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3.3 Preços praticados

O monitoramento dos preços praticados pelos concorrentes (inclusive
promoções) pode ser realizado por meio de relatórios produzidos pela equipe
de campo. Essa coleta quantitativa no PDV ajuda a compor a política de preços
da empresa e fazer com que os valores praticados se mantenham sempre
competitivos.

Uma pesquisa qualitativa agrega valor ao relatório quando, por exemplo, o
promotor registra se o consumidor chegou a considerar um produto da marca,
mas acabou trocando-o pelo concorrente após uma comparação de preços.
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3.4 Quantidade de mercadoria em estoque

Dados de estoque de produtos devem ser constantemente monitorados pelos
promotores para melhorar a logística da empresa, evitando a ruptura. Eles
precisam conhecer o ponto de pedido (a quantidade mínima que precisa haver
em estoque para que se faça um novo pedido de compras) para não deixar
faltar produto. Lembre-se que estoques baixos podem frustrar o consumidor e
queimar oportunidades de venda.

Os promotores também podem relatar o comportamento do consumidor
quando há ruptura, informando sua atitude diante da prateleira vazia: se troca
de marca ou deixa de comprar.
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3.5  Ações da concorrência

Identificar ações da concorrência nos PDVs é uma estratégia de inteligência
competitiva. Os promotores devem reportar as práticas realizadas e podem
inclusive, capturar fotos e fazer vídeos das ações para o time comercial e de
marketing acompanhar. Esse monitoramento qualitativo ajuda a validar ou
redirecionar suas táticas com maior assertividade.

Por exemplo, se o promotor observar que uma marca apostou em um ponto
extra no PDV com experimentação de algum produto e os consumidores
colocam o item no carrinho logo depois de provar. É uma ação que a sua
empresa precisa acompanhar e planejar uma reação estratégica para não
perder espaço no local.
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3.6 Validade de produtos

Os promotores devem reportar dados de produtos que estejam próximos à data de
vencimento para que ações emergenciais sejam tomadas com o objetivo de evitar
prejuízos. Uma ideia é a empresa em parceria com o fornecedor, criar uma ação
promocional no PDV para “queimar” os produtos antes que vençam, gerando um
fator de atração (preço muito competitivo) para que os clientes que ainda não
conhecem o produto o provem e para quem já consome levar uma quantidade maior
para uso em breve.

Outra opção é fazer um trabalho conjunto com o varejista e propor uma gôndola de
produtos (de diversas marcas) que estejam próximos ao vencimento e colocá-la
próximo aos caixas anunciando valores reduzidos, para ampliar as vendas e reduzir o
desperdício
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3.7 Produtos danificados

Expor produtos danificados na prateleira gera uma imagem negativa tanto para o
varejista quanto para a marca. Quando o promotor constatar esse problema no PDV,
ele deve anotar esta informação na pesquisa, passando ao gestor comercial.
Assim, o gestor consegue detectar regiões, cidades, redes varejistas com maior
número de ocorrências. Muitas vezes a raiz do problema pode estar no transporte, no
armazenamento, na embalagem ou até mesmo na manipulação do produto dentro
do PDV.
Por exemplo, pensa na insatisfação que uma pessoa tem ao retirar um pacote de
açúcar do carrinho e perceber que este está rasgado, pode até vir a sujar a roupa do
cliente. A reação pode ser que o cliente opte em trocar o pacote danificado por um
açúcar de outra marca com embalagem mais resistente.
Com esses dados em mãos, o gestor comercial consegue tomar ações rápidas e
precisas, evitando a ruptura e alavancando as vendas no PDV!
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3.8 Quais são as melhores ações de marketing para o seu PDV?

Muito bem, agora que você já sabe sobre a importância de saber como o seu cliente se
comporta no PDV e controlar informações técnicas (como dados da concorrência e ponto de
pedido), precisa orientar os seus promotores chamar a atenção do consumidor e atraí-lo para
a compra.
Segundo a pesquisa “A hora certa de ativar o shopper” realizada pela Nielsen, em 2015, em
média, 70% das decisões de compra são tomadas na frente da gôndola e 50% das compras
dos consumidores funcionam no piloto automático. O estudo revela ainda que as pessoas
gastam cerca de 15 segundos diante das gôndolas, sendo que elas notam menos de 40% dos
produtos expostos.
Em primeiro lugar, é preciso garantir a orientação adequada para os promotores exporem
o produto de maneira chamativa, com gôndolas bem montadas, sem rupturas ou avarias e
com o sortimento adequado. Para que isso seja realizado na prática:
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Ponto de venda como mídia

Pagar por anúncios na mídia tradicional pode sair
extremamente caro, portanto, transforme o seu ponto de
venda em seu maior foco de divulgação.
Invista em ações promocionais, no atendimento
personalizado e proporcione ao seu cliente uma boa
experiência. Dessa forma, aumentam as chances de
conquistar a atenção do cliente no momento da decisão de
compra.
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Gôndolas organizadas sempre

Os produtos precisam estar dispostos de forma adequada, limpos e com
precificação correta e visível. Produtos mais caros geralmente ficam à altura
dos olhos. Itens infantis, normalmente, são posicionados nas prateleiras
inferiores, ao alcance das crianças, e assim por diante. Lembre-se que a forma
como os produtos são apresentados influencia na decisão de compra.

9



Sinalização é obrigatória

Não tem nada mais chato do que ficar andando de um lado para o outro procurando
u produto. Por isso, é preciso investir na sinalização, com cartazes, banners, faixas,
placas e móbiles e o que mais a imaginação e criatividade permitir, indicando os
produtos de fácil leitura com poucas imagens e textos e devem estar posicionados
em pontos estratégicos no PDV. Com uma boa sinalização o espaço se torna mais
atrativo, estabelecendo uma comunicação direta e eficaz entre o ambiente e o
consumidor, tornando o momento da compra ainda mais prazeroso. Por exemplo, a
pessoa está procurando a seção de shampoo. As placas do supermercado ajudam a
localizar a seção, mas depois que ela compra o shampoo, precisa perceber a etiqueta
de desconto do condicionador e também o kit promocional com creme de pentear -
essa é uma maneira excelente de realizar a venda adicional.
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Circulação e iluminação

Os espaços no PDV devem ser objeto de preocupação constante. Nada de colocar um
ponto extra em um local de difícil acesso ou que atrapalhe a circulação dos carrinhos, por
exemplo.
Preste atenção também aos ambientes mais escuros e que dificultam a visualização. Não
se esqueça da limpeza e dos pequenos retoques de pintura e manutenção (que devem ser
solicitados ao varejista). Todo cuidado é pouco aos olhos atentos dos consumidores.
Os espaços no PDV devem ser objeto de preocupação constante. Nada de colocar um
ponto extra em um local de difícil acesso ou que atrapalhe a circulação dos carrinhos, por
exemplo.
Preste atenção também aos ambientes mais escuros e que dificultam a visualização. Não
se esqueça da limpeza e dos pequenos retoques de pintura e manutenção (que devem ser
solicitados ao varejista). Todo cuidado é pouco aos olhos atentos dos consumidores
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Associação de produtos

Os produtos podem ser colocados em locais onde não costumam ficar
normalmente mais próximos de outros itens que podem ser adquiridos em
conjunto. Um exemplo é colocar o champignon e os ovos próximos do
macarrão para estimular o consumidor a ter a ideia de juntá-los e fazer um
spaghetti a la carbonara.

Mesmo sem ter a intenção inicial de compra, ele acaba levando o produto por
causa da associação. Outra ideia também é disponibilizar um pequeno display
com a receita impressa ou ainda oferecer um código QR para a pessoa acessar
por meio do smartphone.
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ATIVIDADE

01) Quais as Ações da concorrência para agregar valor junto ao PDV?

02)Quais são as melhores ações de marketing para o seu PDV?

03) Qual a importância  Ponto de venda como mídia, como ele pode 
fortalecer a venda?

04) Quais as ações que devem ser sempre realizadas para que as 
vendas sejam efetivadas com sucesso?
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Experimentação do produto antes de comprar

Colocar a pessoa frente a frente com o produto é meio caminho
andado para que ela realize a compra. De repente, é apenas isso que
o consumidor precisa para gostar do que você produz e se tornar um
cliente.

Aproveite o ponto de venda para oferecer uma amostra do seu
produto, incentive o toque ou o cheiro, dê tempo para ele
experimentar e degustar a qualidade do serviço oferecido.
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Ponto extra no PDV

Incentive os seus promotores de vendas a se aproximarem dos
profissionais do varejo para acompanhar as ações de marketing da
loja e compartilharem as novidades e insights que acontecem no
PDV.

Um ótimo relacionamento com o gerente do estabelecimento, o
encarregado, os parceiros e concorrentes é uma maneira ótima de
criar novas oportunidades de venda e reafirmar seus produtos na
mente do cliente em potencial.
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