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Atividade para 31/08

1) Qual a importância da comunicação no Marketing?

2) Qual o objetivo da promoção de vendas? Qual o foco dessa 
ferramenta?

3) Quais as ferramentas da promoção de vendas?

4) Quais os fatores que levam os efeitos a serem percebidos a 
curto prazo?

5) O que é ferramenta de propaganda?

6) O que é merchandising? Cite algumas técnicas. 
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7) Porque o merchandising é considerado a mídia mais rápida 

(elementos chave) ?

8) O que é compra por impulso?

9) Quais as funcionalidades do merchandising?

10) Quais as responsabilidades do merchandising?

11) Cite algumas técnicas de merchandising, segundo Zenone e 
Buairide? 
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DIRETRIZ ESPECIFICAÇÃO

6 Tem instruções rápidas de uso 
atrás ou nas laterais?

(visualização rápida a quatro metros de distância);

7 Várias embalagens juntas 
formam figuras maiores? 
Formam um bom conjunto ou 
confundem o visual?

seu uso/finalidade);

8 A embalagem tem tamanho
apropriado para as
gôndolas ou displays de vários
tipos de loja?

clareza da apresentação/mensagem);

9 Foi testada na fábrica para
proteger o produto e
manter sua qualidade?

10 Está legalmente aprovada? (selos/chancelas qualidade). 
do governo/atestados

Quadro 2. Variáveis para embalagem.
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DIRETRIZ ESPECIFICAÇÃO

11 Seu material é resistente a
seu uso e contato?

(plastificação/resistência do 
papelão).

12 Está registrada? (marca/design).

Quadro 2. Variáveis para embalagem.
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Depois de considerados estes preceitos ainda se tem a cor, que
interfere diretamente na atenção do consumidor. Entendendo que a
cor desempenha um papel emotivo, deve-se ponderar que, como diz
Blessa (2003), a cor é o primeiro fator que atinge o olhar e possui um
imenso poder de sugestão e persuasão.
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Muitas alterações contínuas em formatos ou cores das embalagens não são
aconselhadas, assim como muitas mudanças de layout em uma mesma linha
de produtos, como, por exemplo, na identificação de desinfetantes com odores
diferentes, mas com a mesma funcionalidade e de mesma marca. Isso tudo
porque “mudanças frequentes nas dimensões e design da embalagem criam
certa resistência à compra” (BLESSA, 2003, p. 36).

Em detrimento a todas estas variáveis apresentadas neste texto acredita-se
que “todo publicitário sabe que o mais importante da embalagem é o apelo
motivacional, pois não se vende uma mercadoria; vende-se uma ideia, isto é,
uma maneira de satisfazer um desejo, de preencher uma necessidade”
(BLESSA, 2003, p.36).
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É preciso ainda considerar uma última premissa: o ponto de vista do
consumidor. Este ponto de vista pode ser entendido como a disponibilidade
do produto na prateleira, se está ao alcance das mãos e a altura dos olhos, ou
se está em uma gôndola de ponta de corredor, por exemplo. O fato é que o
produto precisa estar bem posicionado além de possuir uma embalagem bem
produzida. Com este posicionamento adequado no momento da compra,
surge a facilitação ao consumidor e traz a vantagem do produto sobre os
demais concorrentes. Enfim, “produtos bem expostos facilitam a percepção,
despertam a atenção do consumidor e vendem muito mais, gerando mais
compras por impulso” (BLESSA, 2003, p. 37).
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2.9 Decisão de compra

Antes de apresentar o campo da compra por impulso, é mister observar os passos que o
consumidor percorre para realizar uma compra. Em outras palavras, pergunte-se: como
ocorre a decisão de compra? Solomon (2002) traz o seguinte caminho:

• Reconhecimento do problema;
• Busca de informações;
• Avaliação de alternativas;
• Escolha do produto;
• Resultados da compra.
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A seguir cada um desses elementos é discutido.

O primeiro passo – o reconhecimento do problema – “ocorre toda vez que o
consumidor vê uma diferença significativa entre seu estado atual e algum estado
desejado ou ideal” (SOLOMON, 2002, p. 211). A partir daí, pode-se entender que o
consumidor percebe algo que está lhe faltando, como por exemplo, quando não há
mais macarrão em sua despensa, ou até mesmo quando, em determinada situação, o
indivíduo está insatisfeito com o modelo de seu telefone celular. Em uma situação,
observa-se a falta de um produto. Já em outra, um desejo despertado. Mas ambas
trazem um problema para o consumidor. Sobre isto, Solomon (2002) explica que o
reconhecimento do problema se dá por meio de uma necessidade ou de uma
oportunidade. Necessidade no caso da falta do macarrão e, oportunidade, no caso do
desejo de um aparelho celular novo.
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Observe-se ainda que, “embora o reconhecimento de um problema possa
ocorrer e realmente ocorre de um modo natural, o processo muitas vezes é
acionado pelos esforços de marketing” (SOLOMON, 2002, p. 212). Profissionais
de marketing acabam por fomentar uma nova vontade, um problema, que faz
com que os consumidores queiram adquirir um determinado produto. Um
exemplo simples é o surgimento das máquinas fotográficas digitais. Antes delas
existiam apenas as máquinas com suporte de película e não se sentia a
necessidade de algo novo. Entretanto, com o advento da tecnologia, pessoas
que possuíam as máquinas analógicas passaram a desejar as digitais, o que
gerou o reconhecimento de um problema.
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Em um segundo momento, tem-se a busca pela informação, que pode ser
entendida como “o processo pelo qual o consumidor investiga seu ambiente à
procura de dados adequados para tomar uma decisão razoável” (SOLOMON,
2002, p. 212). Ou seja, o consumidor já reconheceu o problema, e agora
necessita buscar informações para conhecer as opções e tomar a decisão que
lhe pareça melhor. Para recolher estas informações, o consumidor parte
então para a pesquisa que pode-se dar de várias maneiras, entre elas:
pesquisa informal por meio de conversa com amigos ou familiares, pesquisa
em lojas, pesquisa em catálogos e até mesmo em propagandas ou
embalagens de produtos.
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A partir das informações recolhidas, o consumidor passa a avaliar as alternativas. No entanto, as
diversas possibilidades de escolha, acompanhadas pelo crescente aparecimento de produtos
commodities, resultam em dúvidas do consumidor na hora de efetuar suas escolhas. Por isso, o
comprador retoma seus conhecimentos adquiridos através de suas pesquisas, categoriza os
produtos por atributos, benefícios e, até mesmo, por constatações próprias, sem bases que
comprovam tais características de um produto. Por fim, constata qual a compra que melhor irá
servi-lo (SOLOMON, 2002). O autor ainda ressalta que a “integração de informações de fontes
como experiência anterior com o produto ou um assemelhado, informações presentes no
momento da compra e crenças criadas na propaganda sobre as marcas” também podem causar
influência na escolha final. Há, ainda, o último estágio envolvido na decisão de compra: os
resultados da compra. Nessa fase, o consumidor desfruta do que adquiriu e, então, demonstra
satisfação ou insatisfação em relação ao produto. Essa constatação “é determinada pelas
sensações gerais, ou atitudes, que as pessoas têm em relação a um produto depois de comprá-
lo” (SOLOMON, 2002, p. 246). Assim, ilustra-se o constante processo de avaliação em que se
encontra o consumidor. Sempre aberto a novas possibilidades e experimentos na hora da
compra, dependendo dos resultados da compra anterior, formando assim um processo continuo
e aberto quando exposto novamente a uma situação de compra.

13



Após esta conceituação sobre o processo de decisão de compra, pode-se
concluir que os consumidores são confrontados com a necessidade de tomar
decisões sobre produtos a todo o momento. Algumas dessas decisões são
muito importantes e implicam grande esforço, enquanto outras são tomadas
praticamente de modo automático (SOLOMON, 2002, p. 227). Esta afirmação
guia, então, ao tema que será abordado no seguinte capítulo: o processo da
compra por impulso, suas variações e os fatores de influência. Nesse
processo, serão identificados os pontos os quais Solomon intitularam de
tomadas de decisão automáticas.
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2.10 Compra por Impulso

As pesquisas mostram que 85% das compras em lojas de autosserviço (supermercados) são
realizadas por impulso, isto é, são feitas num súbito desejo, sem prévio planejamento. O
consumidor resolve comprar a mercadoria apenas porque a viu exposta (BLESSA, 2003, p.
39).

A partir desta afirmação pode-se notar que não há um planejamento prévio antes de se
chegar ao local da compra. O processo de decisão de compra se dá dentro da loja, quando o
consumidor está exposto a todos os produtos.
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Em decorrência do que está sendo dito, é mister observar a diferenciação de consumidores.
Solomon (2002) traz uma cadeia de três tipos de consumidor. Os planejadores, que são
aqueles que têm em mente o produto e a marca que querem adquirir. Os planejadores
parciais, que são os que sabem da necessidade de um determinado produto, mas não se
decidiram por uma marca específica. E por fim, os compradores impulsivos, que não
possuem nem o item e nem a marca definida. É nesse momento que o consumidor pode
simplesmente lembrar-se de algum produto necessário, entender uma oferta como
interessante ou até mesmo recordar de alguma propaganda referente a determinado
produto. Pode-se concluir que estes fatos geram um estímulo que, consequentemente, leva
ao impulso, o que pode ser apoiado pela afirmativa de que “a compra por impulso ocorre
quando a pessoa vivencia uma súbita necessidade e que não consegue resistir” (SOLOMON,
2002, p. 244).
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Como já citado anteriormente, a propaganda trabalha o processo que precede
a ida do consumidor à loja. Mas se a pessoa for até a loja e não encontrar ou
enxergar o produto, consequentemente não vai comprá-lo. Então “a missão do
merchandising é, por sua vez, a preparação dessa exibição de produtos nas
prateleiras, vitrines e materiais de divulgação” (BLESSA, 2003, p. 39).

Ainda assim, após estes cuidados, deve-se pensar no ambiente em que se
encontra este produto. As coisas que cercam o produto podem travar o
estímulo do consumidor, que por consequência não efetuará a compra por
impulso.
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Estes elementos que podem prejudicar o impulso são chamados de barreiras
invisíveis.

Algumas delas podem ser identificadas a seguir:

Má localização da loja / fachada feia ou escura / degraus / obstruções; vitrines
desorganizadas / visual complicado; escassez ou excesso de produtos; falta de preços
na vitrine; arrumação confusa / decoração morta; tráfego excessivo / localização
distante; tabloides ou panfletos desestimulantes; atendimento inadequado / falta de
simpatia dos funcionários (BLESSA, 2003, p. 40).

Todos esses fatos podem culminar em bloqueios para o consumidor. Podem até
parecer simples, mas de uma maneira geral podem acabar prejudicando o
desempenho da loja perante a percepção do consumidor.
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