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RESUMO 

 

O referente trabalho se trata de um projeto experimental que tem por objetivo a reorganização 

visual do ponto-de-venda da Repet Gráfica, conhecida como ‘Repet Galpão’. O trabalho tem 

como metodologia a Revisão Bibliográfica, fundamentado majoritariamente pelas teorias de 

Las Casas (2002) e Kotler (2002) a respeito Marketing de Serviços e Blessa (2007) sobre 

Merchandising no ponto-de-venda. Através de tais teorias, em especial sobre merchandising, e 

de dados levantados junto a visitas ao local e entrevistas com a direção e demais funcionários 

foi possível perceber as necessidades encontradas no ambiente, e assim estabelecer propostas, 

em forma de peças gráficas, para o aprimoramento visual e funcional do estabelecimento, 

mantendo suas características. 

 

Palavras-chave: Merchandising; Ponto-de-venda; Comunicação Visual; Funcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The related work is an experimental project that aims reorganize visually, the point of sale of 

Repet Gráfica, known as 'Repet Galpão'. The work’s methodology is Literature Review, based 

mostly on theories of Las Casas (2002) and Kotler (2002), concerning Services Marketing, and 

Blessa (2007) on Merchandising at the point of sale. Through these theories, particularly about 

merchandising, and data collected from the site visits and interviews with the management and 

other employees, was possible to realize the needs found in the environment, and thus create 

proposals, in the form of graphic pieces, for the visual and functional improvement of the 

establishment, maintaining its characteristics.  

 

Keywords: Merchandising; Point of sale; Visual Communication; Functionality.  
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1. Introdução 

Com o desenvolvimento econômico global desenvolveu-se também a quantidade e 

variedade de produtos e serviços e, consequentemente, a concorrência entre as empresas dos 

mais variados ramos. Diante disto, surgiram diversas ferramentas para a aquisição do público 

consumidor, como o desenvolvimento dos compostos de marketing, a publicidade e, por sua 

vez, as técnicas de distribuição do Ponto-de-venda (DIB, 2010). 

Segundo Carvalho (2012), as técnicas de distribuição do PDV (Ponto-de-venda) apresentam 

grande importância na atração de consumidores, pois criam uma identidade que se assemelha 

ao público-alvo, despertando neste uma sensação agradável que propicia condições favoráveis 

para o consumo. 

No atual contexto social e econômico, a boa projeção do PDV torna-se cada vez mais 

imprescindível às lojas, pois, mediante exposto por Dib (2010), com o crescimento e 

consolidação do e-commerce, as organizações passaram a concorrer também com as lojas 

virtuais e com a praticidade que seu sistema de comércio propõe, ao tornar obsoleto o 

deslocamento geográfico do consumidor para visualizar o produto e realizar a compra. Diante 

deste fato, as lojas físicas passaram a buscar meios que persuadissem à adesão do público a seu 

estabelecimento em detrimento também do ambiente virtual. 

Ao longo do tempo, face ao desenvolver das necessidades mercadológicas, as vitrines e 

PDV de modo geral adquiriram funções aquém de sua função primordial de expor produtos, 

sendo tomadas também como ferramenta de cunho simbólico, com o objetivo de adentrar no 

imaginário do público-alvo, seduzindo-o a entrar em um determinado estabelecimento e torna-

lo cliente. (ASSUNÇÃO; HEBERLÊ, 2012). 

A lógica atual que envolve as técnicas e aplicações do merchandising se aplica também às 

empresas do ramo de serviço. Segundo Las Casas (2002), as organizações prestadoras de 

serviços, em suas variadas formas, devem manter a apresentação visual de seu estabelecimento 

de forma agradável e acessível ao cliente, expondo claramente os serviços oferecidos, sempre 

levando em consideração os desejos do público consumidor na arrumação de seu PDV.  

 Mediante o conteúdo supracitado, o presente projeto tem por objetivo criar o layout para a 

ornamentação do ponto-de-venda da empresa do setor de design gráfico: Repet Gráfica, 

localizada na Av. Jeronimo Dix-Neuf Rosado (Av Leste Oeste), 81 - Pintos / Mossoró-RN, 

também referida como “Repet Galpão”. Tal proposta tem a finalidade de agregar melhor 

rotatividade dentro do ambiente da loja, tornando visível aos olhos do cliente a identificação de 
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cada setor e respectivos serviços, expondo ainda, através de displays, alguns trabalhos 

realizados pela empresa e materiais de trabalho, garantindo ao consumidor maior conforto e 

praticidade ao adentrar o estabelecimento. 

A gráfica Repet foi delimitada para a realização do nosso projeto por se tratar de uma 

importante empresa em seu segmento. Tendo iniciado suas atividades em 1986, atendendo a 

cidade de Mossoró, municípios circunvizinhos e fora no Estado do Rio Grande do Norte, com 

clientes nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. A escolha da loja “Repet Galpão” 

especificamente deu-se por esta apresentar uma grande estrutura física, variada gama de 

serviços e, sobretudo, segundo senso comum entre os funcionários do estabelecimento e da 

própria diretoria, por necessitar de melhor disposição em seu ponto-de-venda, principalmente 

na identificação dos serviços e exposição de materiais e trabalhos realizados. 

A elaboração das peças é direcionada majoritariamente à delimitação dos setores e serviços, 

por meio de placas de identificação, totens etc., e para a exposição de trabalhos e materiais 

utilizados pela empresa na confecção de suas peças, através de displays. Todo o processo de 

design das peças para o PDV da loja foi realizado levando em consideração informações 

colhidas no próprio estabelecimento, através de visitas, relatos dos funcionários e diretoria, 

onde são averiguados os pontos falhos do local, levando às considerações para um melhor fluxo 

na loja através da organização visual, mantendo as características físicas do local. 

A realização deste projeto justifica-se por mostrar, na prática, a aplicação dos conceitos de 

marketing, marketing de serviços e merchandising no ponto-de-venda, com foco no visual 

merchandising, adquiridos no universo acadêmico, expondo os objetivos e intenções da 

aplicação de tais conceitos em um ambiente real. 

A pesquisa bibliográfica é o método utilizado para o referencial teórico deste trabalho, 

embasando-se, primordialmente, nos fundamentos relacionados ao marketing, expostos por 

Philip Kotler (2000; 2002); marketing de serviços, através de Alexandre Luzzi Las Casas 

(2002); e, como abordagem central do trabalho, merchandising no ponto-de-venda, mediante 

as exposições de Regina Blessa (2007), assunto este utilizado na fundamentação teórica e como 

base para a elaboração das peças destinadas a disposição do estabelecimento determinado. 

Algumas fundamentações e técnicas quanto a mensagem visual serão extraídas de Donis A. 

Dondis (2007) e Modesto Farina (2006), no processo de criação das peças que darão 

visibilidade à proposta. 

O trabalho fundamenta-se, primeiramente, em concepções sobre o marketing de serviços, 

expressas majoritariamente através de Kotler et al (2002) e Las Casas (2002), expondo 

definições sobre o setor de serviços, suas classificações e definições, assim como a dinâmica 
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que envolve este mercado e o desenvolvimento das estratégias de comunicação e promoção 

neste setor. 

Na segunda etapa da fundamentação teórica apresenta-se diversas exposições e técnicas 

sobre o merchandising. No capítulo é mostrada a evolução de tal ferramenta e de suas 

competências, até a compreensão de sua relevância para os estabelecimentos de 

comercialização de produtos e serviços. É apresentado ainda as diversas estratégias e técnicas 

para a disposição de um ponto-de-venda, mostrando a imprescindibilidade de uma comunicação 

visual adequada e ainda da manutenção e preservação do ambiente. 

Após a fundamentação teórica, é apresentado os componentes que deram base a composição 

das propostas de melhorias. Através das informações averiguadas no local e expostas em 

relatório, foram criadas as proposições para a reorganização visual do espaço, utilizando-se do 

CorelDRAW X5 para materializar tais sugestões. 
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2. O Marketing no setor de serviços 

Neste capítulo é apresentado diversos fatores concernentes ao segmento de serviços e sua 

inserção na lógica do mercado consumidor. Para tanto são expostas definições de marketing e 

serviços, assim como as classificações sobre os serviços, bem como suas diferenciações e 

similaridades frente aos bens palpáveis. É apresentado ainda a dinâmica mercadológica dos 

serviços e seus métodos de exploração e abordagem na comunicação promocional. 

Gradativamente o setor de serviços veio se desenvolvendo e ocupando posição de destaque 

na economia mundial, tornando-se também fator fundamental para o funcionamento da 

sociedade como um todo, sejam estes de cunho pessoal, empresarial ou manufatureiro. A partir 

desta ascensão, o pensamento empresarial neste setor também se modificou, adequando a 

dinâmica do ramo de serviços à lógica do mercado consumidor (FITZSIMMONS, 2004). 

Com a consolidação dos serviços no mercado consumidor, este setor passou a ter a 

necessidade de aperfeiçoar sua estrutura perante o mercado, visando atender às crescentes 

exigências e expectativas do público consumidor. Para melhor inferir suas atividades dentro da 

prática mercadológica, o segmento de serviços alia-se aos pressupostos do marketing, porém 

desenvolvendo estratégias específicas para sua área, uma vez que a dinâmica do consumo de 

serviços diferencia-se do consumo e bens palpáveis. (LAS CASAS, 2002). 

 

2.1. Conceito de Marketing 

Dentre diversas definições encontradas destaca-se a de Kotler (2000, p. 25) que afirma que 

o marketing tem a “tarefa de criar, promover e fornecer bens e serviços a clientes sejam eles 

pessoas físicas ou jurídicas”. Churchill (2000, p.4), defende que “a essência do marketing é o 

desenvolvimento de trocas em que organizações e clientes participam voluntariamente de 

transações destinadas a trazer benefícios para ambos". A Associação Nacional Lombarda 

retifica essa premissa exposta por Churchill ao classifica-lo como:  

 

Conjunto de atividades que, a partir do estudo constante do consumidor e das 

tendências de mercado, chega à definição e fabricação do produto ou serviço, a 

sua composição, distribuição e até utilização final, procurando contabilizar os 

interesses do consumidor e da empresa (apud BARBOSA; RABAÇA, 2002, p. 
464). 

 

 Conhecendo as diversas conceituações é possível perceber um pouco de suas variantes 

e conexões entre uma e outra, sendo que o mais importante é compreender a relevância do 
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marketing para a construção de uma oferta ao público consumidor. Um dos pontos primordiais 

para a melhor compreensão das estratégias do marketing é o conhecimento dos Compostos de 

Marketing, também conhecidos como mix. 

Segundo Churchill (2000, p. 20) “o composto de marketing consiste no conjunto de 

políticas mercadológicas de que uma organização se utiliza, a fim de criar valores para os 

clientes e alcançar os objetivos organizacionais”.  

Os compostos de marketing consistem na categorização de quatro variáveis 

mercadológicas tidas como fundamentais no processo de comercialização de um 

produto/serviço: produto, preço, promoção e ponto de distribuição, também conhecido como 

praça. O produto, como sugere o termo, se trata do item posto à venda, podendo ser um bem 

tangível ou um serviço; o preço envolve todos os estudos para a delimitação do valor de compra 

do produto/serviço; promoção, compreende todas as atividades relacionadas à comunicação e 

promoção de vendas; o Ponto de Distribuição, por sua vez, está relacionado às questões 

logísticas, como a localização de um produto/serviço e suas intenções e objetivos através desta 

decisão (DIAS et al, 2004). 

Além dos compostos de marketing, torna-se imprescindível a análise geral do ambiente 

de comercialização de um produto ou serviço, tomando conhecimento de variáveis específicas 

de uma determinada localidade como: questões políticas, legislativas, culturais, econômicas e 

de concorrência, que fogem à competência dos profissionais do marketing, mas que obrigam as 

empresas a adequarem suas atividades de acordo com tais especificações (LAS CASAS, 2002).  

Barbosa e Rabaça (2002) enfatizam que as atividades do marketing contemplam todo o 

tempo investido no produto ou serviço, desde a primeira ideia, até o seu planejamento, 

execução, distribuição, compreendendo até mesmo ao período de pós-vendas, já que, com a sua 

própria evolução, os pressupostos que envolvem o marketing passaram a englobar não apenas 

as questões de confecção e comercialização, mas também da aceitação e satisfação atribuída ao 

produto ou serviço disposto ao consumo. 

Tais premissas sobre são reiteradas através de Kotler et al (2002), quando sugere que o 

ponto central de toda a lógica do marketing e seus interesses devem ter como foco a satisfação 

do cliente, com isso, tornando-se fundamental o conhecimento sobre o público consumidor, 

com o intuito de que a dinâmica do consumo se transforme em um sistema de troca favorável 

às organizações e aos consumidores. Aliado a Armstrong, Kotler (2007, p. 4) sustenta essa ideia 

ao definir as atividades mercadológicas como “um processo social no qual os indivíduos e os 

grupos obtêm aquilo que precisam e também o que desejam, em razão da criação e da troca de 

produtos/serviços de valor com outras pessoas. 
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2.2. Definição de serviços 

Como retifica Fitzsimmons (2004, p. 30), grande parte dos autores que se propõem a 

definir os serviços enfatizam o pressuposto da intangibilidade destes, como é possível notar na 

definição do próprio autor: “um serviço é uma experiência perecível, intangível desenvolvida 

para um consumidor que desempenha o papel de coprodutor.” Os serviços dentro da prática 

mercadológica são classificados por Costa e Talarico (1996, p. 27) como: “produtos de 

consumo não tangíveis, não estocáveis, não padronizados, oferecidos ao público para seu uso; 

são percebidos como atividades, benefícios e, até mesmo, satisfações”. 

Assim como Costa e Talarico, Courtis (1991, p. 11), também utiliza-se da denominação 

“produtos” para descrever os serviços. O autor, que também classifica os serviços pela 

predominância de sua impalpabilidade, explica que o termo “produtos” é aplicado a ambas 

vertentes do marketing, já que, de modo geral, estão inseridas no mesmo sistema mercadológico 

da comercialização. 

Um dos diferenciais do setor de serviços é a maior oportunidade, intrínseca em sua 

dinâmica, de lidar diretamente com seu consumidor, sendo assim, este segmento apresenta 

maiores possibilidades de se tornar além de um consumo uma experiência ao cliente, 

persuadindo-o a valorizar positivamente o determinado serviço experimentado 

(FITZSIMMONS, 2004). 

Fitzsimmons (2004, p. 34) acredita que uma das razões pela denotação não palpável dos 

serviços está em um conceito cultural adquirido pelas pessoas em atribuir os serviços à 

“servidão”, tornando-se comum, através da epistemologia dos termos, uma maior atenção às 

atividades humanas empregadas nos serviços. 

Pelas ideias do autor torna-se aferível a intangibilidade intrínseca no setor de serviços. 

Por mais que este seja acompanhado de um produto ou bem palpável, é possível perceber que, 

desde a delimitação de seu termo, a disposição de serviços tem como base o não palpável, a 

ação fornecida. 

Embora as definições mais básicas atribuam maior veemência a intangibilidade do setor 

de serviços, é importante destacar a existência de empresas que além das ações tem como 

importante pilar de sua estrutura a comercialização de produtos palpáveis, a exemplo de 

restaurantes, inúmeros formatos de lojas e, supostamente, gráficas. Conforme relata Las Casas 

(2002), os serviços apresentam inúmeras variações, como também pontos de vista distintos na 

sua definição e análise: 
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Nota-se, portanto, que existem vários tipos, várias categorias de 

serviços, sendo alguns mais intangíveis que outros. Independentemente 

do tipo, [...] o serviço, na sua essência, é aquela ação, desempenho que 

se transfere. Como os serviços são transferidos em diferentes níveis, 

[...] ao abordarmos o marketing de serviços é impossível considera-lo 

de uma forma única (LAS CASAS, 2002, p. 18). 

 

  

 Tal constatação é compartilhada ainda por Kotler (2000), ao afirmar que, assim como 

produtos, o ramo de serviços compreende diversas áreas e, hoje, compreende ações 

fundamentadas nas mais variadas especificações de diversos nichos, disponíveis nas mais 

distintas plataformas, alcançando, de forma cada vez mais consolidada, também o ambiente 

virtual.  

 

Serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que 

uma parte pode oferecer a outra e que não resulte na propriedade de 

nada. A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um produto 

concreto (KOTLER, 2000, p. 448). 

 

 É perceptível então, a flexibilidade do segmento de serviços, podendo ser aplicado e 

adaptado seguindo as mais distintas demandas de consumidores. Percebe-se o destaque de sua 

intangibilidade pelos autores, uma vez que a essência deste setor está na ação, embora a 

qualidade dos produtos disponíveis tenham parcela fundamental para a avaliação do 

consumidor, é, majoritariamente, a qualidade do serviço prestado a ele que irá induzi-lo ao 

consumo. 

 

2.2.1. Categorias e classificações de serviços 

De acordo com Kotler (2000) no mercado atual podem ser identificados cinco tipos de 

serviços apresentados ao público, podendo variar seu grau de relevância frente aos 

consumidores e às próprias disposições da empresa: 

 Bem tangível: referente aos bens de consumo palpáveis de modo geral que não envolve 

qualquer tipo de serviço conjunto. 

 Bem tangível associado a serviços: conforme sugerido, esta categoria se refere as 

mercadorias que necessitam de algum serviço adjacente em sua venda, seja para expor 

sua forma de utilização, orientações técnicas, reparos etc. 
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 Híbrida: consiste em segmentos do mercado onde a disponibilização da mercadoria e 

do serviço são realizadas conjuntamente e apresentam igual importância ao consumidor. 

 Serviço principal associado a bens ou serviços secundários: condizente aos serviços 

que, além de suas competências básicas, dispõem de alguns outros serviços e bens 

palpáveis que lhe serve como suporte. 

 Serviço puro: refere-se aos serviços que, em sua concepção, são totalmente intangíveis, 

disponibilizando aos clientes apenas ações que o auxiliem, sem agregar-lhe qualquer 

bem tangível.  

De acordo com tais definições, é possível averiguar que empresas do setor de 

comunicação visual e design gráfico, como a mesma estabelecida como objeto de aplicação do 

projeto, estão inseridas nas definições de empresas híbridas, uma vez que a avaliação do seu 

serviço por parte do consumidor está estruturalmente ligada a qualidade de um bem palpável 

fornecido. 

Inserido na mesma lógica das categorias observadas por Kotler (2000), Las Casas (2002) 

expõe algumas classificações que podem ser atribuídas à diversa gama de serviços, que induzem 

a forma com que estes podem ser estudados e compreendidos pelo público, através de pontos 

de vista como: esforço do consumidor, pela durabilidade do serviço ofertado e, por fim, pelo 

grau de tangibilidade e intangibilidade dos serviços. 

 Os serviços classificados através do esforço do consumidor são segregados pelo 

consumo prestado diretamente ao consumidor final, que leva em consideração aspectos de 

conveniência, escolha e especialidades; e serviços industriais, que são prestados a demais 

organizações e são subclassificados pelo viés da disposição de equipamentos, serviços de 

facilidade e de consultoria/orientação (ibdem). 

 A classificação dos serviços quanto à durabilidade, utilizando-se da mesma 

segmentação por consumidores finais e industriais, denota a duração que o serviço terá ao 

consumidor, dando-lhe a oportunidade de investir a curto ou longo prazo. Assim, como para 

bens tangíveis, tal classificação divide a durabilidade em: perecível, menos de seis meses; 

semiduráveis, de seis meses três anos; e duráveis, mais de três anos (GREENFIELD apud LAS 

CASAS, 2002). 

 A terceira classificação é feita através da tangibilidade ou intangibilidade dos serviços, 

sendo relacionados como altamente intangíveis, que em primeira instância não apresentam 

qualquer envolvimento com o consumo de bens materiais; serviços que agregam valor a algum 

bem tangível, a exemplo de seguros, consultorias etc; e os que, além das atividades empenhadas, 
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têm como parte de suas atribuições a comercialização de um produto palpável (WILSON apud 

LAS CASAS, 2002). 

 Las Casas define este último viés como o mais interessante para as estratégias do 

marketing, uma vez que ficam expostas claramente as diferenças e especificidades de cada 

serviço, sendo possível assim uma melhor definição na abordagem ao consumidor. Como 

exemplo exposto, serviços classificados como altamente intangíveis devem ser tratados 

diferenciadamente, utilizando estratégias mercadológicas menos convencionais que as dos 

demais serviços. 

  Delimitando como exemplo uma empresa que comercializa de serviços de design 

gráfico, por dispor de materiais palpáveis como parte fundamental de seus serviços, pelas 

exposições de Las Casas, é possível aferir que a delimitação das estratégias de marketing podem 

ser aplicadas, em partes, similarmente às de produtos convencionais, uma vez que estes são 

importante base para a aquisição de clientes, logo a exposição de trabalhos e materiais no 

ambiente de comercialização, assim como demais formas de divulgação destes, configuram-se 

em um pressuposto a mais a ser utilizado nas estratégias da empresa no alcance dos clientes. 

 

2.2.2. Diferenças e similaridades de produtos e serviços 

 Ao comparar essas duas vertentes mercadológicas, dois pontos massivamente 

explorados pelos autores são os aspectos tangíveis e intangíveis, assim como aspectos visuais 

e demonstrativos dos produtos e o caráter coletivo dos serviços. Como expôs Courtis (1991, p. 

8-11), “não se pode negociar os serviços como se fossem uma venda impulsiva”, agregando 

que, no ramo de serviços “não há um produto real”, logo “todo contato dos funcionários com o 

mundo exterior pode ser entendido como parte do serviço”. 

 Ainda aliado à premissa da intangibilidade dos serviços, Courtis (1991) sugere que o 

conhecimento de um serviço é naturalmente mais complexo que o de um produto, pois os 

serviços exigiriam uma explicação detalhada de seu funcionamento, podendo, em certos casos, 

acarretar no ruído ou desvio de informação; um produto real, entretanto, pela sua existência 

física, é possível compreender suas características e funcionamento sem demais explanações. 

 Jupp (apud LAS CASAS, 2002) expõe algumas áreas onde bens tangíveis e intangíveis 

apresentam maior diferenciação, como em questões relacionadas a embalagens, exposições, 

demonstrações, aspectos promocionais etc.; todos estes contemplados por bens de consumo 

palpáveis. Em contrapartida, aspectos relacionados ao planejamento, como desenvolvimento da 
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marca, mecanismos de delimitação de custos e preços, dentre outros apresentam poucas ou 

nenhuma diferença entre ambas as áreas. 

 Segundo Kotler et al (2002), embora o marketing de serviços apresente algumas 

similaridades com o setor de produtos, apresentam também divergências em sua abordagem e 

formação, principalmente com relação a pontos como intangibilidade, indivisibilidade, 

variabilidade, a perecibilidade e diferenciando-se também no caráter participativo do próprio 

consumidor no processo que envolve os serviços. 

 Ao falar em intangibilidade, embora leve em consideração o valor tangível envolvidos 

em determinados serviços, Kotler et al (2002), atêm-se ao fato de o consumidor, em sua 

maioria, não obtém noção exata do serviço procurado, uma vez que estes tendem a ser 

adequados às necessidades e exigências pessoais do cliente. Portanto, o consumidor procura 

empenhar juízo de valor sobre o serviço através de elementos como aparelhagem, materiais, 

opinião de outros consumidores etc.: 

 

A intangibilidade dos serviços significa que eles não podem ser 

observados, provados, apalpados, ouvidos ou cheirados antes de serem 

adquiridos. [...] O resultado disso é que os clientes tentam reduzir a 

incerteza, procurando “sinais” da qualidade do serviço e tirando 

conclusões a partir das evidências concretas (KOTLER et al, 2002, p. 

15). 

 

 Se tratando de indivisibilidade, o termo é empregado sob a máxima de o serviço estar 

sempre atrelado a quem o dispõe. Sendo assim, avaliações de qualidade não restringem-se a 

apenas a sua forma unitária, mas de toda a corporação que o envolve, considerando-se 

elementos como conduta dos profissionais, atendimento adequado e o ambiente de modo geral 

(ibdem). 

 Neste ponto, é possível notar a semelhança e tenuidade entre os aspectos de 

intangibilidade e indivisibilidade, uma vez que ambos retratam os aspectos que envolvem o 

serviço além de suas atividades em si, como os caracteres visuais e demais componentes que 

formam a empresa, como a abordagem feita ao consumidor pelos profissionais, o atendimento 

etc. 

 A variabilidade também está inerente a indivisibilidade dos serviços, uma vez que 

dependem da corporação como um todo. Este ponto analisa a variação da qualidade que um 

serviço pode ter frente aos consumidores, podendo ser executado com sucesso a um cliente e o 
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oposto a um outro. Segundo Kotler et al (2002, p. 16): “Uma vez que os serviços são 

inseparáveis das pessoas, a qualidade dos serviços prestados aos clientes pode variar”.  

A perecibilidade, por sua vez, refere-se ao caráter único e pessoal dos serviços, por 

adequar suas ações às especificações individuais de cada cliente, não podendo estocar ou 

reutilizar o serviço empreendido. Neste ponto, o profissional comercializa o seu desempenho, 

podendo ocorrer variações em sua qualidade de acordo com a demanda que lhe é atribuída 

(ibdem). 

 Kotler et al (2002, p. 17), reitera que o processo de demanda de produtos e serviços são 

distintos, assim como os critérios de avaliação e satisfação, já que “antes de comprar um 

produto o cliente pode avaliar o que está adquirindo [...] Mas os serviços... primeiro são 

vendidos para serem em seguida produzidos e consumidos simultaneamente.” Em 

contrapartida, diferentemente dos produtos convencionais, os consumidores de serviços podem 

acompanhar e participar do processo de criação do que vai adquirir. 

 Através dos pontos mostrados por Kotler et al (2002), é possível notar a confluência 

entre o supracitado por Las Casas (2002) quanto a imprescindibilidade da análise dos serviços 

através de intangibilidade, uma vez que todos os caracteres apresentados demonstram as formas 

de visualização do consumidor à empresa, assim como a delimitação das estratégias desta, 

através do nível de impalpabilidade das disposições de uma companhia. 

 Las Casas (2002) sintetiza que as diferenças entre o marketing de serviços e de bens 

tangíveis, embora existentes, em realidade, tendem a ser menores do que o normalmente 

exposto. Embora tais segmentos, por vezes tenham abordagens e aplicações incompatíveis, a 

dinâmica a qual estão inseridos e seus objetivos é praticamente a mesma, portanto variáveis 

como visibilidade, aplicabilidade, tangibilidade ou intangibilidade empregadas a ambos, são 

mutáveis de acordo com o ponto de vista e suas disposições. 

 

2.3. O mercado de serviços 

Com o desenvolvimento constante do mercado de serviços, este passou a enfrentar uma 

série de desafios que compreendem aspectos que vão desde a concorrência até a própria 

persuasão frente ao público para o aquisição de um determinado serviço, umas vez que, com as 

diversas ramificações do mercado surgiram diversas bibliografias e manuais especializados 

que, aliados ainda à Internet, propiciaram ao público a política do “faça você mesmo”, onde 

através do conhecimento adquirido nestes canais, o próprio indivíduo realizaria o serviço 

desejado em detrimento de buscar uma empresa especializada (KOTLER et al, 2002, p. 3-4). 
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Outro fato apresentado por Kotler et al (2002) é o acelerado desenvolvimento 

tecnológico da atualidade, que interpõe-se também ao ramo de serviços. Tal constante 

configura-se em um misto de oportunidade e desafio para empresas deste setor, já que com a 

rápida mutação e desenvolvimento dos aparatos tecnológicos as empresas têm a oportunidade 

de atualizar e aperfeiçoar seus serviços, tendo maior respaldo para a aquisição e fidelização de 

consumidores. Em contrapartida, se configura em um desafio pois coage as empresas a 

aquisição de novos equipamentos com dada frequência e, por conseguinte, a capacitação de 

seus funcionários. 

Este fato apresentado por Kotler et al (2002) relaciona-se diretamente à realidade de 

empresas do setor de comunicação visual, a exemplo da organização-objeto deste trabalho. Por 

fornecer variados serviços, esta necessita permanecer atualizada quanto a maquinaria referente 

à confecção das peças, impressão, softwares especializados etc., e certificar-se do uso correto 

de tais elementos por parte de seus servidores, através da capacitação destes, a fim de melhor 

atender ao público consumidor e destacar-se em sua área de atuação. 

Um dos erros mais comuns no mercado, seja relacionado a produtos ou serviços, 

segundo aponta Courtis (1991) é o comodismo; à partir do momento em que as companhias 

acreditam conhecer perfeitamente seu público, mas não inova em suas ofertas; não se interessa 

em conhecer seu público-alvo, focando-se apenas no número de vendas; ou ainda que não 

buscam conhecê-lo pela confiança que deposita no produto/serviço ofertado, no momento em 

que a situação se tornar desfavorável aos seus objetivos, sua recuperação será ainda mais difícil. 

Através do exposto acima, é notável que as empresas, embora devam enfatizar e 

valorizar os serviços que fornecem, estes devem estar em constante evolução, uma vez que, 

como já relatado, o público apresenta muitas exigências e fatores relacionados ao conformismo 

da companhia, pode configurar em um ponto negativo para aquisição de público consumidor. 

 

Ao consumidor não é suficiente prestar bons serviços. Ele deve 

perceber o fato. Portando, ao prometer qualidade de desempenho, o 

cliente deve percebê-lo em sua execução, e o prestador de serviços 

sempre certificar-se de que seu cliente está ciente do nível de 

atendimento recebido (LAS CASAS, 2002, p. 40). 

 

Conforme já relatado, o conhecimento sobre o público ao qual se deseja atingir é 

fundamental, porém Las Casas (2002) enfatiza que no segmento de serviços tal premissa é ainda 

mais imprescindível, diante da complexidade do seu consumidor, uma vez que este apresenta 

diversos questionamentos relativos à qualidade do serviço, sua real necessidade, sua 
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funcionalidade etc. Diante disto, é importante que as organizações atenham-se não apenas a 

qualidade do serviço, mas que o consumidor tenha total conhecimento sobre o mesmo. 

 

2.3.1. O Mix de Serviços 

Para que um produto/serviço chegue até o consumidor destinado, o marketing toma 

como partida quatro pilares fundamentais para a disposição de um bem no mercado: produto, 

preço, ponto de distribuição e promoção. Considerando a realidade do setor de serviços e suas 

especificidades, Kotler et al (2002) agrega a tais compostos mais três fundamentos: evidências 

físicas (physical evidence), processos (processe) e pessoas (people). 

Ao tratar de Evidências Físicas, Kotler et al (2002) classifica tal pressuposto a partir do 

fato de o cliente não apenas avaliar o serviço que lhe fora ofertado, mas todos os componentes 

físicos que compõe o ambiente que este é disponibilizado, como as condições do prédio, 

mobília, decoração, disposição do espaço etc.  

O composto de Processos refere-se aos elementos relativos à concepção de um 

determinado serviço; sua forma de trabalho, seus mecanismos, as complexidades que envolve 

suas competências, como também sua variabilidade frente as distintas empresas e profissionais 

(ibdem). 

Inserido nas definições de processos, Las Casas (2002) adiciona ainda o que pode ser 

considerado mais um “p” para o mix de serviços: procedimento. Como sugere o termo, este diz 

respeito a formulação prática dos processos; a execução das proposições da empresa, tendo no 

referente a pessoas um importante pilar para tais aplicações. 

O tocante a Pessoas é considerado um fundamento crucial na vida de uma prestadora de 

serviços, devido a intangibilidade intrínseca que compreende essa área. Este tópico refere-se a 

todo o componente responsável pela relação interpessoal com o cliente, uma vez que o 

consumidor deste segmento necessita de um referencial humano que o atenda e esclareça todos 

os pontos que lhe for conveniente (KOTLER et al, 2002). 

É possível visualizar assim a convergência de tais componentes aos expostos quanto a 

diferenciação entre produtos e serviços, tais quais intangibilidade, indivisibilidade, 

variabilidade e perecebilidade, uma vez que existem distinções naturais em sua lógica de 

mercado e conversação com o consumidor. Portanto, torna-se imprescindível a delimitação de 

estratégias específicas que atendam às necessidades dos consumidores de serviços, afim de 

eliminar qualquer ruído quanto a acesso do público consumidor aos serviços. 
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2.4. A Comunicação no setor de serviços 

 Um importante fator para atração de consumidores está nos aspectos promocionais dos 

compostos de marketing, sendo a comunicação seu principal pilar, esta compreendendo 

diversos canais que englobam ações no próprio estabelecimento, à publicidade, relações 

públicas etc. Em sua concepção inicial, o processo comunicacional, de modo geral, apresenta 

poucas divergências em se tratando de produtos e serviços, apresentando maior distinção na 

abordagem perante o mercado (LAS CASAS, 2002). 

 Las Casas (2002) reitera essa ideia ao afirmar que os bens palpáveis têm a sua parcela 

intangível, uma vez que há o uso de recursos de serviços para a sua comercialização, e os 

serviços, primordialmente intangíveis, apresentam sua parcela tangível, demonstrada através de 

um bem palpável que comercializa ou sob formas de exposição visual ao cliente. Embora tal 

premissa assemelhe o processo comunicacional em ambas as áreas, Nickels (apud LAS 

CASAS, 2002, p. 169) ressalta que no setor de serviços “a comunicação é o produto”, portanto, 

segundo Las Casas (2002, p. 169), “a ênfase na divulgação de serviços deve ser sempre no 

benefício que proporciona”. 

 Conforme Kotler et al (2002), devido a peculiaridade do segmento de serviços, a 

principal referência de avaliação de seus consumidores é a confiabilidade, portanto a 

comunicação deve, primeiramente, deixar claro ao cliente todas competências da companhia, 

para evitar que este busque na empresa serviços aquém do ofertado, podendo afetar 

negativamente sua confiança. Os autores evidenciam ainda a importância da materialização, 

independente da forma, dos serviços no processo comunicacional, expondo aos clientes um 

indicativo concreto da sua qualidade. 

 Torna-se perceptível que a comunicação de caráter promocional serve ainda como ponto 

de partida para a construção da confiabilidade, uma vez que, seguindo a premissa apresenta por 

Las Casas onde o processo comunicacional deve enfatizar os benefícios de um determinado 

serviço, já lhe causaria uma determinada impressão sobre a empresa/serviço, podendo ser 

confirmada ou não ao consumi-lo. 

 Courtis (1991) já ressaltava que é necessário levar em consideração as especificações e 

dinamismos de cada canal e mídia, mas que é imprescindível ater-se a mensagem a ser 

transmitida, suas formas e abordagens perante o cliente e o meio mais adequado a tal emissão. 

É ainda fundamental aos setores de marketing, em especial de serviços, que certifiquem-se que 

a mensagem seja compreensível ao público-alvo e que, quando utilizada principalmente em 

meios de comunicação de massa, seja atrativa ao ponto de persuadi-lo ao consumo, de acordo 
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com o autor (p. 71), “se a mensagem pode ser entendida mas não incita a ação” ou ainda 

“incitam à ação mas que não a facilitam constituem marketing negativo”. 

Uma vez que o processo comunicacional preza pela confiabilidade do consumidor e 

atem-se aos benefícios como principal argumento, um fator fundamental para a comunicação 

promocional é a imagem apresentada pela empresa, este ponto compreende o posicionamento 

institucional como um todo, mas sobretudo aspectos que aproximam a empresa do público, 

como nível de informação fornecidos e sua participação dentro dos processos do serviço, 

fazendo da comunicação um elo que une as demandas do consumidor, acarretando em sua 

satisfação, e, consequentemente, os objetivos da empresa; “há necessidade de se manter um 

canal de comunicação aberto que permita a livre expressão das ideias dos clientes, facilitando 

ao empresário a tarefa de adequar o produto às necessidades dos consumidores (NICKELS apud 

LAS CASAS, 2002, p. 169). 

 Tais pressupostos podem ser aferidos nas competências de empresas que oferecem 

serviços de design gráfico, por exemplo, uma vez que o processo participativo do cliente é 

absoluto na realização das atividades, sendo, portanto, primordial também a precisão das 

informações por parte do estabelecimento; características já inerentes em sua estrutura, que 

contribuem ativamente para a imagem institucional: 

 

Alguns serviços prestados a consumidores finais são individualistas no 

sentido de que o processo varia de acordo com a necessidade de cada 

cliente. Por isso, na comunicação há necessidade de se formar uma 

imagem da empresa, pois a forma pela qual o consumidor a visualiza 

no momento do consumo é determinada pela informação e conceito 

adquiridos (LAS CASAS, 2002, p. 169). 

 

 Embora tais definições sejam essenciais para a construção de um sistema 

comunicacional eficaz, é importante salientar que todos os componentes do mix de marketing 

têm a sua parcela na comunicação, pois estes também constroem uma impressão da empresa 

frente ao consumidor, sendo assim, a integração da mensagem e de todos os elementos 

correlatos aos compostos do marketing são fundamentais para a unicidade e solidificação de 

uma imagem organizacional (KOTLER et al, 2002). 

 É possível aferir então a importância da unicidade da comunicação enquanto ferramenta 

de promoção assim como do processo de comunicação estabelecido dentro do ambiente onde o 

serviço é comercializado, a fim de que a mensagem absolvida pela comunicação promocional 

seja retificada pela comunicação dentro do estabelecimento, face ao cliente. 
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2.4.1. Merchandising e identidade visual para serviços  

 Conforme supracitado, com a intangibilidade inerente aos serviços, um dos pontos 

utilizados para a aquisição de consumidores é a exposição dos serviços através de pressupostos 

palpáveis, sejam estes pertencentes as competências dos serviços ou de caráter informativo, 

segundo Las Casas (2002, p. 189) “devido a característica de intangibilidade dos serviços, a 

amostragem permite ao consumidor a aquisição de maior confiança [...]. Tal abordagem pode 

ser realizada dentro do próprio estabelecimento através de folhetos informativos; exposição de 

trabalhos anteriores; amostra de materiais e equipamentos; folhetos e impressos informativos 

etc. 

 Diante do campo da exposição, Courtis (1991) ressalta a importância da criação de uma 

identidade que defina e valorize a empresa ao olhar do cliente. Segundo Las Casas (2002), a 

identidade visual compreende todo o campo visível de uma companhia, desde a arrumação de 

sua loja, fachada, ao logo, timbre em documentação etc. 

 Uma vez estabelecida a imagem corporativa, uma das principais áreas responsáveis pela 

exposição do serviço e todos os pressupostos que se correlacionam a sua visibilidade ao cliente 

é o merchandising, que compreende a aplicação de técnicas expositivas exclusivamente dentro 

do ponto-de-venda. As companhias buscam através do merchandising apresentar de forma 

nítida e atrativa as competências e benefícios de um determinado serviço, através da utilização 

de elementos visuais que melhor se adequem a tal demonstração, como relatado anteriormente, 

podendo compreender itens de comercialização ou de valor explicativo (LAS CASAS, 2002). 

 Mediante o exposto, é possível aferir que empresas de serviços que agregam bens 

tangíveis as suas disposições possuem um pressuposto visual a mais para a aplicação das 

técnicas do merchandising. Tomando como exemplo empresas que já tem a comunicação visual 

como sua disposição, estas têm a oportunidade de expor de trabalhos já executados, materiais 

utilizados na confecção das peças, maquinaria etc., que configuram-se em importantes 

elementos para a atração do público consumidor. 

 Fitzsimmons (2004) evidencia ainda a importância de cuidados gerais com o ponto-de-

venda, tanto pelo lado estético como funcional, compreendo a disposição do ambiente, as 

condições físicas do prédio e ainda a arrumação e organização do corpo de funcionários; tais 

aspectos responsáveis por criar não somente uma impressão positiva aos olhos do cliente, mas 

também sendo responsável pela melhor acessibilidade e circulação dentro do ambiente. 
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Mediante as abordagens presentes neste capítulo, torna-se compreensível os 

mecanismos e especificidades do setor de serviços, porém, é possível que a disposição de forma 

geral do ambiente comercial dos serviços, tangível ou intangível, sob caracteres decorativos, 

informativos e pessoais, configura-se em um importante ponto para a aquisição dos clientes e 

sua impressão sobre a empresa, uma vez que estes formam suas evidências físicas, sendo, 

portanto aplicáveis as técnicas de exposição e disposição de ponto-de-venda do merchandising. 
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3. Merchandising no ponto-de-venda 

O presente capítulo aborda as aplicações do merchandising no ponto-de-venda, assim como 

sua importância para a consolidação da compra e da imagem de uma determinada empresa 

frente ao consumidor. São apresentadas definições acerca do merchandising, assim como suas 

formas de aplicação e técnicas de exposição e disposição do ponto-de-venda, enfatizando a 

comunicação visual como principal fator de apoio para essas técnicas. É abordada ainda a 

relevância da atenção a pontos como organização e manutenção do ambiente, assim como a 

higiene do local e preparação e treinamento dos profissionais dispostos no local. 

Com o desenvolvimento das estratégias do marketing e da comunicação de modo geral, 

foram estabelecidas novas maneiras para atrair o público consumidor, como dentro do próprio 

estabelecimento comercial, criando mecanismo que o interligasse com o ambiente, valorizando, 

frente a ele, o produto/serviço posto à venda, incitando à compra e posteriormente tornando-o 

fiel a uma determinada marca (BLESSA, 2007). 

Com isso, os estabelecimentos de comercialização de produtos ou serviços, também 

referidos ponto-de-venda, passou a ser considerada uma ferramenta essencial para a aquisição 

de consumidores. Segundo Blessa (2007), cerca de 85% da decisão final da compra é 

determinada no ponto-de-venda (PDV), podendo configurar-se também como fator de freio à 

compra. Tal fato o consolida, portanto, como um importante elemento a ser desenvolvido para 

os objetivos das organizações. 

 

3.1. Concepções de Merchandising 

Com o passar dos anos e com o desenvolvimento do merchandising e sua consolidação 

como ferramenta para as práticas do marketing e da comunicação, as definições sobre o 

merchandising também evoluíram. A Associação Americana de Marketing define o 

merchandising como o “conjunto de operações de planejamento e de supervisão da 

comercialização de um produto ou serviço, nos locais, períodos, preço e quantidades que melhor 

possibilitarão a consecução dos objetivos do marketing”. 

Para Barbosa e Rabaça (2002), o merchandising trataria da execução e aplicação das 

estratégias do marketing, assegurando-se que o item estipulado para a comercialização, seja 

posto em local adequado, com preço correspondente aos objetivos do consumidor e da empresa 

e que seja chamativo aos olhos do público, com o intuito de gerar vendas, rotatividade de 

estoque e, finalmente, capital à empresa.  
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Enquanto o marketing se preocupa em estudar as reações de contínuo 

movimento dos produtos no mercado, o merchandising se ocupa dos detalhes e 

providências que asseguram melhores resultados nas vendas ao consumidor 
(PACHECO apud BARBOSA; RABAÇA, 2002, p. 483). 

 

Sant’Anna (1998, p. 21) reitera a ideia do merchandising como um complemento ou 

retificação dos estudos do marketing através do ponto de vista industrial de sua concepção, 

onde 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. É o 

estudo do produto em si”. 

Outra visão sobre o merchandising apresentada por Sant’Anna (1998), seria pelo quesito 

promocional, que compreende a promoção de vendas, que, em partes, compartilham o mesmo 

objetivo e chegam a confundir-se, porém o merchandising engloba todos os aspectos 

promocionais do produto no ponto-de-venda, não voltando-se apenas para a comercialização 

sazonal de um item específico. Neste sentido, as atividades do merchandising configuram-se 

no complemento da mensagem publicitária, apresentando a conclusão desta dentro da loja.  

 
Merchandising seria a atividade que engloba todos os aspectos de venda do 

produto ou serviços ao consumidor, prestados através de canais normais do 

comércio, através de meios que não sejam os veículos publicitários [...] é 

portanto o complemento de outras formas de atividade publicitária [...] cada um 

fazendo um trabalho diferente, apesar de todos servirem para o mesmo fim, 

informando e persuadindo o consumidor a compra ou consumir uma 

determinada marca (SANT’ANNA, 1998, p. 23). 

 

É aferível, então, que o merchandising, para que seja bem sucedido, deve formar suas 

estratégias de maneira comum às definições do marketing de uma determinada empresa, assim 

como a mensagem publicitária, para que não haja dispersões entre o que a empresa e o que o 

consumidor de fato vê, dispersando o processo de persuasão deste. 

Em sua conceituação a respeito do merchandising, a definição exposta por Blessa (2007), 

embora mais abrangente, vai ao encontro das ideias apresentadas por Sant’Anna, através da 

perspectiva promocional: 

 
Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional 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, 2007, p. 1). 
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 Blessa (2007) destaca ainda que, uma vez que as atividades do merchandising são 

estabelecidas para destacar as disposições de uma determinada empresa no seu ponto-de-venda, 

bem como melhorar sua rotatividade e visibilidade do espaço, este compreende todos os 

componentes do estabelecimento, desde pressupostos físicos e visuais, como iluminação, 

decoração etc., aos componentes humanos, como o corpo de funcionários, vendedores 

atendentes etc.  

 

Ponto-de-venda 

Uma definição importante para os estudos sobre o merchandising é a classificação do ponto-

de-venda, comumente abreviado como PDV, Blessa (2007, p. 5) o define como “qualquer 

estabelecimento comercial que exponha produtos para a venda aos consumidores”. As 

concepções de ponto-de-venda podem ser aplicadas aos mais diversos segmentos do mercado, 

compreendo distintos espaços como shoppings, farmácias, supermercado, bancos, e ainda lojas 

sem um espaço geográfico para a disposição de produtos ou serviços comercializados, como 

em lojas virtuais. 

 

3.1.1. Diferenciações 

Conforme supracitado, as definições relativas ao merchandising evoluíram junto consigo, 

logo alguns esclarecimentos e diferenciações passaram a ser tomados. Um erro comum em 

algumas concepções é a confusão entre merchandising e promoção de vendas, acontecendo de, 

em casos, compartilharem a mesma definição. Porém, a promoção de vendas agrega maior 

destaque a uma determinada oferta por tempo determinado e geralmente de curta duração, seja 

para a eliminação de estoque de um produto específico ou para aproveitar algum período 

sazonal em evidência, tal destaque pode acontecer através de redução de preços, vendas 

casadas, compra com distribuição de brinde etc. A promoção de vendas é considerada então 

uma das ferramentas do merchandising, tendo portanto objetivos em comum, com a 

diferenciação da abrangência relativa ao merchandising, este responsável por evidenciar todo 

um ambiente, marca, produto ou serviço, sendo um dos responsáveis pela formação de sua 

imagem (BLESSA, 2007). 

Outra confusão comum relacionada as atribuições do merchandising, é a definição do termo 

quanto a determinada intervenções, comumente realizadas em telenovelas, filmes, programas 

televisivos etc., que apresentam determinados produtos e marcas de maneira sutil, mas ao 
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mesmo tempo perceptível à audiência desses meios. Tais interferências são denominadas 

merchandising editorial, e internacionalmente, product placement ou tie-in. São classificadas 

ainda pela forma de sua aparição, podendo ser visual (screen placement), verbal (script 

placement) e integrada (plot placement). “Apesar do nome, essas ações não tem nenhuma 

relação com o verdadeiro merchandising” (BLESSA, 2007, p. 6). 

 

3.2. Aplicação do merchandising 

Segundo Costa e Talarico (1996), os pensamentos sobre as formas de atrair o público 

consumidor para visualizar e comprar um determinado bem data de desde a idade média quando 

os mercadores utilizavam-se de diversos artifício, visuais, sonoros, verbais etc., a fim de chamar 

a atenção de possíveis cliente, assim como também escolhiam as vias de maior tráfego de 

pessoas, com intuito de atingir o maior contingente possível. 

Porém, Blessa (2007) relata que, a concepção atual de merchandising passou a consolidar-

se como prática de mercado a partir da década de 30, nos EUA, quando os comerciantes 

passaram a perceber que quanto melhor o produto era exposto e visível, podendo ser visto desde 

o lado de fora do estabelecimento, maior então o número de pessoas que adentravam às lojas, 

aumentando consequentemente o número de vendas.  

Blessa (2007) enfatiza ainda que os pensamentos sobre o merchandising no ponto-de-venda 

evoluíram, deixando de compreender apenas os pressupostos decorativos para, além dessas 

atividades, levar em consideração toda a logística inserida dentro de um estabelecimento 

comercial, visando ainda o período de pós-venda, com a percepção dos efeitos que o item 

vendido causou ao consumidor.  

Segundo Blessa (2007, p. 8), o desenvolvimento de tais competências deve-se pela 

percepção da importância da aplicação adequada do merchandising para a confirmação da 

compra, pois este “é considerado a “mídia” mais rápida e eficaz, pois é a única em que a 

mensagem conta com os três elementos-chave para a concretização de uma venda: o 

consumidor; o produto; o dinheiro”. 

A influência das estratégias do merchandising para a consolidação da compra e valorização 

de uma marca é ainda enfatizada através do exposto por Costa e Talarico (1996): 
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[...] o merchandising é a estratégia de comunicação que mais diretamente 

interfere no produto, naturalmente, além de promovê-lo. [...]pode alterar a 

posição de um produto no mercado perante a concorrência [...]. Pode, por fim, 

modificar o comportamento do consumidor em relação ao produto, à medida 

que auxilia, determinantemente, na adoção de novas formas de uso e consumo 

e estimula o impulso final de compra, alavancando vendas (COSTA; 

TALARICO, 1996, p. 31-32). 

  

 Dada a relevância do merchandising para as vendas, Blessa (2007) classifica diversos 

pressupostos fundamentais para o planejamento e êxito de tais atividades, como a constante 

busca por identificar as necessidades do público-alvo, para adaptar de acordo com sua realidade 

a mensagem e estratégias a serem tomadas. A autora relata ainda que para que os 

produtos/serviços sejam notados pelo consumidor, é importante destacar sua marca frente a 

concorrência. Dentro da realidade do PDV, é essencial o bom aproveitamento do espaço, 

apresentando de forma adequada os itens aos possíveis consumidores; torna-se importantíssimo 

também preparação e supervisão dos profissionais responsáveis pelo ponto-de-venda, seja na 

manutenção deste, ou atendimento direto ao cliente, pois são eles os responsáveis pela 

explanação do produto ou serviço comercializado. 

 O consumidor hoje dispõe dos mais diversos meios para efetuar uma compra, não se 

tornando sequer necessário seu deslocamento geográfico para realiza-la, portanto uma loja 

física, além de enfrentar a concorrência entre iguais, tem ainda os pontos-de-venda virtuais 

como concorrentes. Neste sentido, os estabelecimentos tem na disposição de seu ambiente um 

pressuposto fundamental para atrair a clientela. Blessa (2007) revela que os estabelecimentos 

devem levar em consideração três questões para a eficácia de suas propostas: a sensibilidade 

artística, referente a projeção e teor temático-visual do local, tornando-a atraente ao público; a 

linguagem visual, responsável pelas estratégias e disposição de materiais de exposição; e o 

apelo comercial, que diz respeito aos componentes de preço, qualidade do serviço e do 

atendimento ao cliente. 

 É necessário que os profissionais responsáveis pelas tarefas do merchandising se 

coloquem no lugar de seu público-alvo para atraí-los ao ambiente e, estando lá, persuadi-los a 

compra. Para tanto, faz-se necessário o investimentos em todos os fatores que compõem um 

ponto-de-venda, desde a qualidade do item ofertado, suas devidas instruções, como também 

caracteres relacionados à decoração, layout do ambiente, a disposição deste, assim como a 

qualidade do atendimento ao cliente, assim como a própria aparência desses profissionais, uma 

vez que os potenciais consumidores tendem a avaliar os produtos e serviços de maneira conjunta 

ao ambiente de comercialização deste (BLESSA, 2007). 
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 Com as evoluções gradativas na dinâmica de mercado e, consequentemente, do 

merchandising, é possível compreender que, dada as facilidades encontradas pelo consumidor, 

o ponto-de-venda físico passou a se preocupar não apenas em vender um determinado 

produto/serviço, mas em também atrair o consumidor ao estabelecimento e causar-lhe boa 

impressão, uma vez inserido nele. 

 

3.3. Técnicas de Merchandising 

Por mais que as corporações apresentem mecanismos e segmentações diferentes perante o 

mercado, Costa e Talarico estabelecem alguns mecanismos primordiais para que prática do 

merchandising atinja resultados positivos para os objetivos das empresas: 

 

 Obedecer o layout da loja – estar na direção do fluxo, ser de fácil acesso 

e ficar em local amplo de compra. 

 O produto deve estar bem visível e disponível ao público 

 O material (ou exposição) deve ser criativo, causando impacto e fácil 

memorização, graças à originalidade que deve ter. 

 Deve ser funcional, simples e de fácil colocação e remoção. 

 Não deve conflitar, ser facilmente percebido e criar situações e 

ambiente agradáveis (COSTA; TALARICO, 1996, p. 187). 

 

Blessa (2007, p. 39) enfatiza também uma série de técnicas de grande importância na 

disposição de um PDV. Um ponto primordial em qualquer estabelecimento são os elementos 

responsáveis pela indicação e identificação do ambiente. É necessário que a companhia 

exponha de maneira clara e legível ao cliente informativos de setores, promoções, valores, e 

ainda elementos como identificação de funcionários etc., evitando que este se sinta perdido 

dentro do ambiente, fator que inibe ou anula as possibilidades de consumo; “a falta de 

indicações não só irrita, como pode afastar o consumidor para sempre”. 

Dentro de qualquer ponto-de-venda, dos mais diversos nichos de mercado, existem itens 

e informações que merecem maior evidência em detrimento de outros, seja por motivos de 

promoção de vendas, sazonalidade, destaque do produto perante o público etc. Tais elementos 

devem ser colocados nas áreas de maior tráfego de pessoas, estando ao alcance dos olhos e fácil 

de ser atingido. Embora esses itens sejam evidenciados, a comunicação deve ser sempre simples 

e objetiva, e ainda de maneira unificada, fazendo uso de um mesmo padrão em todo o ambiente 

(BLESSA, 2007). 

É notável que as técnicas do merchandising devem prezar pela clareza da mensagem, 

facilitando ao máximo o momento em que o consumidor está presenta na loja, evitando que 
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este tenha que, além de procurar pelo item desejado, tenha que procurar por informações sobre 

este, podendo tornar sua estadia desconfortável. 

 

3.3.1. Comunicação visual e percepção 

Uma das bases para as ações do merchandising é a comunicação, majoritariamente, através 

dos elementos visuais. O consumidor utiliza das percepções visuais como mais um pressuposto 

que agregue qualidade ao produto /serviço, atendo-se a detalhes como embalagens, marcas, 

materiais exposto no PDV, a própria estrutura e decoração do ambiente etc., elementos que 

interferem diretamente na sua decisão de compra (BLESSA, 2007). 

Os diversos meios de comunicação utilizados para a propagação de uma marca, produto ou 

serviço, embora tenham importância significativa na persuasão ao consumidor, cabe a 

comunicação no PDV agregar maiores detalhes a essas mensagens, complementando-as. “[...] 

o consumidor interpreta como sinais de qualidade de um produto a marca, o preço, a aparência 

física e a reputação do PDV no qual é oferecido” (BLESSA, 2007, p. 11).  

Embora os elementos visuais desempenhem um papel fundamental na disposição de um 

ambiente comercial, o uso excessivo destes, tais quais utilização desordenada de variada gama 

de cores, uso desorganizado de placas e sinalizadores etc., podem acarretar na dificuldade de 

compreensão do consumidor, dispersando-o do local. É imprescindível ainda que a mensagem 

disposta no PDV seja condizente com as dos demais meios, “para evitar conflito cognitivo, 

dificuldade de compreensão em sua totalidade e consequente rejeição” (ibdem). 

Segundo Blessa (2007, p. 13): “durante a compra, a visão é o primeiro sentido humano 

responsável pela escolha, pois é o primeiro estímulo que faz o cérebro reagir na direção do 

produto”. Sendo assim, a dispersão do olhar e da atenção é um risco iminente em um 

estabelecimento comercial, uma vez que estes naturalmente apresentam grande variedade de 

elementos, predominantemente visuais, portanto a disposição do PDV deve estabelecer uma 

comunicação direta ao seu público-alvo, a fim de que o processo persuasivo seja mais eficiente 

e, então, perpetuado através da compra. 

Segundo Kotler et al (2002), em segmentos mercadológicos como o de serviços, por 

exemplo, onde, em muitos casos, não existe a comercialização de um bem tangível ou, quando 

ocorre, é atribuído junto a um serviço específico, não sendo o principal item de avaliação, tudo 

que envolve a comunicação visual em um estabelecimento torna-se ainda mais importante já 

que configuram-se em evidências físicas, taxadas como fundamental ponto de referência quanto 

a imagem da empresa perante o público. 
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Kotler et al (2002), enfatizam ainda que variáveis na utilização de elementos como 

dimensões do espaço, disposição de objetos e mobiliário, assim como os materiais utilizados, 

cores e iluminação são essenciais na sedução do público. As variações desses pontos expostos 

são inerentes a variação dos consumidores estipulados como público-alvo; a aplicação destes 

elementos deve considerar a segmentação da empresa e o conteúdo encontrado em seu 

estabelecimento, representando-os ao cliente através da mensagem visual; ao mesmo tempo, a 

construção visual do espaço deve ser realizada sob o conhecimento da realidade vivida ou 

almejada pelos possíveis consumidores, reproduzindo-a dentro do ambiente a fim de inferir-

lhes uma sensação de conforto e receptividade. 

Constata-se então a imprescindibilidade de todo o campo visual para um estabelecimento, 

sendo este o primeiro ponto de observação dos consumidores, influenciando diretamente na sua 

estadia e consolidação da compra no local.    

 

3.3.2. Layout de loja, vitrine e visual merchandising 

Um dos principais fatores para a boa rotatividade e circulação de público é o layout da loja. 

O layout compreende toda a distribuição do espaço; sua estrutura física, disposição e escolha 

do mobiliário, tipo de iluminação etc. Em seu planejamento, a prioridade é desenvolver o 

melhor fluxo possível aos clientes, atribuindo-lhes conforto e fácil acesso a todos os segmentos, 

levando-lhes ainda às áreas onde são expostos os principais destaques da empresa (BLESSA, 

2007). 

Fitzsimmons (2004) evidencia que a construção do layout de uma corporação tem tanta 

importância quanto o que ela comercializa. O autor enfatiza que o ponto de partida para sua 

organização é a funcionalidade, garantindo ao cliente fácil acesso aos produtos, setores e 

informações, fator que compreende o design do espaço, a arrumação do mobiliário, assim como 

a preparação dos funcionários. Passado este ponto, os organizadores passariam a desenvolver 

estratégias mais complexas que compreendessem não só a acessibilidade dos consumidores ao 

local, mas também tornar sua estadia no ambiente uma experiência memorável. 

Através dessas exposições, é possível perceber a importância do layout para a dinâmica de 

um estabelecimento, uma vez que é através de sua construção, compreendendo o planejamento 

e construção inicial do local, até a disposição de seus componentes, que se desencadeará o fluxo 

do ambiente. 

Atualmente é comum que os profissionais especializados dediquem tanto tempo e esforço 

na edificação do design de um estabelecimento quanto na delimitação do produto ou serviço. 
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Além da representatividade dos elementos comercializados, os lojistas dedicam-se as sensações 

que o ambiente causa ao consumidor, aliando toda a construção do espaço, vitrinismo, visual 

merchandising e demais exibitécnicas para a motivação ao consumo (MORGAN, 2008 apud 

CARVALHO, 2013). 

O ponto visual inicial de um estabelecimento é a sua fachada ou vitrine, estes tem a função 

básica de atrair o possível consumidor para dentro do estabelecimento. É a partir do que é visto 

na vitrine que surgem as primeiras impressões do público sobre uma determinada loja; do que 

poderia encontrar adentrando o local e se, enfim, aquele se configurara em um ambiente que 

suprira seus desejos e necessidades enquanto consumidor (CARVALHO, 2013). De acordo 

com Blessa (2007, p. 54): “o 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”. 

Morgan (2008, apud DIB, 2010) mostra alguns tipos de vitrines que podem ser identificados 

atualmente, dentre elas existem: a vitrine fechada, que apresenta uma divisão fechada entre a 

vitrine e o interior da loja, impedindo o consumidor de enxerga-lo; vitrine com fundo aberto, 

onde é possível ver o interior da loja; sem vitrine, que são estabelecimentos que não possuem 

qualquer separação entre o ambiente exterior e interior, normalmente apresentando fachadas 

abertas para que o consumidor o visualize por completo desde fora. Alguns outros tipos são: 

vitrine angular, vitrine de esquina, vitrine arcada e shadow boxes. 

Para que a comunicação estabelecida já desde a fachada e vitrine de uma determinada loja 

tenham efeito positivo sobre o público-alvo, além de elementos concernentes ao design, 

delimitação dos elementos expostos ao público, escolha de tonalidades de cor, temática 

explorada etc., o planejamento de vitrines deve ser pensado também quanto ao seu tamanho e 

dimensões, estando proporcionais ao restante do ambiente; às questões de trânsito de pedestres 

naquela na localidade onde se encontra a loja e a distância e qualidade de visão aferida pelo 

público transeunte (BLESSA, 2007). 

A vitrine concerne todas essas questões para que, conforme Carvalho (2013), desperte no 

indivíduo a vontade de pertencer ao universo retratado naquele meio, que utiliza elementos de 

sua própria cultura ou ainda que o remeta a um status almejado. Ao atingir o seu target por 

meio de sua entrada, as lojas devem desenvolver o tema explorado nas vitrines dentro de seu 

ambiente, para que a sensação despertada no indivíduo se configure em compra. 

Mediante o exposto, é perceptível que a vitrine / fachada é um fator primordial para 

aquisição de público, uma vez que é partir do que é visto de fora do ambiente, podendo ser por 
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meio de vitrines ou apenas pela visão externa proporcionada pela loja, que fará com que os 

clientes se sintam atraídos ou não para adentrar um determinado estabelecimento. 

Carvalho (2013) expressa que, além das disposições nas vitrines, cabe ao visual 

merchandising o desenvolvimento do exposto nas vitrines, usando do mesmo conceito para 

ornamentar todo o ambiente interno, não apenas expondo e distribuindo os itens dentro da loja, 

mas o fazendo de maneira sofisticada e atraente ao consumidor, mantendo o efeito causado 

neste através das vitrines. Segundo Saiani (2001, apud DIB, 2010, p. 28), “se todo o visual 

merchandising da loja é feito em conformidade, a loja fica com “a cara” de sua marca. E é esse 

estilo que vai diferenciar uma loja da outra”. 

O visual merchandising acaba por se tornar fundamental a qualquer estabelecimento, pois 

através de suas implementações, fortalece a imagem de uma marca; através da utilização de 

técnicas e layouts diferenciados, guia a estadia do consumidor no ambiente, podendo fazer com 

permaneça mais tempo no local, consequentemente, tendo a oportunidade real de aumento de 

vendas (CARVALHO, 2013). 

Dib (2010, p. 28) ressalta que para que todas as exposições realizadas pelo visual 

merchandising sejam exitosas é necessário, primeiramente, o conhecimento do público a ser 

atingido, uma vez que seus interesses com o estabelecimento variam de acordo com o que este 

pretende consumir. “Mesmo as técnicas básicas sendo comuns a qualquer loja varejista é 

sempre importante que seja estudado o público e mercado de cada caso, já que diferentes 

posicionamentos pedem diferentes ações”. 

Portanto, retifica-se a importância do conhecimento do público em primeira instância para 

assim executar os planejamentos para a disposição de um ambiente. Nota-se também, conforme 

já supracitado, a relevância da construção de uma mensagem unificada em um estabelecimento, 

iniciando o processo de comunicação em sua vitrine /fachada, dando continuação no interior do 

local, a fim de que este seja concluído com a compra. 

 

3.3.3. Exposição e disposição de PDV 

Conforme Blessa (2007), as técnicas de exibição dos itens a serem comercializados, também 

chamadas de exibitécnica, datam de muito tempo atrás, tendo seu surgimento e 

desenvolvimento inerentes aos do próprio merchandising.  Conforme exposto, o merchandising 

parte da iniciativa de promover uma empresa através da exposição de seus itens de 

comercialização no ponto-de-venda, partindo da premissa que “mercadoria exposta não vende. 
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O consumidor não costuma perguntar por algum item que não encontra [...]” (BLESSA, 2007, 

p. 44). 

Dentro do PDV os itens expostos, sejam bens de consumo, materiais informativos ou 

decorativos, devem seguir uma lógica em sua disposição, para facilitar a visão e acessibilidade 

no local. É interessante que os itens sejam agrupados, ou separados, considerando as 

características e funções que apresentam dentro do estabelecimento; podendo ser descriminados 

por categorias, nível de importância aos objetivos da empresa, ainda por coloração, preço etc. 

(BLESSA, 2007). 

Segundo Blessa (2007), em todo estabelecimento comercial existem áreas de melhor e pior 

visibilidade; sob o ponto de vista expositivo, tais áreas são denominada positivas e negativas. 

As áreas positivas são, portanto, mais favoráveis às exposições; compreendem a parte central 

do PDV, há cerca de quatro metros da entrada e saída; áreas mais espaçadas; mais próximas do 

fluxo obrigatório de pessoas; prateleiras e materiais colocados a mesma altura do olhar etc.  

As áreas negativas compreendem pontos como entradas e saídas de lojas; espaços mais 

estreitos ou que tenham colunas ou qualquer estrutura em meio a sua visibilidade; abaixo de 50 

cm e acima de 1,80 m; locais próximos a portas de acesso a demais setores, dentre outras. 

Embora tais espaços apresentem uma dificuldade iminente para as exposições, ainda torna-se 

possível aos profissionais de merchandising desenvolver estratégias para atrair visibilidade 

nestas áreas (ibdem). 

Um fato destacado por Blessa (2007) é que, sendo a maioria da população destra, os 

indivíduos tendem a agregar maior empenho em sua visão a itens apresentados do lado direito, 

portanto um método eficaz nas disposições de um PDV é expor materiais que devam receber 

maior impulsão frente aos consumidores à direita de produtos ou elementos que sejam 

considerados líderes junto à empresa e já consolidados perante os clientes, para assim agregar 

destaque a ambos. 

Em se tratando da disposição específica de produtos, um ponto bastante explorado é a 

exposição por meio da associação, onde o produto é disposto próximo a outros que podem 

complementar o seu uso, ocasionando possibilidade do aumento de vendas. Dentro desta 

estratégia desenvolve-se o cross merchandising, que destaca os produtos, em pontos extras, que 

podem ser relacionados e consumidos juntos, como itens do setor gastronômico por exemplo. 

Tais aplicações são efetuadas majoritariamente em supermercados e demais empresas de 

autosserviço (BLESSA, 2007). 

Embora existam técnicas gerais para a uma melhor exposição e disposição de um PDV, é 

possível compreender que as formas de efetuar uma disposição bem sucedida de um 
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determinado ambiente, podem variar de acordo com a estrutura física do local, como também 

o segmento mercadológico ao qual a empresa pertence, sendo mutáveis ainda de acordo com 

os objetivos da empresa, assim como em relação ao público que deseja atingir. 

 

3.3.4. Materiais de exposição 

Conforme já destacado, todos os materiais postos no ponto-de-venda têm o objetivo de 

informar, destacar, expor, promover, chamar atenção, persuadir e, naturalmente, vender. 

Enquanto mídia, os investimentos em materiais para a disposição de um estabelecimento 

comercial é de extrema eficácia pois, além de poder ser utilizado como complemento e 

retificação da mensagem publicitária, estes são expostos no momento mais propício à compra 

e apresentam ainda um custo que pode chegar a trinta vezes menos que o valor investidos em 

mídias convencionais. Outra vantagem desses materiais é a flexibilidade e adaptabilidade à 

realidade mercadológica e intensões de cada empresa (BLESSA, 2007). 

Segundo Blessa (2007), assim como nas peças publicitárias, o conteúdo aplicado nos 

materiais de exposição no PDV devem unificar três pontos fundamentais para que a 

comunicação seja exitosa: criatividade, originalidade e funcionalidade; a fim de que o indivíduo 

que esteja no local obtenha as devidas informações sobre o que pretende consumir, mas que ao 

mesmo tempo seja impactado pela forma que este lhe é apresentado. 

Nesta constatação é possível observar a aplicação do já exposto por Courtis (1991), quando 

relata que o processo de comunicação além de informar, deve atrair o cliente e incitá-lo a ação 

de compra, neste caso empregados através da criatividade, originalidade e funcionalidade 

citadas por Blessa. 

Blessa (2007) enfatiza alguns materiais comumente encontrados em diversos pontos-de-

venda, que configuram-se em suportes fundamentais para aplicação das técnicas do 

merchandising: 

 

Display  

Quando se trata de evidenciar um determinado item o display é o meio mais utilizado para 

isso. Se trata de estruturas geralmente armazenadas fora dos locais comuns de disposição, 

podendo ter sua estrutura alterada de acordo com as intenções e criatividade dos profissionais. 

Podem ser permanentes; semipermanentes, com durabilidade de até seis meses; e temporário, 

utilizado em promoções de vendas convencionais (p. 105-106). Alguns tipos destacados por 

Blessa (p. 107-111), são: 
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 Display de prateleira: utilizado como complemento ou adjacência de uma determinada 

prateleira; 

 Display de checkout: alocados em locais de parada obrigatória de um estabelecimento, 

como ao lado de caixas registradoras, com o intuito de acarretar na compra por impulso; 

 Display de balcão: usados para serviços personalizados, são postos sobre balcões para 

exposição e testes junto ao cliente; 

 Display de linha: responsável pela exposição de toda uma linhagem de produtos, não 

apenas um tipo especificamente; 

 Displays interativo: são pequenos terminais que fornecem informações ao cliente 

através de sistema informatizado. 

 

Blessa expõe ainda mais alguns materiais facilmente identificados em diversos pontos-de-

venda, tendo grande importância na ornamentação: 

 Adesivo: materiais plásticos e autocolantes que podem ser dispostos em qualquer lugar, 

dependendo do conteúdo que apresente; 

 Balcão de demonstração: montados com a finalidade de expor o uso de determinados 

produtos de forma personalizada; 

 Banner: faixas sinalizadoras de diversos tamanhos, confeccionados em papel, lona 

plástica ou tecido, podendo ser expostas ainda na horizontal ou vertical; 

 Infláveis:  displays de material plástico e inflável geralmente utilizado em promoções 

de maior destaque ou ao ar livre; 

 In-store mídia: mídias convencionais utilizadas como pressuposto promocional dentro 

do PDV; 

 Luminosos: placas com composição luminosa, podendo ser feitos de neon, fibra óptica, 

eletricidade etc.; 

 Sinalização de vitrine ou entrada: todos os materiais agregados a entrada da loja que 

anunciam a marca ou alguma promoção específica. 

 

3.4. Gerenciamento, manutenção e referencial humano 

Para que todo o funcionamento do ponto-de-venda ocorra como planejado é necessário 

estabelecer também o gerenciamento do ambiente. O gerenciamento compreende o andamento 

de um estabelecimento a partir da idealização de como este será disposto, a execução do que 
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fora planejado e a manutenção, para que a boa apresentação do PDV seja um a constante 

(BLESSA, 2007). 

Blessa (2007, p. 143) destaca ainda a categorização nos cuidados com o ambiente, que 

“permite o desenvolvimento de ações de marketing mais eficientes no ponto-de-venda”, já que 

os responsáveis por estes trabalhariam de forma organizada as especificações de cada setor, 

tornando o trabalho melhor estruturado, resultando, ao final, na unicidade da empresa como um 

todo. 

 

3.4.1. Manutenção e limpeza 

Um item fundamental na apresentação de qualquer localidade é a limpeza. Se tratando de 

estabelecimentos que lidem e sirvam ao público, um ambiente mal cuidado, poderá causar 

danos irreversíveis à empresa. É essencial que todo o ambiente, incluindo os mais difíceis de 

serem visualizados pelo público, apresentem boa organização e condições higiênicas 

adequadas; a falta de higiene em apenas um setor, mesmo que os demais apresentem condições 

aceitáveis, pode macular negativamente a imagem de toda a instituição (BLESSA, 2007). 

Além da limpeza relacionada a mensagem visual do local, sua organização, nitidez e 

unicidade, as cuidados com a higiene dos itens expostos e comercializados, assim como os 

elementos que o amparam, como estruturas de suporte à exposição e o próprio corpo de 

funcionários próximo a essas áreas, devem ser aplicados com rigor, uma vez que isto afeta 

diretamente nas percepções de qualidade sobre o produto/serviço (ibdem). 

 

A imagem da loja, que é o bem mais caro que se tem, será tremendamente 

arranhada por esse desmazelo [...] A rejeição ao consumo por parte dos 

consumidores é algo que não se recupera, e que se alastra no boca a boca 

(BLESSA, 2007, p. 153). 

 

 Sendo a higiene um elemento básico de sobrevivência e convívio social, os 

estabelecimentos comerciais também se inserem dentro das requisições quanto aos padrões 

adequados de limpeza. Mediante o exposto, é possível aferir que a imagem de uma empresa 

construída baseada na disposição de seu PDV, também deve ser feita através de sua limpeza, 

visual e higiênica, para que não afaste os consumidores e prejudique a imagem empresarial 

construída.  
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3.4.2. Referencial humano no PDV 

Embora hoje exista diversos softwares disponíveis para o gerenciamento do PDV, a mão-

de-obra encarregada por sua disposição, seu referencial humano, é considerado um ponto 

imprescindível para a concretização da venda, assim como o próprio funcionamento da 

organização, uma vez que transmite diretamente ao consumidor, seja pela disposição em si ou 

pelo atendimento pessoal, as competências da empresa, devendo ser treinados e administrados 

para que executem suas funções com eficiência (BLESSA, 2007). 

Os profissionais responsáveis pelo ponto-de-venda podem ser atribuídos com atividades 

como a disposição e manutenção do PDV, assim como o desenvolvimento criativo para novas 

forma e técnicas de exposição; supervisão de informações contidas no ambiente; estudos e 

percepções à cerca da concorrência; abordagem e atendimento personalizado ao consumidor; 

informar sobre um determinado produto ou serviço comercializado, ou sobre a própria loja, 

dentre outras. Este grupo, por estabelecer um contato direto entre a loja e o público consumidor, 

são os profissionais mais capazes de perceber os efeitos da disposição ao cliente, bem como a 

percepção de suas necessidades (ibdem). 

Assim como o ambiente, Blessa (2007) expõe que os profissionais dispostos nele, devem 

ter apresentar boa aparência, presando pelos princípios higiênicos e que sua apresentação ainda 

seja condizente com a imagem do próprio estabelecimento, uma vez que também faz parte do 

ponto-de-venda. É importante que esses profissionais sejam facilmente identificados e, quando 

abordados ou abordarem os potenciais consumidores, prezem pela cordialidade e simpatia, 

evitando o uso de gírias e coloquialidades na hora de falar ao público. 

Blessa (2007, p. 39) expõe que “quando se sente perdido, o consumidor se irrita ainda mais 

quando os funcionários não são solícitos ou não são identificados por uniformes diferentes”. 

Portanto, retifica-se a importância da preocupação com o corpo de funcionários no ponto-de-

venda, uma vez que, além de mantê-lo, dependendo de seus atos e sua aparência, configuram-

se em um impulso ou freio ao consumo. 

De acordo com o conteúdo e constatações apresentadas no capítulo é possível observar a 

relevância de todos os fatores que compreendem o merchandising, desde itens decorativos e 

expositivos até a manutenção, higienização e treinamento de profissionais; sendo estas 

fundamentações aplicáveis em pontos-de-venda de empresas dos mais diversos segmentos 

mercadológicos, configurando-se como base principal para a realização do relatório e propostas 

de reorganização visual do PDV da Repet Galpão.  
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4. Relatório 

O presente trabalho se trata de um projeto experimental objetivado na reorganização visual 

da Repet Gráfica, conhecida também como Repet Galpão. A delimitação de tal projeto justifica-

se por tratar de uma empresa com um nome consolidado no mercado mossoroense, mas, 

sobretudo, pela necessidade apresentada pela loja Repet Galpão, uma vez que esta abrange 

serviços que atendem a diversos segmentos, é de suma importância que apresente um ambiente 

organizado e que, ademais, facilite a estadia do cliente no local, oferecendo-lhe fácil acesso na 

procura do serviço que deseja. 

A construção da proposta estabelecida neste projeto foi realizada através de aferições 

observadas no próprio estabelecimento, por meio de visitas e entrevistas com o diretor, 

Michelson Frota, e demais funcionários; também foram colhidas informações sobre a empresa 

em seu site institucional. Com estas visitas e aferições no local foi possível perceber as 

necessidades que a loja apresenta em seu ponto-de-venda e, frente isto, delimitar as sugestões 

de reorganização do local. 

Ao todo, foram realizadas duas visitas à loja, ambas nas primeiras semanas do mês de julho, 

onde pode-se conhecer a rotina do estabelecimento e, assim, avaliar suas necessidades, aliado 

ainda aos depoimentos de funcionários. A primeira visita foi realizada no período matutino, 

entre as 7h e 8h30, avaliando o local ainda fechado ao público até a sua abertura e abordagem 

ao mesmo. A segunda visita foi realizada no período vespertino, em horário de fluxo 

considerável de clientes, entre as 4h30 e 5h30. Em momentos distintos às visitas, porém na 

mesma época supracitada, foram realizados dois encontros com o diretor da empresa, a fim de 

colher dados e declarações concernentes ao local, que norteassem o projeto.  

O referencial teórico também serve como base para o conhecimento do mercado ao qual 

está inserido a empresa, através dos estudo sobre o marketing de serviços, assim como as 

concepções e técnicas sobre o merchandising no ponto-de-venda, exposta massivamente através 

de Regina Blessa (2007), que constituem em principal pilar para a idealização e execução das 

propostas. 

As ideias de reorganização visual do espaço da Repet Galpão foram materializadas através 

da confecção de peças com o uso do programa CorelDRAW X5. Estas têm a sua criação 

baseadas nas exposições de Blessa (2007), tendo a utilização de elementos fundamentados pelas 

aferições sobre comunicação visual de Modesto Farina (2006) e Donis A. Dondis (2007). 
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4.1. A empresa: Repet Comunicação Visual 

A Repet Comunicação Visual foi fundada no ano de 1986, atendendo primeiramente a 

Mossoró e região. Gradativamente, a empresa passou a adquirir clientes de algumas cidades do 

Ceará, Maranhão e Piauí. Devido o crescimento ecônomico da cidade e, com isso, a crescente 

demanda no setor, a empresa  pôde se aperfeiçoar e aumentar os serviços a serem oferecidos 

aos clientes; hoje a empresa dispõe de três lojas na cidade: Repet Service, Repet Desing e Repet 

Gráfca, denominada também de Repet Galpão. 

 

          Figura 1 - Logo Repet Indústria de Comunicação Visual 

 
               Fonte: Arquivo – Repet Gapão 

 

Segundo o diretor Michelson Frota, umas das preocupações da organização é o investimento 

em tecnologia, estando sempre atualizada em todos os materiais que possam inovar e acelerar 

o processo de confecção das peças, melhorando o serviço ao consumidor. Segundo o dirigente, 

tal preocupação com a atualização e inovação em equipamentos garantiu a empresa o 

reconhecimento pela excelência no segmento de impressos gráficos na cidade de Mossoró, 

como também no Rio Grande do Norte, atingindo ainda estados vizinhos.  

A qualidade na execução das demandas dos clientes, assim como a variedade de serviços, 

se tornaram fundamentos presentes na imagem da corporação, fazendo da empresa no segmento 

de gráficas rápidas e comunicação visual, a mais lembrada pelos consumidores, de acordo com 

pesquisa realizada pela Revista Top Mossoró 2013, sendo citada por 60% dos entrevistados. 
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4.1.1. A Repet Galpão 

Ainda de acordo com informações colhidas junto ao dirigente da empresa, a loja Repet 

Gráfica (Repet Galpão), após muitos anos de planejamento, foi concretizada no ano de 2004, 

não tendo as dimensões de espaço e serviços dispostos atualmente. A Repet Galpão foi 

estabelecida, primeiramente, na garagem da família do diretor Michelson, porém, 

gradativamente, devido a crescente demanda pelos serviços em materiais de grandes formatos, 

que aumentara massivamente durante épocas de eleições, o espaço teve que ser adaptado e 

ampliado. Com a crescente demanda, no ano de 2010, a Repet Galpão passou a ter a localização 

da atualidade, na Avenida Jerônimo Dix-Neuf Rosado (Avenida Leste-Oeste), Nº 81, Bairro: 

Pintos, Mossoró- RN, 59600-972. 

Pesando em compreender as demandas de diversos públicos, atingindo pessoas físicas e 

jurídicas, a Galpão dispõe de amplo espaço, tendo maior parte de sua divisão destinada a área 

de envelopamento e adesivagem de veículos; passada esta parte, encontra-se o setor responsável 

pelo atendimento e direcionamento dos clientes, plotagem e, no andar superior o setor 

admnistrativo e de acabamento de peças. É disposto nas dependêcias da loja ainda, 

estacionamento direcionado aos clientes e, no interior do local, no setor de atendimento, cantina 

e banheiros.  

Por atingir variado público e dada a complexidade dos serviços que disponibiliza, um dos 

pontos de maior investimento, especificamente dentro da realidade da Repet Galpão, segundo 

o diretor da companhia, é, não só em aparatos tecnológicos, mas também na capacitação de 

seus profissionais, através de cursos profissionalizantes, treinamentos especializados, 

participação em feiras empresariais etc., custeados pela própria empresa. 

Diante de tudo que foi relatado sobre a Repet Galpão, é destacado ainda alguns de seus 

principais serviços, tais quais: envelopamento de carros e motos, placas de identificações, 

placas em PVC e ACM, fachadas em lonas com acabamento, peças em acrílico e MDF, banner, 

outdoor em lona  e papel, faixas em lona, personalização em vitrines, placas em acrílico, 

displays em acrílico, MDF e PVC,  plotagens, layouts, adesivos personalizados internos e 

externos, adesivos decorativos para ambiente, lona ortofônica, adesivos perfurados, placas  

front light e back light e empenas (lonas de grande formato com estrutura metálicas). 

Além da disponibilização de serviços gráficos, a loja fornece ao cliente ainda o serviço 

de atendimento por email, onde o cliente pode fazer o seu pedido de forma simples, isso 

referente a cada setor. O atendimento possui um email que é visualizado pelo gerente, sendo 

responsável por manter os pedidos enviados para o email (repetrn@gmail.com) sempre 

atualizados, pois é através deste email que os clientes podem fazer o pedido de orçamentos, 
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pedidos de materiais, entre outros; existe ainda o email do setor de criação 

(criacaorepet@gmail.com) onde qualquer um dos designers têm acesso, afim de dar assistência 

aos clientes, lhes passando orçamentos, descontos, criação de artes, marcas etc., e  existe ainda 

o email do setor de acrílico e MDF. Tal ferramenta foi idealizada visando o conforto do cliente 

de modo geral, mas também para atingir o público de locais mais afastados da cidade. 

 

 Distribuição do espaço 

O espaço da loja apresenta, em primeira instância, uma demarcação enfática entre a área de 

envelopamento de veículos, sendo o primeiro setor visualizado pelo público, compreendendo a 

maior parte da divisão do ambiente, em seguida, é apresentada a área de atendimento pessoal e 

adjacências a este, como sala de criação, plotagem, cantina e caixa. A empresa ainda  apresenta 

setores fora do campo visual dos clientes, tais quais a área de expedição para materiais de menor 

porte, setores de produção dos materiais demandados, e ainda a parte administratica e de 

finalização de peças, locadas em andar superior.  
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              Figura 2 - Planta baixa de setorização da Repet Galpão 

 
Fonte: o autor. 

 

Ao adentrar o estabelecimento o primeiro setor encontrado é o referente ao 

envelopamento e adesivagem de veículos, denominado como oficina. Nesta área ocorre o 

envelopamento e aplicação de adesivos em diversos veículos, de variado porte, como carros 

populares, motos, camionetas, miniônibus, veículos de empresas etc. 

O setor de atendimento é formado por Wilson Carlos (Gerente de Atendimento), 

Antônio Ximenes, que tem como função dar andamento ao setor de adesivagem. Compõe ainda 

a área de atendimento Francimara (Marah) Barreto, que faz o chamado atendimento 

diferenciado, sendo responsável pelo direcionamento do cliente ao setor que lhe for 

conveniente; tem como função ainda sanar as dúvidas existentes dos clientes com relação ao 

funcionamento da empresa e dos serviços que oferece. 

O setor de Criação (sala de design), localizado em sala por trás dos balcões de 

atendimento e plotagem, é formado por Giliane, Bruno, Jéssica, Dantas, Marcelino, Rudson e 
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Cryslene, este grupo é responsável pela criação de marcas e demais materiais demandados pelos 

clientes, que, em seguida, são exportados  para o setor de impressão, formado por Joaquim e 

Graciano, que, como o próprio nome já diz, tem a função de imprimir todo o material que lhes 

são mandados e/ou exportados.  

Inseridos ainda no ambiente de atendimento, a loja é composta ainda pelo setor 

financeiro (caixa, cobrança e compras) e a cantina. Na mesma localidade, em andar superior, 

encontra-se o setor administrativo, composto pela diretoria da empresa e uma profissional de 

Relações Humanas. No andar superior está ainda o setor responsável pela finalização e 

acabamento das peças.  

Além dos setores já citados, existem ainda as áreas responsáveis pela execução de 

trabalhos com acrílico e MDF, materiais utilizados para a confecção de displays, fachadas, 

chaveiros, peças para aniversário, troféu, urnas, etc. Assim como o setor de ACM, que é 

considerado primordial para a construção de fachadas, desde as simples até as luminosas, assim 

como totens, e outros materiais que demandem um acabamento mais refinado. Esta área, 

embora fora da visão do público, pode ser visitada por este, caso ache pertinente, tendo então 

sua porta de acesso visível aos clientes, localizada entre o setor financeiro e a cantina. 

Há ainda a oficina onde podem ser confeccionados letreiros, pinturas de placas, placas 

de IDEMA, cavaletes para divulgação, fachadas com acabamento em metalom, acabamento de 

lonas com ribite, dentre outros. Existe ainda o setor de acabamento que é responsável pelo 

melhoramento das peças em PVC; refilar, mascarar e depilar os adesivos, acabamento com lona 

e ilhos. Além de todos os citados existe ainda os setores de adesivagem que tem como função 

desenvolver o adesivamento de todos e quaisquer materiais, desde carros até pequenos adesivos 

para celulares, por exemplo. 

Por último, a área de expedição que é a etapa final  de todo material. Este é o setor onde 

os materiais de menores formatos ficam retidos, até serem demandados pelo cliente. Dada 

entrada no processo de recolhida pelo cliente, o material passa por uma checagem, de 

responsabilidade do atendimento, até que, enfim, seja entregue ao consumidor. 
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4.2. Briefing 

A Repet Galpão dispõe ao público variada gama de serviços, que atingem pessoas físicas e 

jurídicas. É especializada na execução de trabalhos em grandes dimensões, como 

envelopamento de frota, criação de outdoors, fachadas, faixas, placas etc. utilizando-se de 

materiais como acrílico, PVC, MDF, ACM, lonas e adesivos. A específica loja foi aberta em 

2004, tendo sua estrutura e localização atual montada em 2010.  

O estabelecimento foi idealizado visando contemplar as necessidades do mercado gráfico 

local, quanto a confecção e manuseio de materiais de grande porte, tendo a demanda aumentada 

em sazonalidades como eleições municipais e nacionais, feiras e festividades locais. Devido a 

larga escala de materiais que trabalha e o nome já consolidado da Repet Comunicação Visual, 

a empresa tem seus trabalhos expostos nos principais eventos da região como: Expofrut, 

FICRO, Feira do Livro, Feira do Bode, Mossoró Cidade Junina, dentre outros, destacando ainda 

o período eleitoral, época de crescimento massivo na procura pelos serviços da empresa. 

 

4.2.1. Fato Principal 

Avaliando o funcionamento da loja, foram idealizadas propostas com o intuito de 

reorganizar visualmente o ambiente, a fim de agregar melhor rotatividade e conforto, tornando 

todos setores acessíveis e facilmente identificáveis pelo público, evitando que estes fiquem 

despersos no ambiente, uma vez que este se encontra em um prédio de grande espaço. Cabe as 

propostas ainda, expor frente ao cliente algumas das especialidades, quanto a trabalho e 

materiais, da empresa, visando criar maiores evidências físicas quanto a qualidade do serviço 

disposto. 

Neste sentido, o trabalho é idealizado objetivando uma melhor divisão e aproveitamento do 

espaço: como através da aplicação de adesivos de piso para a identificação e delimitação da 

área destinada ao envelopamento e adesivagem de frota; a delimitação de uma área específica 

para a expedição de materiais que não coubessem na área de expedição já existente na loja, a 

fim de evitar que tais materiais sejam deixados de forma aleatória em meio ao estabelecimento; 

a criação de uma área específica para exposição de materiais e trabalhos realizados, como 

pressuposto que agregue uma avaliação positiva por parte do consumidor; e ainda uma melhor 

delimitação e organização da área de atendimento, identificando melhor os segmentos ali 

presentes e retirando alguns itens aleatoriamente alocados no setor, como peças de exposição. 
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4.2.2. Problemas e oportunidades 

Uma característica marcante do local é a grandiosidade de seu espaço, tal fator configura-

se em um ponto positivo e negativo para o local. É visto como ponto positivo pois proporciona 

ao cliente uma estadia mais confortável, podendo visualizar ainda todo a loja sem grande 

dificuldade. Tal característica se torna um ponto negativo pois, pela sua grandiosidade, se trata 

de um local difícil de manter sempre limpo e organizado, dependendo constantemente da 

conscientização dos profissionais neste sentido. 

É senso comum entre os funcionários que, a falta de organização no local é o principal fator 

negativo da loja, uma vez que é comum notar materiais jogados ao chão, assim como itens 

postos aleatoriamente pelo local, como materiais a ser entregues aos clientes, cartazes, avisos 

etc. 

A escaça sinalização interna, aliada ainda ao vasto espaço, deixam, por vezes, o consumidor 

perdido dentro local, tendo dificuldade para chegar ao setor adequado a sua demanda, 

dificultando sua estadia na loja, afetando negativamente a impressão que este empregaria ao 

local. 

Mesmo com estes pontos que afetam negativamente a imagem do estabelecimento, este 

apresenta uma marca já consolidada no mercado local, disponibilando ao públigo grande 

variedade de serviços, dispondo de aparatos tecnológicos atualizados que contribuem 

positivamente na execução, portanto, tendo seus serviços ainda bastante solicitados pelo 

público consumidor de modo geral.  

Segundo o dirigente do estabelecimento, o constante crescimento econômico da cidade 

configura-se em um importante fator para o desenvolvimento da empresa, uma vez que com a 

adesão de empresas à cidade, aumentaria a possibilidade de procura por partes destas ao 

serviços ofertados pela Repet Galpão. Outro fator positivo, é o crescente número de feiras e 

eventos de modo geral na cidade e região, aumentando ainda as demandas no local. 

A loja ainda disponibiliza diversas formas de pagamentos que facilitam o processo de 

compra, como a efetuação de pagamento à vista, podendo o cliente garantir um desconto de 

10% em cima do valor do serviço, parcelamentos em cartões, em até 3x e boletos bancários. 

Relacionado a delimitação da proposta, é visto como oportunidade a real possibilidade de 

melhoras no local, tanto na parte de identificação e delimitação dos espaço, melhorando a 

acessibilidade do público, quanto no tocante a exposição de alguns elementos disponíveis pela 

loja, facilitando o entendimento sobre a forma de trabalho no estabelecimento. 
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Configura-se, portanto, em um ponto tido como problemático aos objetivos do projeto, a 

manutenção e higiene do local por parte dos funcionários, sendo necessário informá-los e 

conscientizá-los a respeito da importância de manter o local bem preservado, tanto para os 

objetivos da empresa, quanto para o funcionamento de seu trabalho. 

 

4.2.3. Mercado, público-alvo e concorrência 

De acordo com as declarações do cliente, Michelson Frota, o mercado local tem se tornado 

muito promissor para o ramo de gráficas rápidas e empresas de comunicação visual. Segundo 

o dirigente da Repet, o mercado tem crescido conjuntamente com o crescimento da cidade, 

desenvolvendo-se em nível exponencial.  

A Repet Galpão atinge variados públicos, uma vez que os serviços são destinados tanto a 

empresas quanto a pessoas físicas. Segundo o diretor, devido a utilização de materiais de maior 

complexidade de manuseio, como também de maior resistência, as peças, por vezes apresentam 

um valor mais elevado, tornando-se difícil de serem contempladas por determinado público, 

sendo assim, nota-se a adesão em maior número de clientes pertencentes às classes A e B, 

atingindo, em maior número, ao setor industrial, e a classe C, majoritariamente em materiais de 

menor porte. 

Ainda de acordo com Michelson Frota, a Repet Galpão, embora líder no ramo em que atua, 

enfrenta a concorrência direta das organizações Painel Comunicação, Edmilson Serigrafia e 

Dois Digital. Tais empresas também apresentam nomes conhecidos no mercado mossoroense 

e dispõem de grande parte dos materiais e serviços oferecidos pela companhia em questão. 

 

4.2.4. Objetivos da empresa e da comunicação 

Conforme dito pelo diretor Michelson Frota, retificado ainda através do site institucional da 

Repet, o principal objetivo da empresa é atender a todas as demandas estabelecidas pelo cliente, 

com o menor prazo de tempo possível, mantendo ainda a qualidade no serviço prestado. O 

dirigente enfatiza ainda a importância do aprimoramento no atendimento direto ao consumidor. 

Portanto, ao reorganizar o ponto-de-venda da Repet Galpão, tal proposição desencadearia 

em uma melhor rotatividade no local, facilitando a estadia do cliente no estabelecimento, 

acelerando seu processo de procura e compra de um determinado serviço. Através da aplicações 

das propostas seria possível ainda melhorar a rotatividade de profissionais no local, organizando 

melhor seu trabalho, podendo acarretar em maior agilidade na execução deste, possibilitando 

uma entrega mais rápida ao consumidor. 
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4.3. Percepções no local 

As visitas no local foram de suma importância para a realização do nosso projeto, uma vez 

que a observação e análise do ambiente em questão serviu como ponto de partida para o 

desenvolvimento em busca de melhorias para a loja. Foram realizadas visitas durante os 

horários da manhã e tarde, sendo uma delas realizada a partir das 7h da manhã, podendo 

observar o cotidiano do local ainda fechado até o momento de abertura e recepção dos clientes. 

Nestas visitas foram observados fatores no ambiente externo e interno da loja que influenciam 

no funcionamento do estabelecimento, fazendo parte de sua realidade diária. 

 

4.3.1. Ambiente externo 

A Repet Galpão localiza-se em uma área de grande tráfego de veículos, em uma das 

principais vias da cidade, que interliga o centro e a área das duas principais universidades da 

região: UERN e UFERSA, além de compreender uma região onde localiza-se um grande 

número de empresas. Este fator, aliado a grandiosidade de seu prédio, faz da loja um ponto com 

boa visibilidade e acesso. 

 

Figura 3 - Localização da Repet Galpão 

 
Fonte: Google maps. 
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A localização da loja está voltada para o sol, o que, principalmente em horários em que está 

mais forte, ocasiona forte calor no ambiente. Outra constatação acerca desse ponto é a questão 

da visibilidade, que é prejudicada devido a claridade, principalmete em áreas de maior contato 

com o sol, como as áreas frontais, uma vez que se trata de um estabelecimento aberto. 

Um fato relatado pelos funcionários da loja é que, há épocas em que grande quantidade de 

entulho é deixada em frente ao local, pelos próprios funcionários; fato ainda agravado em dias 

de coleta seletiva, onde o amontoado tende a ser maior. Tal agravante, além de prejudicar a 

visibilidade no local, pode causar danos a imagem da empresa, como já relatado por Blessa 

(2007), o ambiente deve manter-se em condições adequadas de higiene e deixar seu espaço 

visível da melhor forma. 

 

4.3.2. Ambiente interno 

Ao averiguar o ambiento interno da loja, o primeiro ponto percebido é, a principal 

característica do estabelecimento, seu amplo espaço. Porém, é notável o mau aproveitamento e 

organização do espaço: todo o lado direito da primeira etapa do ambiente, que antecede o local 

de atendimento, é ocupado com materiais, já vendidos, deixados para expedição, que, devido 

suas grandes dimensões não cabem na área delimitada para expedição, no interior da loja, estes 

são colocados de forma aleatória e desorganizada em meio a loja.  

 

Figura 4 - Vista de materiais dispersos pela loja 

 
Fonte: o autor. 
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Ao lado esquerdo do dito ambiente, se encontra o local voltado para o envelopamento de 

veículos. Esta área se configura na parte visualmente mais crítica da loja, uma vez que, vide 

Figura 5, são encontrados diversos materiais jogados ao chão; o piso, em determinadas partes, 

encontra-se manchado; e, os veículos destinados ao envelopamento, comprovado ainda através 

das Figuras 4 e 6, são estacionados, dentro do ambiente, sem qualquer ordenação, muitas vezes 

deixados no meio do estabelecimento; observou-se também motocicletas de alguns 

funcionários estacionadas no mesmo local de envelopamento e adesivagem, fato este, segundo 

relatos dos próprios funcionários, corriqueiro em períodos de fraca movimentação de veículos. 

 

Figura 5 - Vista da Oficina (envelopamento de veículos) 

 
Fonte: o autor. 

 

Na primeira visita, realizada no período da manhã, foi possível averiguar que, se tratando 

de veículos de grandes dimensões, estes, quando deixados aleatoriamente pelo espaço, tapam 

completamente a visão para a área de atendimento. 

Outro ponto percebido no local, quanto a visibilidade no ambiente, foi a iluminação escassa, 

principalmente em horários de menor claridade, como ao entardecer. Relativo a acessibilidade 

no local, foi possível notar a falta de sinalização no ambiente. A primeira etapa do ambiente 

ainda apresenta algumas placas de identificação de boxes, área destinada ao envelopamento dos 

veículos, porém estas são imperceptíveis devido à grande quantidade de materiais colocados à 

sua frente, ademais, tais demarcações não são respeitadas, uma vez que as placas foram 

colocadas por toda a primeira divisão do ambiente, porém as atividades de envelopamento só 

são realizadas ao lado esquerdo deste.  
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 Na segunda etapa da loja, compreendendo os setores de atendimento pessoal ao cliente, 

plotagem, financeiro e cantina, observou-se a presença de alguns elementos fixados para 

identificar tais segmentos, como placas no balcão de atendimento, porém identificando como o 

mesmo a profissional de plotagem. A sala de criação, junto ao caixa e cantina também 

apresentavam placas de sinalização, porém pouco visíveis em virtude da poluição visual, causa 

por cartazes e avisos fixados randomicamente pelo local. 

 Constatadas todos estes fatores, foi perceptível ainda a estadia do cliente dentro da loja. 

Durante as visitas foi possível averiguar a dispersão do público consumidor no ambiente, 

principalmente os que necessitavam utilizar as dependências da área de atendimento. Os cliente 

portadores de veículos, destinados ao envelopamento, ainda recebiam algum acompanhamento 

por parte dos profissionais deste setor, porém os que procuravam pelo atendimento pessoal não 

recebiam qualquer orientação até que chegassem no local. 

  

Figura 6 - Vista da área de atendimento desde a Oficina 

 
Fonte: o autor. 

 

No setor de atendimento foi observado que, muitas vezes, a abordagem partia do próprio 

consumidor ao profissional, ao invés do contrário. Segundo os profissionais de atendimento, 

uma de suas principais funções é guiar o cliente pelas dependências da loja, orientando-o sobre 

o serviço desejado, porém tal locomoção é prejudicada devido ao formato do balcão onde estes 

se encontram, uma vez que a mobília atravessa a metade do setor, dividindo o espaço ainda 
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com a profissional de plotagem, tendo que percorrer uma distância considerável até chegar ao 

cliente. 

Embora a loja disponha aos clientes o conhecimento sobre os materiais utilizados para 

suas atividades, estes, na grande maioria dos casos, não está visível aos consumidores. Na área 

de atendimento está exposto algumas peças em acrílico e MDF, colocadas em uma estante de 

mármore, por trás da área de plotagem, assim como amostras de papéis de parede, colocadas ao 

lado desta mesma localidade, sendo, na maioria das vezes, imperceptível ao público, 

prejudicando ainda a visão e acessibilidade às dependências do banheiro. 
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4.4. Proposta de reorganização visual do PDV 

Com a finalidade de melhorar a visibilidade e acessibilidade, foram estabelecidas peças para 

a sinalização dos diversos setores da loja, assim como para a melhor demarcação dos mesmos. 

Além da divisão atual da loja, foi criado uma área específica voltada para a alocação de produtos 

a serem expedidos aos clientes, assim como a retirada de materiais de cunho expositivo do setor 

de atendimento, criando uma área específica para a exposição de materiais e alguns trabalhos 

já realizados pela empresa. 

 

Figura 7 - Planta baixa proposta para a reorganização do PDV 

 
Fonte: o autor. 
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Antecedente aos aspectos visuais, esta proposta tem como ponto de partida a preservação 

do ambiente por parte dos funcionários, uma vez que, sem a manutenção e devida organização 

do local, se tornaria obsoleta a proposição de ajustes no espaço se este não for mantido segundo 

as idealizações.  

É imprescindível que os colaboradores da loja mantenham o local em condições adequadas 

de limpeza, tanto higiênica quanto visual, evitando a dispersão de materiais e entulhos no piso, 

bem como a fixação de cartazes e avisos avulsos, por exemplo, uma vez que, de acordo com 

Blessa (2007), os aspectos de limpeza e higienes são fatores que podem prejudicar a imagem 

da empresa, o que, mediante Las Casas (2002), no setor de serviços é um dos principais 

fundamentos para a confiabilidade junto ao cliente. Cabe destacar ainda o cuidado com a atitude 

profissional destes, sabendo portar-se frente aos clientes, bem como na hora de abordá-lo. 

Com base nas exposições de Blessa (2007), cabe ressaltar ainda a importância da 

distribuição de lixeiras pelo local, como um quesito a mais no incentivo a higiene em todas as 

localidades da loja. É necessário haver maior disposição de luminárias, principalmente na 

primeira etapa do ambiente, certificando-se ainda que estas sejam acesas a partir do momento 

de abertura do estabelecimento. 

 

4.4.1. Processo de criação das peças 

A construção das peças destinadas a cada setor foram feitas concretizadas através do 

CorelDRAW X5. Em seu processo de criação foi considerado, primordialmente, a unicidade da 

mensagem, fator massivamente explanado pelos autores no referencial teórico, com isso fora 

estabelecido como identidade visual das peças a aplicação da cor preta em contraste com tons 

vibrantes de azul, roxo e magenta. Segundo Farina (2006), os aspectos culturais têm grande 

influência na percepção e associação das cores, foi decidido manter a utilização da cor preto 

em contraste com cores atenuadas, uma vez que estas já fazem parte da identidade visual da 

empresa. 

O principal ponto explorado na concepção das peças foi a padronização da mensagem visual 

por meio da estabilidade; mediante exposto por Dondis (2007, p. 153), “a estabilidade é a 

técnica que expressa a compatibilidade visual e desenvolve uma combinação dominada por uma 

abordagem temática uniforme e coerente”. 

Na construção das peças foram contrastadas ainda os tons mais fortes e escuros com a 

coloração branca utilizada nas tipologias dos letreiros; de acordo com Dondis (2007) é através 

da justaposição de tons que é possível ter uma melhor visão dos objetos. “O uso dos contrastes, 
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quando bem empregados, pode conduzir a um conjunto harmônico com a vantagem de despertar 

interesse ou mesmo pela tensão que ocasiona” (FARINA, 2006, p. 74). 

O emprego destas tonalidades e colorações justifica-se ainda através do exposto por Farina 

(2006), ao relatar que o preto, embora tenha conotações e associações culturais negativas, 

relacionando-se a obscuridade, luto etc., em contraste com cores atenuantes, geralmente tem 

recepção positiva, por causarem efeitos suaves.  

A delimitação do uso de cores como o azul, roxo e magenta, deu-se pela conotação que 

apresentam; segundo Farina (2006) o azul apresenta significações de infinito, confiança e 

espaço, assim como o roxo, por ser uma cor derivada, também conota ao infinito, cosmo e 

magia, o magenta, por sua vez, se tratando de uma tonalidade derivada da cor rosa, é remetida 

a feminilidade. A união destas cores, contrastadas ao preto, apresentam similaridades ao 

universo, conotando assim a vasta gama de serviços ofertados pela empresa e, ainda, a 

pluralidade de seu público. 

No tocante às simulações, a escala foi o pressuposto mais utilizado em sua construção. Tal 

técnica, segundo Dondis (2007), é considerada uma das principais na representação de medidas 

e proporções de um local. Porém, é importante frisar que os “resultados são fluidos, e não 

absolutos, pois estes estão sujeitos a muitas variáveis modificadoras” (p. 72). Aliada a escala, 

através das ferramentas de perspectiva e extrusão, foram empregadas técnicas de profundidade, 

que, conforme Dondis, é técnica responsável por sugerir a aparência natural de um ambiente. 

 

4.4.2. Oficina 

Para a melhor organização dos serviços de envelopamento, seria mantida a Oficina, item 1 

na planta baixa proposta, o lado esquerdo da primeira etapa do estabelecimento, voltado apenas 

para as atividades de envelopamento e adesivagem de veículos.  
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Figura 8 - Simulação da Oficina (área de envelopamento) 

 
Fonte: o autor. 

 

O espaço seria demarcado com adesivos de piso e placas fixadas na parede, identificando 

cada um dos três boxes, objetivando identificar ao cliente o propósito e acessibilidade nesta 

área, um dos pontos primordiais em um PDV, segundo Blessa (2007). Foram propostos a 

delimitação de dois boxes para carros, de passeio e de grande porte, e um terceiro, de menor 

espaçamento, destinado apenas para motocicletas. A área não apresentaria qualquer material 

divisório entre os boxes, pois isto poderia prejudicar a locomoção e acesso dos veículos, uma 

vez que a empresa também atende a automóveis de grande dimensão. 
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Figura 9 - Adesivos de piso para a Oficina 

 
Fonte: o autor. 

 

Os adesivos em formas de setas seriam distribuídos em frente a cada box; a primeira seta 

mediria 73 cm no tamanho e 61 cm de largura, a segunda seta teria 100 cm por 69 cm na base. 

Após as setas seriam fixados adesivos transcritos com a identificação de cada box, estes 

apresentando 1 metro de base e 40 cm no tamanho. Dentro de cada box seriam inseridos 

adesivos em forma de mão aberta, posicionada como se estivesse recebendo o veículo, tal 

aplicação pensada como um pressuposto criativo para atrair o público consumidor, sob o 

conceito “seu veículo em boas mãos”; esta peça mediria 3,20 m no tamanho por 1,75 de largura. 

 

Figura 10 - Placas de identificação dos boxes 

 
Fonte: o autor. 

As placas de identificação seriam colocadas nas paredes de cada box, a uma altura de 1,80 

m, estando em área positiva à visão do consumidor, mediante o supracitado em Blessa (2007). 
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O material seria confeccionado em PVC, revestido em adesivo, com medidas de 50 cm de base 

por 12 cm de altura. 

 

4.4.3. Área de Expedição (Grandes formatos) 

A delimitação de uma área específica para a expedição de materiais dentro do ambiente, 

constatada no item 2 da planta baixa proposta, foi idealizada como forma de incentivo para que 

os materiais de grandes dimensões, que não coubessem na área de expedição já existente, 

fossem colocados em um local específico, de maneira organizada. 

 

Figura 11 - Simulação da Área de Expedição (Grandes Formatos) 

 
Fonte: o autor. 

 

Tal área pode ser vista ainda como forma de exposição dos serviços da empresa, uma vez 

que expostas, de forma ordenada, no local daria a oportunidade de o cliente ver, concretamente, 

as competências da loja, configurando-se, com base em Kotler et al (2002), em uma evidência 

física concreta acerca dos serviços da empresa.  
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O setor estaria localizado ao lado direito, no início do estabelecimento, sendo dividido da 

Área de exposição por uma parede divisória em PVC. Próximo ao setor, no início da loja, seria 

fixado um totem contendo o direcionamento para cada setor. 

 

Figura 12 - Placa de identificação 

 
Fonte: o autor. 

 

Para a identificação do local seria fixada na parede direita uma placa em PVC com 

revestimento em adesivo, com dimensões de 75 cm de largura por 18 cm no tamanho. 

 

Figura 13 - Totem de setorização 

 
Fonte: o autor. 

No início do estabelecimento, passando os quatro metros que, de acordo com Blessa (2007) 

configuram-se como área negativa para exposição, está proposto a fixação de um totem (item 

9 na planta baixa proposta) informando o direcionamento para cada um dos setores presentes 

no estabelecimento. Este seria feito em alumínio, revestido com material adesivo, contendo 

1,72 cm de altura e 82 cm de largura. 
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4.4.4. Área de Exposição 

A área destina a exposição de materiais e trabalhos, item 3 na planta baixa proposta, estaria 

localizada ao lado direito da primeira etapa da loja, logo depois da Expedição de materiais em 

grandes formatos. O setor de exposições estaria estrategicamente na divisa entre a Oficina e 

Área de Expedição (grandes formatos) com a área de atendimento, visando atingir a visão do 

consumidor transeunte entre estes locais. A área seria demarcada por meio de duas paredes em 

PVC, uma dividindo-a do setor de expedição, outra separando-a do portão divisório entre as 

duas etapas da loja. 

 

Figura 14 - Simulação da Área de Exposição 

 
Fonte: o autor. 

 

 A idealização de uma específica de cunho expositivo justifica-se através do anteposto por 

Blessa (2007) sobre a imprescindibilidade da exposição de produtos aos consumidores, 

ratificando ainda as exposições de Kotler et al (2002) acerca das evidências físicas, iniciadas 

na percepção do consumidor no setor de expedição de materiais, antecedente a área de 

exposição. 

Seriam expostos, através de três displays, amostras de adesivos (item 3.1), utilizados no 

envelopamento de veículos, papéis de parede (item 3.3), e trabalhos realizados a base de 
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acrílico, MDF e ACM (item 3.2). Próximo a Área de Exposição, cerca da entrada para o setor 

de atendimento seria fixado um totem com alguns dos principais serviços dispostos na Repet 

Galpão. 

 

Figura 15 - Displays para exposição 

 
Fonte: o autor. 

 

Foram delimitados displays para a exposição destes materiais, uma vez que, através das 

constatações de Blessa (2007), configuram-se em estrutura massivamente utilizada e de maior 

pertinência para este fim; mediante as explicações da autora os displays seriam permanentes, 

tendo apenas os seus matérias expostos atualizados, de acordo com os objetivos da loja. 

Os displays seguem o mesmo padrão, ocorrendo uma mudança apenas quanto ao de 

exposição de acrílico, MDF e ACM, estes apresentando prateleiras, ao contrário de suportes, 

como os demais. As estruturas seriam fabricadas em ACM e alumínio, com dimensões de 2 m 

de altura e 2,20 de largura. O material exposto compreenderia uma localização acima de 50 cm 

do piso até 1,80 de altura, área mais favorável à visão do consumidor, segundo exposto por 

Blessa (2007); os suportes responsáveis por sustentar as amostras de adesivos e papéis de parede 

seriam dimensionados em 35 x 35 cm. 
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       Figura 16 - Totem de serviços 

 
     Fonte:o autor. 

 

O totem contendo alguns dos principais serviços da Repet Galpão, identificado pelo item 

10 da planta baixa proposta, seria posto próximo a entrada de acesso ao setor de atendimento, 

com dimensões de 1,72 m de altura e 82 cm de diâmetro, tendo sua estrutura feita em alumínio, 

revestido com adesivo. 

 

4.4.5. Área de Atendimento 

O Setor de Atendimento passaria por algumas mudanças que visam aprimorar o seu 

funcionamento: a primeira delas seria a divisão do balcão onde se encontram os profissionais 

de atendimento ao cliente, setor identificado através do item 4 na planta baixa propostas e a 

profissional de plotagem, setor correspondente ao item 5.  

As modificações no local, relacionadas a divisão estrutural dos setores de atendimento e 

plotagem, assim como a devida identificação de todos os demais setores da Área de 

Atendimento fundamentam-se através dos expostos por Blessa (2007) sobre acessibilidade e 

rotatividade, proporcionando fluxo constante no ambiente, um importante fundamento segundo 

a autora. Configuram-se ainda em um mecanismo que aprimora as funções dos profissionais 

correspondentes aos referenciais humanos de apoio ao consumidor. 
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Figura 17 - Simulação da Área de Atendimento 

 
Fonte: o autor. 

 

A divisão na estrutura física dos setores de atendimento ao cliente e plotagem melhorariam 

a movimentação e agilidade ao local, uma vez que, com o espaço gerado nesta modificação, os 

funcionários de atendimento se deslocariam com maior rapidez para fazer o acompanhamento 

junto ao cliente. Tal mudança agregaria, ainda, maior liberdade ao cliente no acesso a sala de 

criação, como também no acompanhamento à plotagem.  

Segundo a proposta, o local teria uma visão mais limpa, uma vez que os itens outrora ali 

postos como exposição, passariam a ter setor específico dentro da loja, deixando a área livre.  

O local seria composto, logo em sua entrada por uma placa luminosa com mensagem de boas-

vindas; dentro do setor encontra-se uma placa aérea identificando a parte de atendimento, assim 

como demais placas de identificação dos demais segmentos ali encontrados. 
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Figura 18 - Placa de boas-vindas 

 
Fonte: o autor. 

 

Na entrada do setor de atendimento seria fixada, na estrutura metálica do portão responsável 

pela divisão do setor com a área da oficina, uma placa luminosa, com estrutura em alumínio, 

dando as boas-vindas aos clientes. A peça apresenta 37 cm de base por 28 cm de altura. 

 

Figura 19 - Placa aérea do setor de atendimento ao cliente 

 
Fonte: o autor. 

 

O setor de atendimento seria identificado, em primeira instância, através de placa aérea, 

fixada desde o piso do andar superior; a placa seria fabricada em PVC, revestida com adesivo, 

medindo 75 cm de largura por 18 cm de altura. A peça seria colocada ao final do balcão dos 

profissionais deste segmento, em espaço próximo a área de divisão entre os balcões, com o 

intuito de que o local responsável pelo atendimento pessoal fosse avistado desde a primeira 

seção da loja.  
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Figura 20 - Placas para o balcão de atendimento 

 
Fonte: o autor. 

 

No balcão de atendimento, seriam colocadas, ainda, placas, de menor dimensão, contendo 

as devidas funções e nomes de cada um dos funcionários pertencentes ao setor; estas peças 

seriam construídas com o mesmo material das demais, medindo 37,5 cm de largura e 9 cm no 

tamanho. 

 

Figura 21 - Placa do setor de Criação 

 
Fonte: o autor. 

 

 Por trás das áreas de atendimento personalizado e plotagem encontra-se a Sala de 

Criação, que também seria devidamente identificada, seguindo a padronização estabelecida 

para o estabelecimento. Apresentaria dimensões de 50 cm de diâmetro por 12 cm de tamanho, 

tendo sua fabricação realizada com o mesmo material das placas já mencionadas. 
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Figura 22 - Placas de identificação dos setores adjacentes 

 
Fonte: o autor. 

 

Os setores adjacentes à área de atendimento ao cliente também seriam devidamente 

identificados, seguindo o mesmo padrão das demais peças: a placa que identifica o setor de 

plotagem seria fixada no balcão do mesmo; a identificação da área de pagamento, “Caixa” 

(identificado pelo item 6 na planta baixa proposta), no vidro sobreposto ao seu balcão; assim, 

como a cantina (item 8), embora não tenha sofrido grandes alterações em seu espaço, também 

receberia uma placa de identificação, mantendo a padronização da mensagem visual.  

Acima da porta de sua porta de acesso, seria colocada a placa referente ao setor de acrílico 

e MDF (identificado pelo 7); com a retirada dos itens que prejudicavam sua visibilidade, seria 

fixada também a placa de setorização do banheiro (item 14), podendo ser vista pelo público; 

assim como seriam distribuídas lixeiras e placas direcionando ao seu uso, em cada setor da loja. 

Tais placas teriam o mesmo padrão dimensional, 50 cm de base por 12 cm na altura, sendo 

confeccionadas com a mesma matéria-prima das demais, PVC com revestimento em adesivo. 
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4.4.6. Orçamento Para a Construção das Peças 

Uma vez que todos as peças expostas na proposta fazem parte das competências da própria 

empresa, foram averiguados, com os profissionais da loja, os valores de cada item, uma vez 

que, a concretização das propostas seria estabelecida através da mão-de-obra da Repet Galpão.  

Ao todo, foram idealizadas quinze placas em PVC, dois totens em alumínio, três displays 

em alumínio e ACM, uma placa luminosa com estrutura de alumínio mais LED de iluminação, 

contabilizando ainda todos os revestimentos em material adesivo, assim como os adesivos de 

piso. 

 

Materiais e peças Valor 

Adesivos para o piso, revestimento em 

placas, displays e totens 

R$ 596,00 (total) 

Placas em PVC (unidade) R$ 6,00 (valor único para todas as peças) 

Displays para exposições R$ 3.922,50 (unidade) 

Totem Setorização e Serviços R$ 500,00 (unidade) 

Placa de boas-vindas com LED de 

iluminação 

R$ 350,00 

Total R$ 13.802,00 
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Conclusão 

Chegada a conclusão do referido projeto, é possível avaliar a importância da aplicação do 

conteúdo adquirido no âmbito acadêmico ao mercado real. Através das atividades do projeto, 

foi possível averiguar, de fato, a dinâmica de áreas como o marketing e o merchandising, assim 

como sua imprescindibilidade para o funcionamento de uma organização. 

Com os estudos e aferições a partir das teorias expostas por Kotler (2002) e Las Casas 

(2002), aliado aos pensamentos de demais autores, foi possível compreender a dinâmica do 

marketing aplicado às especificidades do setor de serviços, assim como as concepções e 

classificações sobre estes. Foi possível perceber a importância da imagem corporativa para uma 

empresa deste setor, e ainda a necessidade de dispor aos seus consumidores elementos palpáveis 

para a avaliação dos serviços. 

Tal premissa pôde ser comprovada através das constatações realizadas junto a loja Repet 

Gráfica (Repet Galpão), uma vez que se trata de um estabelecimento que apresenta uma marca 

com imagem consolidada perante os consumidores e que, em virtude do campo em que atua, 

dispõe de variada gama de elementos que podem ser aplicados como referenciais visuais aos 

serviços. 

A partir da percepção do potencial visual apresentado pelo estabelecimento em questão, 

foram usados os pensamentos e técnicas relatados por Regina Blessa (2007) quanto as 

disposições do merchandising no ponto-de-venda. Através das análise sobre tais relatos, foi 

possível, primeiramente, fundamentar a relevância das propostas desenvolvidas, dada 

importância ao ponto-de-venda no processo de compra. 

Conforme as ideias de Blessa (2007), pode-se aferir a relevância de um ambiente bem 

organizado, com aspectos de iluminação, sinalização, limpeza e acessibilidade de modo geral, 

assim como sua preservação constante e conduta profissional idônea por parte de seus 

colaboradores; tais fatores influenciando diretamente para as aferições do público sobre a 

companhia. Com a observação de tais aspectos, percebeu-se também a importância de aplica-

los à realidade da loja Repet Galpão, em virtude da carência apresentada quanto a estes quesitos. 

As necessidades da loja puderam ser melhor compreendidas com as visitas ao local e 

entrevistas junto ao diretor, Michelson Frota, assim como constatações junto a demais 

funcionários. Tais atividades nos proporcionaram não só um melhor entendimento quanto as 

necessidades do local, como também nos agregou maior conhecimento sobre os mecanismos 

de funcionamento em estabelecimento deste segmento do mercado, e a rotina de uma 
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organização de grande porte, como a loja em questão, configurando-se em evidências a mais 

para a delimitação das propostas. 

Através da esquematização das propostas de melhor funcionamento do dito 

estabelecimento, foi possível ainda pôr em prática diversas teorias e técnicas relacionadas a 

programação visual, representando um ponto fundamental para a concretização do projeto, uma 

vez que este baseou-se, primordialmente, na mensagem visual para a reorganização do espaço. 

A partir do processo de confecção das peças, aliado aos estudos antepostos, foi possível 

perceber a tenuidade e cumplicidade entre as ferramentas de comunicação, retificando a 

importância da unicidade da mensagem no processo comunicacional. 

A realização do trabalho, como um todo, foi de grande relevância, uma vez que nos foi dada 

a oportunidade de conhecer parte do mercado local do segmento de gráficas e comunicação 

visual, através de um estabelecimento consolidado perante este, ainda assim, podendo aplicar 

nossos conhecimento e aferições para o melhor funcionamento deste, configurando-se em um 

ponto convergente entre as aferições teóricas e sua aplicabilidade na prática. A aplicação de tais 

teorias em um ambiente real, converteu-se ainda em uma ferramenta a mais para a consolidação 

de tais conteúdos em nossa vida, contribuindo não só para nossa vida acadêmica, quanto 

formação profissional. 
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Anexos 

Anexo 1 – CD com peças da propostas de reorganização visual da Repet Galpão em tamanho 

real. 


