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Merchandising no ponto de venda: o que é?

Vender é o ato de passar algo (produto ou serviço) a uma outra parte
interessada, recebendo em troca um valor pré-estipulado. Essa
definição pode variar um pouco de acordo com o vocabulário, mas a
ação permanece inalterada. Só que, para que esta ação possa ocorrer
é necessário prestar atenção a uma palavra: interessada. Ou seja,
para que exista a venda, é fundamental haver o interesse.

E os esforços de estudiosos e profissionais giram em torno da
questão: como despertar e nutrir o interesse do meu público-alvo?
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O merchandising aparece como resposta a essa questão, oferecendo
aos estrategistas de marketing possibilidades que garantam que o
seu produto possa se destacar de forma positiva dentro do ambiente
de vendas, permitindo que o consumidor note a presença da marca e
deseje adquiri-la.

Merchandise é uma palavra da língua inglesa que pode ser traduzida,
simplesmente, como produto. Ao remover a última letra — e — e
adicionar o final o ing, transformamos o produto em um verbo, o
merchandising, a ação de promover o produto.
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Merchandising no Ponto-de-Venda 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.

Merchandising é uma técnica de planejamento e promoção que tem
como finalidade apresentar produtos da melhor forma possível para
atrair potenciais consumidores. O objetivo final é aumentar o giro
desses produtos no ponto de venda, ou seja, aumentar sua
rotatividade, evitando que fiquem parados muito tempo no estoque.
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Merchandising é o conjunto de operações efetuadas dentro do PDV,
visando colocar o produto certo, na quantidade certa, com preço
certo, no tempo certo, com apresentação visual impecável e dentro
de uma exposição correta.

Ou seja, são todos os esforços destinados a valorizar o produto para
o shopper.
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1.1 Definições de marketing
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“Marketing é tão básico que não pode ser 
considerado uma função separada. É o negócio total 
visto do ponto de vista de seu resultado final, isto é, 

do ponto de vista do consumidor... O sucesso 
empresarial não é determinado pelo fabricante, mas 

pelo consumidor. ” 
Drucker



1.1 Definições de marketing
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“Marketing é mais que uma forma de sentir o 
mercado e adaptar produtos ou serviços – é um 

compromisso com a busca da melhoria de vida das 
pessoas...”

Marcos Cobra



1.1 Definições de marketing
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“Marketing é um processo social e gerencial pelo 
qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam através da criação, oferta e troca de 
produtos de valor com outros”.

Philip Kotler 



1.1 Definições de marketing
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“Marketing é um processo de criar, conquistar, ampliar e 
manter mercados. Para tanto, é necessária uma relação 
duradoura entre canais de distribuição, fornecedores e 
clientes, que satisfaçam as necessidades de cada parte 

envolvida neste processo. ” 
Philip Kotler



1.1 Definições de marketing
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Marketing é diferente de vendas: “A venda está voltada para as 
necessidades do vendedor, e o Marketing para as necessidades do 
comprador. A venda preocupa-se com a necessidade do vendedor 
de converter seu produto em dinheiro; o Marketing, com a ideia 

de satisfazer as necessidades do cliente por meio do produto e de 
todo o conjunto de coisas associadas a sua criação, entrega e 

consumo final. ” 
Ted Levitt, em ‘Miopia de marketing”. 



Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas
o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O
objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o
produto ou serviço seja adequado a ele e se venda sozinho.
Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a
comprar. A única coisa necessária então seria tornar o produto ou o
serviço disponível. Quando a Sony projetou o Playstation, quando a
Gillette lançou a lamina Mach III e quando a Toyota apresentou o
automóvel Lexus, receberam uma enxurrada de pedidos porque
haviam projetado o produto ‘certo’, com base numa cuidadosa lição
de casa de marketing.
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1.2 A que se aplica o marketing? 

As novas capacidades do consumidor: 

• Aumento substancial do poder de compra. 

• Maior variedade de bens e serviços disponíveis. 

• Grande quantidade de informação sobre praticamente tudo. 

• Maior facilidade de interação para fazer e receber pedidos. 

• Capacidade de comparar impressões quanto a produtos e serviços. 
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