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“A melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos”. 

PHILIP KOTLER 

 

 



RESUMO 

 

Cada vez mais as empresas utilizam-se de estratégias para influenciar a decisão de 
compra do consumidor. Nesse caso, o merchandising surge como uma eficiente 
ferramenta, gerando maior visibilidade do produto, do serviço e da marca 
institucional. Em vista disso, este estudo ter por objetivo, apresentar a importância 
do merchandising no ponto-de-venda, pautando-se na exibitécnica, que se refere a 
exposição e disposição dos produtos. Sendo assim, são analisadas as técnicas de 
exibição adotadas pelo Hiper Queiroz localizado na cidade de Mossoró-RN, local de 
pesquisa. No que se refere aos procedimentos metodológicos, utilizou-se da 
pesquisa exploratória e bibliográfica, sendo desenvolvida por meio de um estudo de 
caso. Para coleta de dados, primeiramente escolheu-se o local de pesquisa, em que 
foram realizadas observações in loco para posterior análise. Os resultados apontam 
que muitas das técnicas apresentadas pelos estudiosos que fundamentaram este 
estudo são aplicadas no ponto-de-venda. 
 
 
Palavras-chave: Marketing. Merchandising. Exibitécnica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

More and more companies use of strategies to influence the consumer buying 
decision. In this case, the merchandising comes to an effective tool, creating greater 
visibility to a product, service or institutional mark. In light of this, the study presents 
the importance of merchandising in the point-of-sale, basing on display technique 
which refers to the exposition and display of products. In this case it’s analyzed the 
expositions techniques used by Hiper Queiroz supermarket located in the city of 
Mossoró-RN, the research site. As regards the methodological procedures, this 
research is classified as qualitative in nature, exploratory and bibliographic regarding 
the objectives, been developed through a case study. For data collection, first was 
chosen the research site, where were conducted in situ observations for later 
analysis. The results indicate that many of techniques presented by the experts that 
supports this study are applied at the point-of-sale, with important caveats. 

 

Keywords: Marketing. Merchandising. Display technique.  
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INTRODUÇÃO 

 

A comunicação em supermercado de varejo significa além de atender as 

necessidades dos clientes, adaptar os pontos-de-venda para que a experiência seja 

satisfatória para os clientes e lucrativa para a empresa. Para isso é necessário a 

utilização de estratégias de Merchandising e exibitécnica que fortalecem o elo entre 

cliente e loja. 

Esta pesquisa teve como principal objetivo analisar e discutir as técnicas de 

merchandising como elemento de comunicação no ponto-de-venda, observando 

como o Hipermercado Queiroz (objeto de estudo) aplica os elementos que 

transformam a loja em um espaço acolhedor e favorável à compra, através das 

técnicas de exibição e disposição de produtos – exibitécnica.  

Neste estudo foram utilizados como procedimentos metodológicos a pesquisa 

exploratória, o levantamento bibliográfico e o estudo de caso. Como estudo de caso 

esta pesquisa permite conhecer a situação em maior profundidade. 

Tem-se como principais enfoques teóricos, as contribuições de KOTLER 

(2000) sobre Marketing, e de BLESSA (2007), FERRACCIÙ (2002) sobre as técnicas 

de Merchandising. A escolha do tema se deve a identificação obtida ao longo da 

graduação, e o anseio por conhecer de perto, e na prática, as técnicas usadas para 

acentuar as vendas. 

Do ponto de vista da relevância acadêmica diz-se que será um importante 

meio de pesquisa e embasamento, uma vez que ainda existem poucos estudos 

desenvolvidos. Além disso, visualiza-se a relevância mercadológica na medida em 

que resgata o papel do merchandising. 

O capítulo 1, intitulado “O merchandising como ferramenta do marketing e sua 

importância no ponto-de-venda” trata os conceitos de marketing e merchandising, 

discutindo suas funcionalidades no Ponto-de-venda. 

O capítulo 2, intitulado “A exibitécnica” aborda a técnica de exibição de 

mercadorias. 

O capítulo 3 realiza a análise propriamente dita. Com o título “Análise do 

Ponto-de-venda do Hiper Queiroz supermercados a partir da exibitécnica” esse 

capítulo faz um diagnóstico de quais os elementos usados pelo estabelecimento, o 

que corresponde à teoria e a prática. 
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CAPITULO 1: O MERCHANDISING COMO FERRAMENTA DO 

MARKETING E SUA IMPORTÂNCIA NO PONTO DE VENDA 

 

   Como o foco deste estudo está relacionado a conhecer as técnicas e 

estratégias de Merchandising no Ponto de Venda (PDV), considerando o percurso 

pela qual essas ações passaram ao longo dos anos e como se apresentam no 

universo de estudo desta pesquisa, necessita-se primeiramente de uma revisão de 

literatura com a finalidade de buscar conteúdos que a apoiem teoricamente e que 

fundamentem a realização desta pesquisa.  

 

1.1 MARKETING: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

O Marketing tem um processo histórico marcado por constantes mudanças 

sociais e mercadológicas. Para Cobra (2005, p.26), os momentos importantes da 

história do Marketing podem ser divididos em fases: 

Era da produção – Momento que vai até meados de 1925, em que muitas 

empresas nas economias mais desenvolvidas do Oeste Europeu e dos Estados 

Unidos estavam mais orientadas para a produção. Nesta fase, como tudo que era 

produzido era consumido, não havia uma preocupação com a venda, apenas com a 

qualidade dos produtos. 

Era da venda – Fase que veio entre 1925 e 1950, quando as técnicas de 

produção já eram dominadas e a preocupação se voltava para o escoamento dos 

excedentes de produção. Nesta fase, o papel do vendedor passa a ser convencer os 

compradores acerca dos benefícios de seus produtos, nesse intuito empresas 

começaram a anunciar seus produtos na tentativa de alavancar as vendas 

domiciliar. 

Era do Marketing – Esta fase se apresenta após a crise de 1929, com a 

grande crise que tomou conta dos Estados Unidos, e no Brasil com a queima do 

nosso principal produto de exportação: o café. Esses acontecimentos diminuíram o 

poder de compra dos consumidores. Foi aí que o Marketing surgiu nos Estados 

Unidos, com o objetivo de conquistar os poucos consumidores que restaram. Além 

disso, merece destaque nessa época a população chamada baby boomer, que são 

as crianças nascidas durante a explosão populacional que ocorreu depois da 
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Segunda Guerra Mundial e a dos teenagers, que se refere à explosão de 

adolescentes ávidos por consumo. 

Era do Marketing digital – Se refere a internet e o comércio eletrônico que têm 

acompanhado as mudanças de hábitos de comunicação e consumo. O enfoque 

desta era se dá principalmente pelo papel do computador que passa a mediar o 

processo de vendas, em vários seguimentos. 

Nota-se que, é no século XX que tem início a era do produto, em seguida a 

era da venda. No entanto é no século XXI que a era do cliente se estabelece, 

principalmente por meio da era digital. Contexto favorável para o surgimento do 

Marketing. 

 

1.1.1 Definições e funções 

 

Até o momento ainda não se concebe definições prontas sobre aquilo que 

seria Marketing, há discordâncias, aprimoramentos e inovações durante sua 

evolução. E foi a partir disso que o conceito começou a ser empregado com mais 

frequência, a saber, que o significado de Marketing não é mais entendido como 

sinônimo de venda simplesmente, mas, como um conjunto de atividades que visam 

a satisfação das necessidades e dos desejos, por meio de um processo de troca que 

satisfaça metas individuais e organizacionais.  

Para Blessa (2007, p.1) Marketing é “processo de planejamento, execução, 

preço, comunicação e distribuição de ideias, bens e serviços, de modo a criar trocas 

(comércio) que satisfaçam aos objetivos individuais e organizacionais”. Na 

concepção da autora, o Marketing envolve todo o processo pelo qual é possível 

construir uma relação duradoura com o cliente, através da distribuição de ideias que 

beneficiem ambas as partes.  

Na mesma linha de pensamento Kotler (2000), afirma que o Marketing é um 

conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor 

para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo 

que beneficie a organização e seu público interessado. Por meio de um grupo de 

pessoas, eles obtém aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, 

oferta e livre negociação de produtos e serviços. 
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A autora Sá (2009, p.20), em sua tese de doutorado defende que o Marketing 

envolve as atividades de planejamento estratégico a análise da aceitação dos 

produtos pelos consumidores: 

 
Sendo assim, Marketing envolve pesquisar as necessidades e os 
desejos dos consumidores; planejar a estratégia; observar a 
demanda por produtos e serviços; desenvolver produtos e serviços, 
que atendam as demandas detectadas; determinar preço; definir 
praça e canais de distribuição; desenvolver comunicação, o que 
compreende a propaganda, a promoção, as relações públicas, o 
Marketing direto, entre outras formas de comunicar. Além disso, é 
preciso também analisar, de maneira contínua, o desempenho do 
produto ou serviço no mercado, e observar a aceitação desse pelos 
consumidores, assim como o consequente crescimento em seu ciclo 
de vida e aumento de vendas. 

 

As definições de Marketing também acompanharam um processo evolutivo. 

Tanto que é possível elencar estes conceitos e considerar, sobretudo, as fases em 

que foram concebidas. Para isso, Cobra (1997) elaborou as definições apresentadas 

no quadro 1. 

Diante das definições apresentadas por Cobra (1997) conclui-se que o 

Marketing se constitui de forma integrada à organização de uma empresa, uma vez 

que permite a execução das atividades necessárias para criar, promover e distribuir 

produtos.  

Entre as atividades do Marketing está a responsabilidade de criar e levar a 

mercadoria até o consumidor. De acordo com o comitê de definições da American 

Marketing Association, estas atividades podem ser definidas como “a execução das 

atividades de negócios que encaminham o fluxo de mercadorias e serviços do 

produtor aos consumidores finais, industriais e comerciais” (SANT’ANNA, 2002, p. 

16).  

Pela definição, observou-se o envolvimento das atividades comerciais 

relacionadas com a movimentação de mercadorias e serviços até o seu consumo 

final, e desse modo, implica em conhecer como o consumidor necessita ou deseja 

aquele produto ou como essa necessidade é realçada.  
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Quadro1 – Definições de Marketing 

Fonte: Cobra (1997, p. 27) 
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Assim sendo, entre suas funções básicas estão:  

 

Funções de troca: Compra (concentração);Venda (distribuição) 
Funções de suprimento físico: Transporte; Armazenagem; Funções 
facilitadoras: Financiamento; Riscos; Pesquisa; Padronização; 
Classificação. (SANT’ANNA, 2002, p. 18-19). 

 
 
Observa-se que a função de Marketing engloba desde a tomada de decisões 

e gestão de recursos e processos até a avaliação de resultados. Logo, sua utilização 

está relacionada ao funcionamento geral da empresa, possibilitando a utilização de 

diversas estratégias para atingir os objetivos. 

O autor Pinho (2001, p.23) explica que a eficácia dos esforços de Marketing 

será determinada pela sua participação no mercado e pelo volume de vendas:  

 

Tendo como tarefas a formação e o fortalecimento da imagem da 
companhia e dos seus produtos por meio da promoção, a otimização 
das oportunidades de venda e o desenvolvimento de estratégias 
alternativas para o crescimento corporativo. 

 

Como a intenção é satisfazer as necessidades do mercado-alvo faz-se 

necessário compreender quais as ferramentas utilizadas para isso. Por essa razão 

este estudo aponta para a compreensão do Mix de Marketing. 

 

1.2 MIX DE MARKETING 

 

Como se define desde o início, o Marketing está voltado para o cliente com 

vistas a atender suas necessidades e desejos, e em contrapartida a empresa 

cumpre suas metas para a sustentabilidade e consequentemente crescimento.  

Nesse caso, o conjunto dos instrumentos usados para informar os clientes sobre 

determinados produtos pode ser chamado de mix de Marketing ou composto de 

Marketing. 

De acordo com Amaral (2000) a história do composto de Marketing se inicia 

com a aplicação das técnicas mercadológicas no setor lucrativo, quando, 

aproximadamente em 1950, inspirado nas ideias de Culligton, Neil N. Borden (1965) 

começou a usar o termo Marketing Mix em suas aulas e textos. 
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Por conseguinte, Kotler (2000, p. 37) define o mix de Marketing como um 

“conjunto de ferramentas de Marketing que a empresa utiliza para perseguir seus 

objetivos de Marketing no mercado-alvo”. E dentro dessa estratégia, o mix de 

Marketing se apresenta como um dos fundamentos que serve para satisfazer as 

necessidades de cada um dos seus mercados-alvo pretendidos.  

Em suma, diz-se que o mix de Marketing é desenvolvido para apoiar a 

estratégia de posicionamento do produto no mercado, e as decisões devem ser 

tomadas para que se exerça influência sobre as vias comerciais, bem como sobre os 

consumidores finais. Deste modo, o mix de Marketing trata-se de uma estratégia 

mercadológica que permite diferentes combinações entre variáveis, e são essas 

combinações que definem os inter-relacionamentos dos elementos de Marketing 

com o meio ambiente. 

Nesse sentido, Cobra (1997) apresenta que existem três sistemas integrados 

de Marketing: Os 4 As de Raimar Richers, os 4 Cs do prof. Robert Lauterborn e os 4 

Ps de E. Jerome McCarthy. É este último que segue, considerando o foco definido 

para o trabalho, os 4Ps. De acordo com Amaral (2000, p. 53) “em 1960, Jerome E. 

McCarthy, na primeira edição e seu livro “Basic Marketing: A Managerial Approach” 

apresentou uma estrutura inovadora, usando a classificação do Marketing mix”.  

De acordo com a figura 1, abaixo, a busca pelo atendimento das 

necessidades dos clientes envolve o desenvolvimento do produto correto, o qual 

pode ser colocado no lugar correto, e vendido com o preço e promoção corretos. 

Cobra (1997) desenvolve cada um dos P´s, mas reforça o fato de que o plano 

estratégico envolve muito mais do que reunir as quatro partes do Marketing mix. 

  

Figura 1 – Mix Marketing 

 Fonte: Cobra (1997, p. 28) 
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Estes elementos (produto, preço, praça e promoção) devem ser combinados 

de forma coerente para obter a máxima eficácia. Na concepção de Kotler (2000) os 

4 P’s concebem a visão que a empresa tem das ferramentas de Marketing 

disponíveis para entusiasmar os compradores, ou seja o mercado-alvo. 

 

1.2.1 Produto 

 

É o produto físico ou serviço oferecido aos consumidores. Para Kotler (2000) 

um produto ou serviço é tido certo ao consumo quando atende as necessidades e 

desejos de seus consumidores. 

 

1.2.2 Preço 

 

Para Kotler (2000) é a quantia em dinheiro que os clientes têm de pagar para 

obter um produto. Existe, porém, várias estratégias para a definição de preço, as 

quais dependem do segmento de mercado a atingir, do perfil dos consumidores, do 

ambiente de negócios, aspectos culturais, da competição, entre outros fatores.  

 

1.2.3 Praça (ou ponto de distribuição) 

 

Refere-se à forma que o produto ou serviço será vendido e como chegará ao 

consumidor, considerando seu posicionamento junto ao mercado. Neste caso, 

envolve as atividades da empresa que tornam o produto disponível aos 

consumidores alvo (Kotler, 2000).  

 

1.2.4 Promoção 

 

A promoção está relacionada com o processo de comunicação e de venda 

aos clientes potenciais. Para Kotler (2000) relaciona-se às atividades que 

comunicam os pontos fortes do produto e convencem os clientes a comprá-lo. Nesta 

perspectiva, ao lado do Merchandising a promoção se apresenta como uma das 

mais eficazes ferramentas do composto mix de Marketing.  

Como se percebe Marketing e Merchandising se complementam, pois se o 

Marketing decide o que e onde vender, o Merchandising decide as estratégias de 
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como e porque vender, com maior rotação (FERRACCIÙ, 2002). Nesse caso, o 

Merchandising é a que mais se aproxima do consumidor e com ele interage de 

maneira mais direta. Enquanto o Marketing funciona como um general, decidindo 

conceitualmente o que fazer, o Merchandising executa essa decisão, daí seu 

conceito de funcionar como estratégia de Marketing.  

 

1.3 MERCHANDISING 

 

O Merchandising se apresenta como a operação do planejamento de 

Marketing, revelando sua importância ao englobar todos os aspectos de venda do 

produto ou serviço ao consumidor. Segundo Blessa (2007), é uma atividade tão 

antiga quanto à venda, pois desde que os homens da Idade Média começaram a 

escolher as principais ruas para expor seus produtos, gritando para chamar a 

atenção das pessoas e brigando com os outros mascates por espaço e atenção dos 

que ali transitavam eles estavam fazendo Merchandising. 

O termo foi adquirindo alguns conceitos ao longo dos anos, mas da forma 

como é conhecido hoje trata-se de uma derivação do Marketing, surgido na década 

de 30 nos Estados Unidos. Naquela época foram sendo percebidas que as 

mercadorias expostas vendiam mais do que aquelas não expostas. A partir disso 

foram se aprimorando as exposições. 

 Ferracciù (2002) explica que para muitos profissionais, principalmente 

atuantes em agências de propaganda, o Merchandising referia apenas à criação e 

produção de peças e materiais de ponto-de-venda, como simples bandeirolas, 

cartazes, faixas, displays, dispensers, móbiles etc. Para outros eram as pessoas 

responsáveis pela colocação dessas peças. Desse modo, “Não são peças de 

Merchandising, como erroneamente são tituladas dentro das agências de 

propaganda, e sim peças colaterais de complementação às campanhas publicitárias 

que o Merchandising está usando (FERRACCIÙ, 2002, p. 52)”.  

Hoje, tem-se o Merchandising como algo mais completo, que acompanha 

desde a adequação dos produtos no ponto-de-venda até a sua performance diante 

dos consumidores, ou seja, como “qualquer técnica, ação ou material promocional 

usado no ponto-de-venda que proporcione informação e melhor visibilidade a 

produtos, marcas ou serviços (BLESSA, 2007, p. 1). A autora afirma ainda que essa 

exposição acelera a rotatividade do produto. 
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O termo Merchandising ativa várias definições, o que em certos momentos 

pode dificultar sua compreensão. No entanto, parece-nos indispensável conhecê-los. 

Embora siga a mesma linha de pensamento de Blessa (2007) ao conceituar 

Merchandising, Ferracciù (2002, p. 51) ressalta a disparidades entre definições e as 

elenca: 

 

É a técnica de ajustamento e adequação do produto ao mercado 
consumidor; É a estratégia de Marketing; É toda forma de atividade e 
prestação e serviços, planejada ou improvisada, aproveitando áreas 
de oportunidades, executadas nas lojas, que tem por objetivo 
acelerar a rotação do produto; É o conjunto de prestação de serviços 
e atividades executadas no ponto-de-venda, desenvolvida pela 
indústria e pelo varejo, e dirigidos para o consumidor, explorando ao 
máximo sua presença no ponto de venda e acelerando a 
comercialização do bem, ideia ou serviço; Compreende o conjunto de 
operações táticas efetuadas no ponto-de-venda para colocar no 
mercado o produto ou serviço certo, no lugar certo, na quantidade 
certa, no preço certo, no tempo certo, com o impacto visual 
adequado e na exposição correta; Merchandising engloba todos os 
aspectos de venda do produto ou serviço do consumidor, prestados 
através dos canais normais do comércio, através de meios que não 
sejam veículos de publicidade. 

 
 

Para o autor Merchandising é, de fato, tudo isso. Mas está ligado mais 

diretamente às vendas e às áreas de exibição. 

Para Sant’anna (2002, p. 21) a função do Merchandising é orientar a indústria, 

ajudando-a a produzir mercadorias para as quais exista uma demanda. O autor 

complementa que “o Merchandising seria, portanto, a preparação da mercadoria 

para torná-la adequada à necessidade do consumidor e ao seu caminhar pelos 

canais de distribuição comercial”. 

Pelo observado, é nesse percurso pelos canais de distribuição que a 

ferramenta do Merchandising utiliza-se de seus mecanismos para divulgar 

lançamentos e comunicar inovações, despertando no consumidor o desejo de 

compra.  

De acordo com Ferracciù (2002) o Merchandising é representado também por 

uma série de ideias e providências ligadas às vendas, agindo mais estreitamente 

nas áreas de exibição do produto e na fase final da consumação de compra, daí ser 

considerado uma estratégia do Marketing e abranger todos os setores responsáveis 

pelo processo de divulgação e comunicação junto ao consumidor, como é 

principalmente o caso da promoção de vendas. 
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Para Blessa (2007) a promoção de vendas pode ser entendida como todo 

esforço focado para promover vendas. Nesta perspectiva a autora explica que as 

promoções visam a maior rotatividade do produto ou aumento da demanda de 

serviço, mas é comumente confundida com Merchandising.  

A ideia ganha destaque com a autora Sá (2009, p.36) explica que a difereça 

entre Merchandising e Promoção de vendas é sutil e provoca confusões. “O primeiro 

é constante e refere-se a materiais que podem durar anos. O segundo tem tempo 

determinado para ocorrer, bem como a exposição de seus materiais de divulgação”. 

O fato é que essa confusão existe justamente por quase inexistirem fronteiras 

entre elas. Ferracciù (2002) argumenta que o fato de promoção de vendas constituir-

se no esforço de levar o produto ao comprador, atacando-o no ponto-de-venda, 

estando mais perto do varejo e da caixa registradora, faz com que muitas pessoas 

“misturem as estações” e confundam ambas as atividades.  “É preciso entender que 

Merchandising está acima da promoção de vendas e usa-a como seu meio para 

efetivar sua estratégia, da mesma maneira como pode usar a propaganda” (p. 53). 

A diferença também é pontuada por Blessa (2007, p. 2) quando escreve que 

“a promoção é feita por tempo determinado, enquanto que o Merchandising é 

constante”. A autora cita alguns exemplos para ilustrar a informação de que 

costuma-se criar vantagens para valorizar ainda mais o investimento do consumidor 

como “ Semana da criança – Descontos de 25%; Juntando três rótulos deste produto 

você ganha um relógio; Quinzena de panelas –Leve 3, pague 2”. Assim, é 

importante destacar que todas as ações do Merchandising, da propaganda, da 

promoção, etc. concentram-se no local que também influencia diretamente na 

compra, o ponto-de-venda. 

 

1.3.1 Merchandising e a importância no Ponto-de-venda 

 

Com a expansão do comércio varejista e o fortalecimento do autosserviço, 

especialmente no varejo de produtos de consumo, cresceu também a possibilidade 

de os consumidores efetivarem as compras sem a presença de um balconista 

(PINHO, 2001) em que os consumidores podem sentir-se mais livres na hora de 

escolher. E nesse caso, são as ações de Merchandising que reforçam e apoiam as 

diferentes ferramentas de comunicação como forma de operacionalizar as atividades 

que se realizam em estabelecimentos comerciais, como os pontos-de-venda. 
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Tem-se como ponto-de-venda qualquer estabelecimento comercial que 

exponha produtos ou serviços para venda aos consumidores (BLESSA, 2007). A 

autora exemplifica: “supermercados, farmácias, shoppings, padarias, lojas, banca de 

jornal, bancos, exposições, barracas de camelô, feiras-livres, lojas virtuais na 

Internet, etc.” (p. 5).  

Autores como Ferracciù (2002, p. 53) reforçam a importância do ponto-de-

venda e afirma que “é o ponto estreito para onde tudo converge”. Para o autor por 

essa razão a boa exibição do produto se torna relevante. 

Contudo, resta saber se este ponto-de-venda vai ou não propiciar a 

efetividade da compra. Em muitos casos ter um bom produto, bom preço, boa 

distribuição e muita propaganda não são suficientes para incrementar os negócios 

se, no ponto-de-venda, o concorrente atingir o consumidor mais rápido e melhor. 

Conforme Blessa (2007) cerca de 85% das decisões de compra são feitas no 

interior da loja, onde o consumidor resolve comprar a mercadoria apenas porque a 

viu exposta. Nesse caso, é preciso que os lojistas invistam cada vez mais em 

inovações nas técnicas de exibição no Ponto-de-venda.  

Como o Merchandising é a principal técnica de explorar adequadamente o 

impulso de comprar, ele tem a “responsabilidade de executar diversas atividades de 

apoio para evitar falhas ou problemas na comercialização de produtos” (SILVA, 

1990, p. 17-18 apud PINHO, 2001, p. 77). 

Blessa (2007, p. 8) deixa claro que há algo indiscutível sobre o Merchandising 

no ponto-de-venda: “ele é considerado a ‘mídia’ mais rápida e eficaz, pois é a única 

em que a mensagem conta com os ‘três elementos-chave’ para concretização de 

uma venda: consumidor, produto e o dinheiro”. 

Ferracciù (2002) defende que o Merchandising usa o ponto-de-venda como 

uma extensão do veículo publicitário e promocional, no sentido de que ela está 

sendo usada como meio de comunicação com o consumidor. Assim, é preciso 

estabelecer uma comunicação eficaz, cuidando de todos os detalhes para que o 

cliente sinta-se confortável e impulsionado a comprar. Pois, “de nada adianta esse 

esforço se a loja não estiver preparada para recebê-lo, apresentando-se fria, 

indefinida e sem atrativos” (FERRACCIÚ, 2002, p. 57). 

O ponto-de-venda precisa ser um ambiente onde o consumidor se sinta bem, 

com probabilidade de permanecer mais tempo observando os produtos até que 

encontre algo que o agrade.  
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Para Blessa (2007) o Merchandising deve criar uma atmosfera de compra que 

estimule o consumidor. Entretanto, nenhuma técnica ou ferramenta de comunicação 

mercadológica é eficiente se tratada de forma isolada. É necessário que as 

empresas entendam que a comunicação mercadológica deve ser tratada com rigor 

estratégico e o seu planejamento deve resultar na integração de todas as 

ferramentas e técnicas, uma vez que a comunicação no ponto-de-venda pode 

aumentar significativamente em vendas ao destacar os produtos e informar os 

consumidores.  

Essa ideia é reforçada pelo autor Pinho (2001) quando afirma que as 

atividades de Merchandising oferecem valioso apoio ao Marketing quando 

conseguem do lojista que as áreas de exposição sejam compatíveis com o seu 

volume de vendas, o que deve garantir que os investimentos em Marketing 

obtenham o retorno desejado. 

Quando Lupetti (2003, p. 84) conceitua Merchandising relaciona-o 

diretamente com o ponto-de-venda, e reforça a necessidade de ambientação 

adequada para que o consumidor se sinta seduzido para efetuar a compra: 

 
Merchandising é um conjunto de ações que visam construir um 
cenário favorável para a compra do produto no ponto-de-venda, 
podendo ou não ser fortalecido por aparições da marca de forma 
casual em programas de TV, espetáculos teatrais, shows etc. 

 

Nesta perspectiva, o Ponto-de-venda se torna fator decisivo na compra, pois é 

onde o consumidor vai analisar os benefícios de se adquirir determinado produto ou 

serviço e compará-lo aos demais do mesmo segmento. Por isso a importância de 

oferecer um diferencial neste mercado que está cada vez mais competitivo. 

Desse modo, como o Merchandising entra em ação depois que as outras 

atividades de Marketing já cumpriram seu papel, que é levar o consumidor à loja, é 

preciso usá-lo como arma eficaz para a valorização do produto no ponto-de-venda, 

local onde as ações estimulam fortemente os impulsos de compra e influenciam 

decisivamente na escolha do consumidor (PINHO, 2001, p. 69).  

Sendo assim, para exibir os produtos com profissionalismo, de forma a 

transformar o ponto-de-venda em ambiente ideal para efetivação da compra, torna-

se imprescindível a exibitécnica, assunto que será abordado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2: A EXIBITÉCNICA  

 

 São muitas as técnicas de disposição e exposição de mercadorias. E são 

essas práticas, que baseadas na importância da visibilidade, que realçam os 

produtos e criam possibilidades de vendas. Nesse contexto, a exibitécnica aparece 

com a função de transformar a loja em uma atração, com atmosfera propícia para a 

venda. 

De acordo com Blessa (2007, p. 43) “é na área de exposição de produtos que 

aplicamos as técnicas mais agressivas e vitais do Merchandising”. A autora explica 

que a técnica começou a ser usada a milhares de anos por mercadores da 

antiguidade: 

 

Naquele tempo, muitas cidades foram cercadas por paredes altas 
devido ao ataque de invasores, e nelas só podia entrar pelos portões. 
Os portões da cidade tornaram-se então o melhor lugar de tráfego 
onde os mercadores expunham suas mercadorias atraindo viajantes 
para parar e comprar. (p. 43). 

 

Com base na ideia apresentada, os produtos que estavam em áreas de 

tráfego eram vendidos mais rápidos. Ainda conforme a autora “naquele tempo, eles 

já sabiam, pela própria experiência, que produto bem exposto sempre vendia mais 

rápido” (Ibid, p. 43). 

Ferracciú (2002) explica essa terminologia como um neologismo criado para 

significar a técnica de expor, dispor e exibir produtos, é a mais simples operação de 

Merchandising e, talvez, a sua mais importante função. O autor ressalta que a 

exibitécnica utiliza-se dos cinco sentidos do homem (visão, audição, paladar, tato e 

olfato) para motivar a compra. 

Pelo exposto, reconhece-se que o produto exposto vendia mais rápido. É 

tanto que quando a época de invasões passou as paredes não foram mais 

necessárias, e os mercadores estabeleceram-se no centro da cidade. E na medida 

em que apareciam mais mercadores e crescia a concorrência, aumentava também 

as técnicas de exposições. Resultado disso é o que se vê atualmente. 

Para reforçar essa ideia a autora argumenta que “mercadoria não exposta 

não vende. O consumidor não costuma perguntar por algum item que não encontra. 

Vai esquecer ou vai deixar para depois” (BLESSA, 2007, p. 43). 
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Sobre a definição de exibitécnica, Lupetti (2003, p.84) escreve: 

 

Significa a técnica de expor o produto no ponto de venda e como tal 
envolve o arranjo de vitrines, o showroom, a colocação do produto 
em prateleiras, os displays, os expositores etc. As grandes empresas 
possuem equipes próprias de decoradores e promotores que atuam 
única e exclusivamente nos pontos-de-venda. 

 

Pela afirmativa anterior é possível compreender que a apresentação dos 

produtos também requer investimento, uma vez que as produções também 

envolvem custo de material e mão-de obra especializada. 

Blessa (2007) aborda que as vantagens de uma exposição bem feita são 

percebidas nos três pilares, consumidor, varejista e fornecedor, sendo que, para o 

consumidor, ela facilita a compra, economiza tempo, lembra necessidades, 

favorecendo a compra não-planejada. Para o varejista, cria fidelidade à loja, atrai 

novos consumidores, aumenta sua lucratividade, valoriza o espaço de sua loja. Para 

o fornecedor, aumenta a rotatividade dos produtos, cria fidelidade ao produto e à 

marca e tem a função de bloquear as atividades da concorrência.   

 

2.1 LAYOUT DE LOJA 

 

Numa época em que se procura um diferencial no mercado para enfrentar a 

competitividade, é necessário, sobretudo criar um design de loja agradável que 

promova visitas e impulsione as vendas. Com este pensamento Blessa (2007) 

argumenta que é preciso mais do que uma boa mercadoria para fazer com que os 

consumidores saiam de casa e escolham uma determinada loja.  

Ainda para a autora dentro da proposta de design diferenciado “a loja precisa 

ser considerada um palco de teatro onde as paredes, teto, piso, equipamentos, 

vitrines e comunicação sejam coadjuvantes dos atores principais – os produtos” 

(BLESSA, 2007, p. 31). Nesse ponto a autora reafirma a importância de dar 

visibilidade às mercadorias para que seja comprada. 

Para González (2007) o layout das lojas e os produtos comercializados por 

ela são, notadamente, estruturados com base nos consumidores-alvos, pois a 

escolha das lojas por parte dos consumidores ocorre em função da marca que cada 

loja representa em sua percepção. Assim, a autora reforça a ideia de que “a 

importância da reação dos consumidores ao leiaute dos produtos na loja e seu 
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impacto sobre as vendas tornam-se evidentes” (NEWMAN; FOXALL, 2003 apud 

GONZÁLEZ, 2007).  

Os autores Levy e Weitz (2000, p. 473) apresentam os três objetivos que os 

varejistas precisam considerar na hora de projetar um design de loja: 

 

Primeiro, a atmosfera da loja precisa ser consistente com sua 
imagem e com sua estratégia geral. O segundo objetivo de um bom 
projeto de loja é ajudar e influenciar a decisão de compras dos 
clientes. Finalmente, ao tomar decisões de projetos, os gerentes 
precisam ter em mente a produtividade do espaço de varejo – 
quantas vendas podem ser geradas a partir de cada metro quadrado. 

 

Conforme observado, os espaços da loja precisam ser pensados de forma 

que influenciem positivamente a decisão dos consumidores. Nesse caso Blessa 

(2007) lembra que é necessário procurar um arquiteto de varejo com experiência 

nos tipos de produtos que serão vendidos para desenhar o layout. 

Com este raciocínio, Pinheiro e Gullo (2009, p. 99) escrevem que “o layout de 

uma área de vendas nada mais é do que uma planta desta área com os 

equipamentos necessários para a exposição dos produtos”. E com isso os autores 

ilustram a afirmativa da seguinte forma: 

 

Assim, esta planta prevê: a disposição das caixas registradoras, 
gôndolas centrais com formação de corredores de fluxo, gôndolas de 
parede, gôndolas refrigeradas, refrigeradores de bebidas, portas de 
gôndolas, freezers para produtos congelados, câmaras frigoríficas, 
balcão de padaria, balcão de açougue, displays fixos, bancada para 
hortifrutigranjeiros etc. 
 
 

Blessa (2007, p. 32) também ilustra quais as previsões de um layout: 

 

[...] o mobiliário especializado; o linear das famílias e subfamílias; 
agrupamento de categorias e famílias de uso; esquema de 
implantação; área de circulação de funcionários e de consumidores; 
SAC/ empacotamento/segurança/vitrines; depósitos, áreas de 
descanso e banheiros; estacionamentos. 

 

Autores como Levy e Weitz (2000) apresentam três tipos de layouts de lojas: 

grade, pista de corridas e forma livre. 
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Figura 02 – Layout de loja tipo grade 

 
       Fonte: Levy e Weitz (2000, p. 476) 

 

De acordo com a figura 02 o modelo é seguido pela maioria das operações de 

drogarias e mercearias, contando com gôndolas longas de mercadorias e corredores 

em um padrão repetitivo. Esse modelo tem eficiência de custo, já que desperdiça 

menos espaço.  

No modelo apresentado na figura 03 o fluxo de clientes é facilitado dentro da 

loja, com acesso a várias entradas. De acordo com Levy e Weitz (2000) esse design 

encoraja a compra por impulso, já que o cliente vai ver as mercadorias de vários 

ângulos. 
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Figura 03 – Layout de loja pista de corridas 

          Fonte: Levy e Weitz (2000, p. 477) 

 

Figura 04 – Layout de loja forma livre 

        Fonte: Levy e Weitz (2000, p. 478) 
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Com base na figura 04 vê-se um modelo que arranja os móveis e os 

corredores de forma assimétrica. “Nesse ambiente descontraído, os clientes sentem 

que estão na casa de alguém, o que facilita as compras e a pesquisa” (LEVY e 

WEITZ, 2000, p. 477). 

 

2.2 DISPOSIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS 

 

Muitos métodos estão disponíveis aos varejistas para apresentar a 

mercadoria de forma efetiva ao cliente. Contudo, é importante que tenha uma boa 

disposição dos produtos seguindo de acordo com Blessa (2007) quatro objetivos: 

separação; visibilidade; acessibilidade; e disponibilidade. 

Sobre o primeiro objetivo, a autora explica que todos os itens devem ser 

separados por categoria: “Podemos separar as mercadorias: por sexo, por tamanho, 

por cor, por preço ou por estilo” (BLESSA, 2007, p. 45). 

Sobre a visibilidade é importante considerar que a mercadoria precisa estar 

visível a pelo menos três metros de distância. A autora sugere que quando o produto 

for pequeno, deve-se agrupar mais frentes dele, ou seja, destacando a embalagem 

para que possa ser visto, uma vez que “produto mal exposto ou com visibilidade 

prejudicada não vende”. (Ibid, p. 45). 

 Outra questão destacada diz respeito a acessibilidade. Blessa (2007, p. 45) 

argumenta que “o acesso aos produtos, principalmente em lojas de autosserviço é 

imprescindível”. Segundo a autora o difícil acesso  desestimula a compra do cliente 

que prefere não buscar ajuda.  

A disponibilidade do produto é imprescindível. Não se deve encher demais a 

vitrine, mas também não se pode anunciar um produto sem tê-lo em estoque para 

dispor ao cliente, pois “a falta de produtos expostos ou disponibilidade de só alguns 

tamanhos frustra o consumidor profundamente” (Ibid, p. 56). 

No que diz respeito da exposição de produtos, existem diferentes técnicas a 

serem aplicadas bem como diversos pontos a serem observados em uma 

exposição. Blessa (2007, p.47) destaca que a localização é um ponto importante. 

Nesse caso, a autora cita o Ponto normal e o ponto extra: 

 

Ponto normal: é o local onde o produto é colocado de forma 
permanente e onde o consumidor está acostumado a encontra-lo. [...] 
No ponto normal os produtos devem ter frentes proporcionais 
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conforme participação no mercado e sua rotatividade. Ponto 
promocional ou extra é o local onde o produto é exposto por tempo 
limitado e que tem por objetivo destaca-lo de sua posição normal. [...] 
As exposições promocionais devem ser sempre localizadas em áreas 
com maior tráfego de consumidores, para pegá-los de surpresa. 

 

Sobre o tráfego a autora também enfatiza que é importante a escolha dos 

melhores lugares de tráfego. Ferracciù (2002, p. 60) explica que cada tipo de loja 

tem locais de maior ou menor concentração de clientes. Por isso é preciso descobrir 

esses locais e aproveitar a circulação e tráfego desse público para vender os 

produtos.  

Para Saiani (2006, p. 116) a organização interna deve contribuir para 

circulação e facilitar o deslocamento dos clientes e da equipe: 

 

Dentro da área de apoio, geralmente o caixa “ancora” os outros 
setores, além de servir como ponto de exposição de produtos que 
geram compra por impulso. Dependendo do posicionamento e do 
tipo de clientes, sua localização muda favorecendo a estratégia de 
vendas. 
 
 

Outra questão importante na exposição é o agrupamento, ou seja, a 

separação por categoria de produto. Segundo Blessa (2007) os produtos devem ser 

agrupados conforme o consumidor procura.  

Há também outra forma de exposição dos produtos que é por Associação, 

que é uma técnica muito comum em supermercados, quando as gôndolas tem 

produtos correlatos. “A associação deve estar sempre na mente de quem vai montar 

uma vitrine ou exposição dentro da loja” (Ibid, p. 49). 

O cross-Merchandising é uma técnica de associação de mercadorias e usos 

em pontos extras. Quando vemos no corredor de massas um display com alças 

plásticas (strip) cheio de pacotinhos de queijo ralado dependurados nas colunas 

gôndolas, sabemos que lá não é a sessão de queijo, mas é o melhor ponto extra 

para lembrar quem vai comprar macarrão. (Ibid, p. 49). Ou seja, o cross-

merchandising é quando um produto lembra outro sem abandonar sua categoria de 

origem. 

Observar o posicionamento dos produtos também é indispensável para atrair 

o consumidor, uma vez que este espera encontrar o produto ao seu alcance. 

Ferracciù (2002, p. 61) afirma que os consumidores são resistentes a terem que 
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fazer qualquer esforço para pegar o produto e por isso precisa ser de fácil acesso, 

pois “o que estiver ao alcance dos olhos e...das mãos, tem a preferência dos 

consumidores e, portanto, maior rotação”. 

Blessa (2007) expõe que a sinalização com preço tem a função de chamar a 

atenção e informar, ser recente e de rápida compreensão.  Com esse raciocínio, 

Levy e Weitz (2000, p. 489) lembram que “os sinais e os gráficos também ajudam a 

encontrar um departamento ou uma categoria”. Desse modo a comunicação bem 

feita guia o consumidor dentro da loja e o encaminha à compra.  

O volume também deve ser compatível com a rotatividade das mercadorias. 

De acordo com Blessa (2007) quando um produto gira muito, é importante ter a 

previsão da quantidade de mercadoria retirada para evitar a falta e garantir a 

disponibilidade.  

Dentro da loja os produtos podem ser expostos em vários locais, como por 

exemplo, em gôndola ou prateleira, vascas, cestões, pilha simples, pilha múltipla, 

ilha grande, terminal de gôndola, pilha encostada em parede, displays, stands, 

balcões, e vitrines (BLESSA, 2007, p. 53). 

Nesta perspectiva, é relevante a observação dos locais adequados e das 

técnicas usadas para se alcançar os objetivos da loja. Para isso alguns tipos de 

exposição podem influenciar mais fortemente a compra, a exemplo da ambientação. 

 

2.2.1 Exposição e Ambientação de loja 

 

A ambientação da loja é relevante e funciona praticamente como um elo com 

cliente e um convite. Seja para entrar na loja pelo que viu na vitrina, ou para 

conhecer os demais ambientes da loja pelas sensações que experimenta em seu 

interior. Essa ideia inicial tem o apoio de Blessa (2007, p. 44) quando escreve: 

As ambientações decorativas externas e as vitrines têm a 
incumbência de atrair os consumidores para dentro da loja. Por sua 
vez, as ambientações internas servem para informar, seduzir e 
aclimatar o consumidor que já está predisposto a comprar dentro da 
loja.  

 

A importância da vitrine também é reforçada por Ferracciú (2002, p. 55) ao 

afirmar que “ela funciona como uma espécie de iniciação ao ato de compra, 
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estimulando ou não o consumidor a entrar na loja”. Dentro da loja o consumidor é 

envolvido por uma atmosfera favorável à compra.  

De acordo com Blessa (2007, p. 45) existem dois tipos de ambientações: a 

promocional e a institucional. A autora define-as: 

 

As ambientações promocionais e cenográficas visam apenas 
aumentar o giro de produtos ou de categorias inteiras. As 
ambientações institucionais são feitas para criar um clima e cativar a 
simpatia dos clientes. Estas só trazem benefício para a loja , e não 
para algum produto diretamente.  

 

Essas decorações são consideradas positivas e cativam os clientes. E seja 

tanto para a ambientação promocional como para a institucional outros elementos 

são considerados na hora de exibir as mercadorias e promover . 

Nesse caso as funções da exibitécnica convergem para a concretização da 

ambientação no ponto-de-venda, gerando uma atmosfera de compra, que utiliza o 

design e a arquitetura para comunicar por meio de “layout, iluminação, esquema de 

cores, temperatura, acesso, ruído, sortimento, preço, eventos especiais, entre 

outros, que servem como estímulos e chamativos para a loja” (CHURCHILL; PETER, 

2000 apud SÁ, 2009, p. 3). 

Ferracciù (2002) também cita a combinação de elementos responsáveis pelos 

tipos de ambientação e capazes de motivar as compras: 

Uso adequado da luz, cor, aroma, sabor, cheiros, sons, odores, 
temperatura etc., atingem, positiva ou negativamente, nossa audição, 
paladar, olfato, tato, dando-nos as mais diferentes vibrações e 
sensações. O conjunto desses elementos constituem-se em influxos 
sugestivos que auxiliam na persuasão e motivação de compras. 

 

O assunto também é reforçado no trabalho de González (2007) quando a 

autora recorre a outros para afirmar que a percepção dos consumidores também 

reflete seu estado emocional dentro da loja: 

 
O impacto que o ambiente da loja pode causar no estado emocional 
dos consumidores durante o processo de compra poderá 
desencadear alterações entre suas intenções de compras e as 
compras efetivamente executadas. A resposta cognitiva na loja e a 
percepção dos consumidores sobre fatores ambientais como 
iluminação, projeção de cores, mercadorias e equipe de vendas são 
fatores importantes no que se refere ao estado emocional do 
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consumidor no momento da compra (SHERMAN; MATHUR; SMITH, 
1997, apud GONZÁLEZ, 2007, p. 42). 

 

Sendo assim, os resultados devem ser analisados conforme cada situação, 

diante de qual tipo de exposição funciona mais, uma vez que todo o conjunto de 

técnicas de exibição de produtos é manejado no sentido de proporcionar maiores 

vendas (BLESSA, 2007). 

Desse modo, ao analisar um ponto-de-venda ambientado, é preciso observar 

os diversos elementos que estimulam a permanência na loja, a compra, e o 

envolvimento capaz de tornar a experiência na loja prazerosa.  

 

2.2.1.1 Comunicação visual 

 

Considerando as fundamentações teóricas apresentadas anteriormente, os 

sentidos começam a ser aguçados na vitrine, onde se localiza o primeiro influxo 

sugestivo capaz de persuadir o cliente: o sentido da visão.  

De acordo com Blessa (2007, p.13) “durante a compra, a visão é o primeiro 

sentido humano responsável pelo processo de escolha, pois é o primeiro estímulo 

que faz o cérebro reagir na direção do produto”. Como elementos de comunicação 

visual de uma loja a autora destaca: 

 

Letreiros indicativos, placas decorativas, banners com fotos de 
produtos, pôsteres com fotos de pessoas (perfil dos consumidores), 
efeitos teatrais fixos (decoração de fundo), decorações sazonais 
(balões, coelhos de páscoa, papai noel, namorados), identidade 
visual da loja etc. (p. 33).  

 

Levy e Weitz (2000) seguem a mesma linha de pensamento que Blessa 

(2007) quando se referem a impressão visual dentro da loja. Segundo eles é 

importante também pensar estrategicamente nas combinações de cores usadas. 

Nesse caso, as combinações devem atrair clientes-alvo ou destacar mercadorias. 

Levy e Weitz (2000, p. 491) reforçam a afirmativa argumentando sobre a 

importância do uso criativo das cores: 

 

O uso criativo das cores pode aprimorar a imagem do varejista e 
ajudar a criar uma disposição. Pesquisas mostram que as cores 
quentes (vermelha e amarela) produzem efeitos psicológicos e 
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fisiológicos opostos as cores frias (azul e verde), que ficam opostas 
no espectro de cores. 
 

Os autores traduzem a informação para ambientes de uma loja e de varejo e 

destacam que “as cores quentes são consideradas como atrativas aos clientes e 

chamam atenção; contudo, podem ser dispersivas e até mesmo desagradáveis” 

(LEVY e WEITZ, 2000, p. 491). Tendo como base a citação conclui-se que a cor 

constitui-se em uma linguagem rica em códigos. Ferracciù (2002) por sua vez afirma 

que a cor pode transmitir “sensações de calor, frio, sabor, peso, odor, acidez, 

doçura, produto amargo, salgado etc.”. Conforme o quadro que segue: 

 

Figura 5 – Cores e conotações 

      Fonte: Ferraciù (2002, p.56) 

 

2.2.1.2 Música  

 

A música também é importante para criar um envolvimento no ambiente da 

loja. Segundo Blessa (2007) a música é um elemento que pode ser ajustado 

facilmente conforme o período e ajusta facilmente. Ainda de acordo com a autora os 

varejistas usam tipos variados de músicas para estimular o comportamento dos 

consumidores.  

Para Levy e Weitz (2000, p. 491) “a música pode controlar o ritmo do tráfego 

da loja, criar uma imagem e atrair ou distrair a atenção dos consumidores”. Esse 
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ritmo de tráfego também pode se refletir no ritmo de compras, variando conforme o 

horário do dia e do cliente-alvo.  

Para exemplificar Blessa (2007, p. 34) traça um roteiro: 

 

Pela manhã, quando os clientes da terceira idade preferem fazer 
compras, as músicas devem ser suaves e calmas. Na hora do 
almoço, em que muitas pessoas fazem compras rápidas, o ritmo 
pode ser mais acelerado. À tarde, que é o horário preferido para 
fazer as compras “do mês”, as donas de casa sentem-se melhor com 
músicas atuais, porém, leves. Entre às 17 e às 19 horas, que é a 
hora do rush nos mercados, o ritmo deve ser mais acelerado para 
que as compras sejam feitas mais rapidamente, evitando filas nos 
caixas. À noite, novamente, música suave e sossegada para quem 
enfrentou o dia no trabalho e quer um pouco de paz para fazer as 
compras inadiáveis. 

 

Deste modo, a música tem a função de ritmar as compras. No entanto, ela 

não vai fazer isso sozinha, mas em harmonia com os outros elementos que criam 

uma atmosfera favorável de compras na loja. 

 

2.2.1.3 Iluminação 

 

A iluminação aparece como elemento primordial na hora de destacar 

mercadorias. Autores como Levy e Weitz (2000, p. 490) e Blessa (2007, p. 34) 

compartilham da mesma ideia quando reforçam a importância de uma boa 

iluminação para a loja. Enquanto os primeiros afirmam que “a iluminação é usada 

para destacar mercadorias, esculpir espaços e capturar um humor ou um sentimento 

que aprimora a imagem da loja”, a segunda autora reforça que “a boa iluminação é 

responsável por clarear o ambiente, destacar mercadorias, decorar espaços 

especiais e acompanhar o estilo e personalidade”.  

Pelo visto, o tipo de iluminação também precisa ser estudado com atenção 

para não modificar as cores reais das mercadorias. 

Por outro lado, a iluminação também pode ser usada para disfarçar elementos 

menos atrativos. Para Levy e Weitz (2000, p. 491) a iluminação “pode esconder 

erros e designs de loja ultrapassados. [...] a iluminação cuidadosa tira a ênfase 

dessa área que, em caso contrário, seria desagradável de ser vista.”. 

Embora não haja prova científica, alguns estudiosos já constataram que a 

iluminação muda o humor e o comportamento dos consumidores. De acordo com 
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Blessa (2007) um plano de iluminação pode sugerir classe, privacidade, atendimento 

personalizado ou, ao contrário, pode sugerir auto-serviço, praticidade ou 

descontração. 

 

2.2.1.4 Aroma 

 

A maioria das decisões de compra baseia-se nas emoções e nos sentidos 

que são aguçados. Sabe-se que de todos os sentidos humanos, o olfato é o que tem 

maior impacto nas emoções. Nesse caso, “os varejistas devem planejar 

cuidadosamente os odores que irão usar, dependendo de seu mercado-alvo” (LEVY 

e WEITZ, 2000, p. 492). Pela afirmativa, compreende-se que a escolha certa do odor 

predominante no ambiente dá resultados positivo nas vendas, visto que aguça a 

sensibilidade do consumidor que ao se sentir em um ambiente agradável tende a 

demorar mais tempo, com maior probabilidade de efetuar compras.  

O aroma é introduzido na loja através de aromatizantes, desenvolvidos com 

finalidade específica. Atualmente vários tipos de empresas optam pelo cheiro como 

elemento promocional para divulgar os produtos, promover o ambiente ou despertar 

desejos. Blessa (2007, p. 35) cita como exemplo a colocação de “cheiro de pipoca 

na gôndola de pipoca; cheiro de bacon perto dos salgadinhos do mesmo sabor, ou 

um forte perfume de flores perto de alguma água sanitária floral”. Para a autora, 

essas técnicas auxiliam no aumento das vendas.  

E enquanto cheiro de forno de padaria, ou de máquinas de assar frango são 

atrativos, outros aromas chegam a afastar o cliente (Blessa, 2007). No caso de 

cheiros desagradáveis como de peixaria ou de açougue, a clientela pode desconfiar 

de falta de higiene e rejeitar o ambiente. 

 

2.2.2 Exposição e o uso de materiais promocionais e informativos 

 

São muitos os tipos de materiais de ponto de venda que podem ser utilizados. 

Atualmente cada vez mais empresas usam mecanismos eletrônicos e novos 

formatos de expositores para atrair a atenção do consumidor.  

Para Blessa (2007, p. 98) o material de ponto de venda é o que dá voz à 

marca, e costuma reforçar aos consumidores a mensagem publicitária vista por eles 
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antes de entrar na loja. Ela defende que alguns pontos são essenciais para 

confecção desse material: 

 

Criatividade: O material de PDV deve ser antes de tudo criativo e 
bem dimensionado para o local onde será aplicado; 
Originalidade: A concepção inédita, tema apropriado, texto curto e 
fácil e bom impacto visual farão com que sua mensagem seja bem 
memorizada. 
Funcionalidade: Simplicidade, boa acomodação do produto, 
montagem, colocação e reposição fácil garantirão a aceitação e seu 
uso pelos lojistas.  

 

Nesta perspectiva, a comunicação de qualquer material promocional ou 

informativo deve ser simples e objetiva. Ainda para Blessa (2007, p. 41) “devido ao 

meio em que ela é inserida, entre milhares de marcas e embalagens, deve ter cores 

vibrantes ou contrastantes, seu texto deve ser curto, fácil e com letras grandes para 

que possa ser notado e bem memorizado”. 

Alguns critérios precisam ser considerados para obter a máxima eficácia dos 

materiais informativos e promocionais do ponto de venda. Entre eles a verba 

disponível, as características do produto, o público alvo e a possibilidade de 

exposição. Depois desses aspectos, os materiais devem ser confeccionados no 

tamanho e tipo apropriado, evitar conflito entre produto exposto e anunciado, ser 

colocado nas áreas de maior tráfego e estar ao alcance do olho do consumidor 

(BLESSA, 2007). 

Como todos os dias aparecem mais tipos de materiais, é impossível citar 

todos, no entanto, os mais comuns, segundo Blessa (2007, p. 41) são os “displays, 

cartazes, bandeirolas, indicadores, placas, manequins, stands, letreiros, faixas de 

gôndola, móbiles etc”. 

Os displays têm a função de colocar o produto em evidência, em que a 

embalagem faz parte de um todo ao qual ela deve estar relacionada de forma 

harmoniosa. De acordo com Blessa (2007) eles podem ser: permanentes, que são 

aqueles criados sob medida para complementar espaços das lojas; 

semipermanentes, que são os que possuem vida útil de aproximadamente seis 

meses e são usados para realizar promoções mais duradouras; e temporários, que 

são aqueles que tem vida útil curta e ficam apenas algumas semanas para dar 

suporte a alguma promoção, sendo normalmente feitos de papelão ou plástico. 
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Além dos displays outros materiais também chamam a atenção do 

consumidor no ponto de venda. Segundo Blessa (2007, p. 113) são eles: 

a) Adesivo: São elementos com mensagenspromocionais. Podem ser 

usados e diversos lugares. 

b) Audio displays: são colocados nas prateleiras com sensor que dispara 

mensagem ou jingle na passagem do consumidor. 

c) Balcão para demonstração: Estande utilizado para demonstração de 

produtos. 

d) Bandeirolas: Bandeirinhas colocadas num fio, que decoram o teto de 

lojas ou sinalizam um evento. 

e) Bandeja para demonstração: É um suporte preso aos ombros do 

promotor que permite degustação rápida em qualquer lugar da loja. 

f) Banner: São sinalizadores de qualquer tamanho (pequenos ou gigantes), 

feitos em papel, plástico ou tecido que parecem faixas na vertical. 

Considerado de custo baixo, são superpráticos para promoções. 

g) Cartões de balcão: De papelão em forma triangular são muito usados em 

restaurantes com a mensagem de algum produto. 

h) Cartaz carrinho: São cartões que vão a frente dos carrinhos de 

supermercados com a mensagem de um produto, ou tem dentro de seu 

guidão as marcas de um patrocinador. 

i) Cupom: Folhetim distribuído aos consumidores, oferecendo descontos, 

brindes, sorteios e outras vantagens, para ser trocado depois. 

j) Etiquetas de preço: São obrigatórias e auxiliam o consumidor a definir 

sua compra, sendo personalizadas ou não. 

k) Faixas de gôndolas: importante sinalizador de produtos em prateleiras. 

l) Infláveis: Displays infláveis que representam embalagens de produtos, 

balões de divulgação e podem imitar diversos formatos. 

m) In-stores mídia: São mídias dentro do ponto de venda, como televisores, 

rádios e vídeos em pontas de gôndolas. 

n) Luminosos: Aparelhos com luz que podem ser usados para dar maior 

visibilidade ao produto. 

o) Móbile: Peça promocional suspensa por um fio que fica pendurado ou 

entre gôndolas. 
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p) Papel forração: São bobinas de papel ou plástico decoradas com motivos 

repetitivos. 

q) Sinalização de vitrine ou entrada (porta): São todos os tipos de cartazes 

ou adesivos que, presos às paredes ou vitrines, informam a loja. 

r) Sinalizador de Ilha: Cartazes rígidos ou duplos que podem ser colocados 

em várias posições da loja. 

s) Stopper/ wobbler/ dangler: são sinalizadores feitos de cartão ou plástico 

que ficam encaixados nas pontas das prateleiras como “orelhas” para fora 

da gondola. 

t) Take one: Caixa aberta para colocação de panfletos informativos para 

serem pegos pelos consumidores nas prateleiras. 

Pelo exposto anteriormente, observa-se que existe uma grande diversidade 

de material a ser utilizado no ponto de venda. Contudo, a cada dia, pelos avanços 

tecnológicos, competitividade de mercado e características dos consumidores, 

surgem muitos outros materiais. 

 

2.2.3 Arrumação de gôndola 

 

Entre os vários locais para exposição dentro da loja estão as gôndolas, que 

precisam ser abastecidas periodicamente com os produtos a serem vendidos. Para 

Weitz (2000, p. 473) “uma gôndola é um balcão de auto-atendimento do tipo ilhas 

com filas de prateleiras, caixas ou pinos”. 

O abastecimento das gôndolas não acontece de forma aleatória, mas 

estratégica. A essa técnica de arrumação de gôndola Pinho (2001, p. 78) chama de 

empratelheiramento, que “é a técnica de arrumar as mercadorias para a venda nas 

prateleiras e nas gôndolas, nos locais onde elas habitualmente são procuradas e 

encontradas pelos compradores”. O autor enfatiza que a técnica deve permitir que 

todos os itens estejam de forma clara diante dos olhos clientes, facilitando sua 

localização e adequando o espaço e o volume conforme o giro das mercadorias. 

Além disso, o autor diz que é objetivo da técnica estimular o impulso de compra e 

impedir a discriminação de marcas. 

Para arrumar os produtos nas gôndolas Blessa (2007, p. 51) lembra alguns 

elementos: 
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Todo o sistema de prateleira deve ser móvel, isto é, com 
cremalheiras que permitem mover para cima ou para baixo qualquer 
prateleira, conforme o tamanho da caixa do produto. Não se deve 
expor uma caixa de 10 centímetros de altura numa prateleira de 40 
centímetros de altura, deixando 30 centímetros sem nada. Isto é 
perca de espaço e de mercadoria exposta. 

 

Sendo assim, a mobilidade das prateleiras se torna elemento importante para 

adequar os espaços ao volume dos produtos. No caso de prateleiras fixas as 

limitações exigem ainda mais dinamismo e estratégia do repositor de gôndola. 

Segundo Blessa (2007) é importante considerar que o consumidor visualiza 

os produtos da esquerda pra direita, de cima pra baixo e a arrumação deve seguir 

esse movimento. Assim, para permitir melhor visualização os produtos maiores da 

mesma categoria devem ficar sempre à direita dos menores, uma vez que a maioria 

dos consumidores é destra.  

Além desses aspectos a serem observados, as gôndolas podem ser 

arrumadas de várias formas. Blessa (2007) cita alguns exemplos: 

 
Figura 6 – Arrumação de gôndola 

 
Fonte: Blessa (2007, p.52) 
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a) Verticalização: É feita no sentido vertical, quando o mesmo produto 

ocupa todas as prateleiras de cima abaixo, com frentes equivalentes, 

proporcionado maior impacto e clareza visual, facilitando, inclusive, a 

pega. 

b) Horizontalização: Esse sistema é pouco usado, pois confunde 

visualmente. São formadas linhas longas do mesmo produto numa mesma 

prateleira, mas com raras exceções devem ser evitadas. 

c) Blocos: É de visualização difícil porque mistura todos os tipos de produtos 

sem respeitar uma linha vertical, mas acaba sendo a alternativa mais 

usada quando existe pouco espaço.  

O importante é que tanto a exposição vertical, como horizontal ou em blocos 

sejam feitas de forma adequada, valorizando o produto na prateleira. 

Pelas teorias trabalhadas neste capítulo, é possível reconhecer a importância 

da exposição dos produtos no ponto de venda para gerar uma atmosfera de compra. 

Essas teorias norteiam a análise realizada no capítulo 03, no ponto de venda do 

Hiper Queiroz supermercados. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DO PONTO DE VENDA DO HIPER QUEIROZ 

SUPERMERCADOS A PARTIR DA EXIBITÉCNICA 

 

Esta análise será realizada com base nos conteúdos abordados nos capítulos 

anteriores, considerando o embasamento sobre marketing, merchandising, 

exibitécnica e suas funcionalidades. Nesta perspectiva, esse capítulo trata-se de um 

estudo de caso que analisará a aplicabilidade das técnicas de exposição e 

disposição de produtos no ponto-de-venda. 

Contudo, antes de proceder a análise vale destacar os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste estudo foram utilizados como procedimentos metodológicos a pesquisa 

exploratória, o levantamento bibliográfico e um estudo de caso. O objetivo é analisar 

as técnicas de exibição de produtos no ponto-de-venda.  

O aspecto exploratório se justifica na busca pela familiaridade com o 

problema e objeto de estudo, que segundo Gil (2008) pode envolver levantamento 

bibliográfico e assumir a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

No aspecto bibliográfico, a pesquisa foi desenvolvida com base em material já 

elaborado constituido principalmente de livros e artigos científicos. (GIL, 2008). 

O estudo de caso se justifica pelo estudo aprofundado de um ou poucos 

objetos, de maneira a permitir o amplo e detalhado conhecimento.  

Esta pesquisa tem como campo de estudo a loja Hiper Queiroz, onde tem 

espaço de análise neste capítulo. A pesquisa só foi possível depois de 

consentimento por escrito, através do Termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). 

 

3.1.1 A loja 

 

A Loja Hiper Queiroz foi inaugurada em 2005, e é uma das 15 lojas da Rede 

Queiroz, que começou em 1991 na cidade de Mossoró, sendo esse o único 
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Hipermercado da rede, localizado na Avenida Leste Oeste, uma das mais 

movimentadas na cidade, com fluxo intenso de veículos.  

O empreendimento é um tipo de loja varejista de grande porte, sendo 

departamentalizado, reunindo uma grande variedade de mercadorias, contendo tudo 

que um supermercado tradicional tem, mas inserindo eletrônicos, roupas, bazar, 

entre outros. 

 

3.2 ANÁLISE 

 

Com base nos capítulos de fundamentação teórica compreendeu-se que a 

exposição de produtos está diretamente ligada a necessidade de venda, 

considerando que um produto exposto tem mais chances de ser vendido. Nesta 

perspectiva, a exposição deve ser pensada estrategicamente. Partindo disso, 

compreende-se como essencial a análise detalhada das técnicas usadas no ponto-

de-venda da Loja Hiper Queiroz, objeto de estudo. 

A nossa análise considera as observações e registros fotográficos, feitos 

durante a vigência da pesquisa, para aplicação das técnicas estudadas. 

 

3.2.1 Técnicas de exibitécnica no Ponto-de-venda 

 

As vantagens de uma exposição bem feita podem ser percebidas em três 

pilares: consumidor, varejista e fornecedor. Considerando esses pilares podem-se 

observar as técnicas usadas para favorecer a compra pelos consumidores, a 

valorização do espaço da loja para o varejista e a rotatividade dos produtos para os 

fornecedores.  

 

3.2.2 Layout de loja 

 

Desse modo, é importante observar o layout da loja como forma de influenciar 

decisivamente na compra, uma vez que os varejistas precisam pensar cada detalhe 

para aproveitar o espaço adequadamente.  

O layout da loja pode ser observado nas imagens que seguem. Pela figura 07, 

é possível observar a utilização do espaço através do modelo de grade, que conta 

com gôndolas longas de mercadorias e corredores em um padrão repetitivo, que 
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segundo Levy e Weitz (2000) desperdiça menos espaço. Embora sem a planta baixa 

da loja, a foto ilustra o modelo de grade pela extensão de corredores, sugerindo o 

aproveitamento do espaço, de modo que consumidores sintam-se bem acomodados 

no ambiente que deve ser favorável à compra.  

A acomodação dos clientes também se reflete na figura 07 através do 

estacionamento, quando a loja disponibiliza de espaço adequado para que o 

consumidor deixe o veículo em segurança, ou para circular quando tiver efetuado as 

compras. Esse aspecto é observado por Blessa (2007) quando cita a área de 

circulação de clientes e funcionários. 

Além dos corredores e estacionamento o layout da loja analisada também 

inclui a disposição dos caixas, as gôndolas, balcões, entre outros.  

 

 

Figura 7 – Hiper Queiroz: Layout de Loja 

Fonte: ALMEIDA, 2013 
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Figura 8 – Hiper Queiroz: Layout de Loja (estacionamento) 

Fonte: ALMEIDA, 2013 

 

3.2.3 Atmosfera de compra 

 

Neste item cabe uma análise resumida sobre alguns elementos observados 

durante a pesquisa in loco. Embora alguns aspectos sejam mais aprofundados nos 

tópicos a seguir, é preciso pontuar características do ambiente que podem 

influenciar diretamente na compra. Entre esses elementos estão os sentidos 

apresentados no segundo capítulo desta pesquisa, em que os autores exemplificam 

quais as sensações que esses sentidos provocam no cliente no ponto-de-venda. 

Com relação ao aspecto visual, observa-se que o sentido visão continua 

sendo o primeiro estímulo capaz de convidar o consumidor para o ambiente. Na 

pesquisa observou-se a presença de letreiros indicativos e sinais gráficos, desde a 

entrada da loja até a última sessão de produtos, o que, segundo Blessa (2007), 

constitui a identidade visual da loja.  

Neste aspecto também situa-se a iluminação do ambiente, responsável por 

destacar mercadorias, decorar espaços e revelar o estilo da loja. Nesta análise 

consideramos que além da sinalização gráfica a loja também realçou as mercadorias 

através da iluminação branca, que evocou a noção de limpeza e transparência, 
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despertando a confiança e a sensação de bem-estar do cliente. Esses elementos 

visuais podem ser observados na figura 9.  

 

Figura 9 – Hiper Queiroz: Iluminação da loja 

Fonte: ALMEIDA, 2013 

 

Outro sentido presente no capítulo anterior como elemento importante para 

criar uma atmosfera de compra e dar ritmo ao tráfego na loja é o som ou a música. 

Neste aspecto foi possível observar que a música ou som ambiente adequa-se ao 

cliente-alvo. No horário da tarde, por exemplo, observou-se que foi dada preferência 

às músicas leves e atuais, capazes de agradar as donas de casa que se sentem 

melhor para fazer as compras. A constatação ratificou a informação de Blessa 

(2007) sobre a variação de música conforme os horários, já que em outros 

momentos visitados percebeu-se a mudança de ritmos. 

O aroma do ambiente também é importante e deve ser pensado com muito 

cuidado. No local da pesquisa constatou-se que além do cheiro, a localização dos 

produtos foi pensada de forma estratégica para que um elemento aromático não 

interferisse no outro, por exemplo, a padaria e as frutas, que geralmente tem cheiro 

agradável, situam-se afastadas do açougue que tem um cheiro mais forte, 

justamente para que o aroma agradável leve o cliente até o final do corredor.  
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Outro detalhe relevante é a localização de produtos de limpeza que deve 

estar estrategicamente longe da padaria ou da praça da alimentação para não 

interferir no sabor dos alimentos, nem aguçar a vontade de sair do ambiente, mas de 

prolongar a estada no local. Nesta perspectiva, considera-se relevante o que Blessa 

(2007) afirma ao falar sobre aroma, destacando que alguns cheiros desagradáveis 

podem fazer com que o cliente desconfie de falta de higiene e rejeite o ambiente. Na 

loja, os produtos de limpeza encontram-se em sessão específica, arrumados 

horizontalmente nas gôndolas, separados por tipo, por exemplo, alvejantes, sabão, 

detergentes, entre outros.  

 

Figura 10 – Hiper Queiroz: Aroma e localização dos produtos 

 Fonte: ALMEIDA, 2013 

 

3.2.4 Arrumação de gôndolas 

 

Primeiro, verificou-se que a arrumação das gôndolas é no formato vertical, o 

que segundo Blessa (2007) é a arrumação mais bonita. Nesse tipo de arrumação o 

mesmo produto ocupa a prateleira de cima abaixo, com frentes equivalentes, 

diferente do formato horizontal que confunde visualmente e do formato em blocos 

que ao misturar vários tipos de produtos dificulta a visualização. 
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Para analisar a arrumação das gôndolas é importante considerar alguns 

objetivos que ao longo do trabalho foram apresentados por Blessa (2007) que diz 

respeito a separação, visibilidade, acessibilidade e disponibilidade. Esses objetivos 

são considerados na análise das imagens que seguem: 

Na figura 11 localizou-se exemplos de exposição de produtos, em que 

aparecem separados por tipo. Ou seja, em vez de separação por marca, adotou-se 

um tipo de separação que dispõe de uma logística viável para o cliente, onde várias 

marcas estão dispostas numa mesma prateleira, ao alcance do cliente que pode 

comparar preços, pesquisar funções e características dos produtos e, finalmente, 

escolher o que vai comprar.  

 
Figura 11 – Hiper Queiroz: Separação de produtos (por tipo) 

 Fonte: ALMEIDA, 2013 

 

O exemplo que segue (figura 12) é bem parecido com o anterior. Trata-se da 

separação por sexo e tamanho, o que pode ser uma boa forma de fazer-se visto 

pelo consumidor, sem provocar confusões na hora de encontrar o que precisa.  

Esse tipo de separação permite que o cliente se situe ao entrar na seção, 

identificando o cabide que dispõe o produto desejado.  
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Figura 12 – Hiper Queiroz: Separação de produtos (por sexo/tamanho) 

 Fonte: ALMEIDA, 2013 

 

A visibilidade é reforçada por um conjunto de elementos, entre eles a 

disposição nas prateleiras que pode diferenciar um produto de outro, e em alguns 

casos torna-lo atraente; as informações gráficas que situam o cliente e o faz 

encontrar o que procura; e a iluminação que é importante para acabar com a 

obscuridade do ambiente, denotando a ideia de que algo está escondido, e não 

visível. Para este tópico pode-se observar a imagem que segue (figura 13), em que 

o produto aparece destacado dos demais, com marca visível e atraente. 
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Figura 13 – Hiper Queiroz: Visibilidade do produto e da marca 

 Fonte: ALMEIDA, 2013 

 

A imagem da figura 14, exemplifica um dos quatro objetivos apontados por 

Blessa (2007) para uma boa disposição de produtos: a acessibilidade.  

Por ser uma loja de autosserviço diz-se que o acesso as mercadorias é 

imprescindível, possibilitando ao cliente escolher o que deseja, com a conveniência 

de ter esse produto ao alcance das mãos.  

Observando a figura 14 é possível reconhecer que produtos altos demais ou 

muito abaixo dificultam a pega, sendo necessário que o consumidor faça maior 

esforço ou mesmo desista da compra. 
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Figura 14 – Hiper Queiroz: Acessibilidade 

 

Fonte: ALMEIDA, 2013 

 

A disponibilidade do produto também é imprescindível. Isso pode ser 

analisado na figura 15, ora exemplificado pelos produtos disponíveis na ponta de 

gôndola, com várias unidades do mesmo produto. No entanto, esse aspecto não 

pode ser representado apenas pela disposição nas gôndolas, uma vez que se trata 

de estoque, área que o consumidor geralmente não tem acesso. 

 

. 
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Figura 15 – Hiper Queiroz: Disponibilidade 

 
                                    Fonte: ALMEIDA, 2013 

 

3.2.5 Ponto extra ou promocional 

 

 O ponto normal é aquele local onde o produto geralmente é colocado e onde 

o cliente é habituado a encontrar. Logo, o ponto extra ou promocional é 

caracterizado como aquele que se destaca de sua posição normal, como é possível 

observar na figura 16. 
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Figura 16 – Hiper Queiroz: Ponto extra ou promocional 

 
       Fonte: ALMEIDA, 2013 

 
 

Pela imagem, identifica-se uma ilha de exposição de feijão, ou seja um ponto 

extra. Logo, sabe-se que além deste local o produto também pode ser encontrado 

na prateleira de costume, em um ponto normal ou fixo. Além disso, na arrumação é 

importante dar a ideia de que o produto está sendo procurado pelos demais clientes, 

colocando-os mais soltos e assimétricos, uma vez que a simetria pode inibir o cliente 

que tem receio de bagunçar a arrumação. No exemplo, parte dos produtos aparece 

desprendida dos demais que estão ensacados e de difícil acesso. Além destas, 

outras ilhas exemplificam o ponto extra no Hiper Queiroz. 

Sobre o ponto extra não foi constatada a utilização do cross-merchandising, 

que é quando um produto lembra outro sem estar em seu ponto de origem, o que 

não impede a sua utilização em períodos sazonais. 

Alguns elementos tem a função de colocar o produto em evidência, como é o 

caso dos displays. Pela figura 17 verifica-se a utilização de um display 

semipermanente de material plástico, com curta duração, dependendo do tempo da 

promoção. 
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Figura 17 – Hiper Queiroz: Displays 

 

Fonte: ALMEIDA, 2013 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do princípio de que o Merchandising é uma operação de 

planejamento do Marketing, apresentando-se como algo mais completo, que 

acompanha desde a adequação dos produtos no ponto-de-venda até a sua 

performance diante dos consumidores, esta pesquisa se deteve a estudar a sua 

importância no ponto-de-venda. 

Nesta perspectiva, optou-se por desenvolver um trabalho para identificar as 

técnicas de merchandising mais utilizadas pelo Hiper Queiroz, local da pesquisa, 

com destaque para as técnicas de exibição dos produtos: a exibitécnica. 

Para isso o embasamento teórico deu sustentação para que os elementos 

pudessem sem analisados com maior maturidade, e que ao longo da pesquisa 

fossem apontados resultados como a aplicação dessas técnicas no Ponto-de-venda. 

Desse modo, pelos capítulos de fundamentação teórica e pela análise 

realizada compreende-se que a exposição de produtos está diretamente ligada a 

necessidade de venda, considerando que um produto bem exposto tem mais 

chances de ser vendido. Pelas observações conclui-se, então, que a maior parte das 

técnicas de exibição de produtos é aplicada no Hiper Queiroz, no entanto, em outros 

aspectos algumas tecnicas não foram bem aproveitadas a exemplo do cross-

merchandising. 

Além disso, convém afirmar que este estudo pretende ser opção de pesquisa 

sobre a temática, uma vez que poucos trabalhos realizados na universidade tiveram 

esse direcionamento e resultados. Com isso, renova-se o desejo de contribuir para 

outros trabalhos, e de ser também fonte de pesquisa para alguns. 
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