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CAPiTULO 1 -lntrodu~ao 

Esta monografia de conclusao do curso de p6s-graduagao tern como 

objetivo fazer urn estudo comparative entre merchandising e tecnicas de vendas 

pessoais, verificando suas diferenc;as, vantagens e desvantagens e para concluir 

qual destas ferramentas toma-se mais viavel e lucrativa para o ramo varejista de 

telecomunicagao. 

Para contextualizar e perceber a crescenta concorrencia entre empresas 

precisamos compreender o inicio da competitividade acentuada pela globalizagao. 

Ate o comego do seculo XX, a principal preocupagao com a eficiencia na 

produgao, vinda dos tempos do Taylorismo e Fordismo. Entretanto, segundo 

Maximiano (2000, p.42), no seculo XXI, essa eficiencia esta ligada a 
competitividade. 

No mercado atual, existem muitos fomecedores atuando em uma economia 

globalizada, na qual e comum verificarmos o aparecimento constante de empresas 

multinacionais que sao beneficiadas pela facilidade de transporte, eliminagao de 

taxas alfandegarias e tributarias e a criagao de um mercado mundial. Essas 

facilidades propiciam a formac;ao de blocos economicos como o Mercosul1, o 

Nafta2 e a Asean3 que fazem com que as empresas, como diz Maximiano (2000, 

p.42), tenham que concorrer umas com as outras tanto do seu pais de origem 

quanta de fora, e ainda no seu mercado !ocal e para os quais exporta. Essa 

competi<;ao faz com que as empresas tenham como meta ser realmente 

competitivas e ainda muito eficientes para nao perder o seu Iugar para uma 

concorrente. 

Esse processo de globalizac;ao iniciou-se nos paises que, segundo Costa 

(1999, p. 195}, possuiram uma interagao entre as empresas publicas e privadas 

que, ao Iongo dos anos, aumentaram o processo de intemacionalizagao e 

oligopolizac;ao dos mercados, criando cada vez mais fusoes e aliangas de grandes 

1 MERCOSUL -Mercado do Cone Azul. 
2 NAFT A- Associacao Norte-Americana de Livre Comercio. 
3 ASEAN- Associa9ao das Nay5es do Sudeste Asiatico. 
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grupos. Essas alian~as acabaram com o poder de negocia~ao dos pafses em que 

esse processo nao aconteceu, ou que passaram por ele em menor escala, 

enfraquecendo-os economicamente, uma vez que as empresas tomaram-se 

"globalizadas" e com melhor tecnologia. Assim, os pafses mais organizados 

economicamente, com empresas s61idas e tecnologia avan~ada fizeram com que 

os outros pafses, fora desse perfil, se tomassem economicamente menos 

atraentes e, portanto, marginalizados desse processo global, num efeito perverso 

que cria cfrculos virtuosos e viciosos, como afirma Costa (1999 p.196). 

A globaliza~ao, segundo Giddens (2002, p. 23), nao somente puxa pra 

cima, mas tambem empurra para baixo, criando novas pressoes por autonomia 

global. lsso significa que ela nao s6 retira o poder economico das na~oes, como 

tambem as obriga a lutar par urn espa~o no panorama atual da economia. Essa 

afirma~ao e valida tambem para o mercado empresarial no qual, cada vez mais, e 

necessaria criar uma diferencia~ao em meio a tantas empresas concorrentes. 

Segundo Motta (2000, p. 79), o Brasil sempre teve uma economia aberta. 

Entretanto, ela se caracteriza par participar passivamente do cenario internacional, 

resultando em mudan~as globais que exercem sempre algum impacto significative 

sabre o pafs. Esse impacto e provocado pelas pressoes internacionais 

economicas, deixando o Brasil vulneravel extemamente. Com isso, aumentam as 

crises cambiais gerando graves problemas econ6micos e sociais no pals. 

No entanto, de acordo com Levitt (1991, p. 40), "a nova realidade comercial 

e o surgimento explosivo de mercados globais para produtos globalmente 

padronizados, mercados gigantescos em escala mundial, de magnitude jamais 

imaginada". lsso faz com que existam enormes demandas par produtos 

especfficos, geradas pela grande quantidade de informa~oes passadas as 

pessoas, incentivando suas vontades e desejos. 

Os habitos e necessidades dos consumidores estao mudando e, segundo 

Levitt (1991, p. 41 ), eles "ja nao desejam as mesmas classes e tipos de bens e 

servi~o que antes os satisfaziam. Eles querem os seus estados mais avan~ados 

de funcionalidade, qualidade, confiabilidade, niveis de servi~os e competitividade 

de pre~o". 
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A afirmagao de Levitt e precisa, na medida em que o consumidor da era da 

globalizagao nao quer adquirir urn produto para satisfazer apenas uma 

necessidade ou um desejo; ele busca, nos produtos, diferentes caracterfsticas 

tanto em qualidade quanta nas facilidades de utilizagao, pagamento e garantias a 

que tern direito. Conforme Kotler e Armstrong (1998, p. 4), as empresas devem 

estar sempre emprenhadas em conhecer as diferentes necessidades e desejos 

dos consumidores, analisando todas suas reclamag6es, perguntas e duvidas. 

Dentro de uma perspectiva comercial, a globalizagao pode ser traduzida em 

uma semelhanga de estruturas de demanda e numa homogeneidade de oferta em 

diversos paises. Essa concepgao uniformiza tecnicas produtivas e administrativas 

e reduz o ciclo do produto, mudando o eixo focal da competigao que passa de 

concorrencia de produtos para competigao de tecnologias de processos, 

aumentando a competitividade na fronteira tecnol6gica e levando as empresas a 

implicarem custos cada vez mais altos em pesquisas, desenvofvimento de 

produtos e maior preocupac;ao em consultar freqoentemente os clientes para 

previs6es de assistencia tecnica e adaptac;oes da linha de produgao. (BAUMANN, 

1996, p. 34). 

Os empreendimentos comerciais estao ficando cada vez mais complexes, 

visto que as inovag6es tecnol6gicas exigem do empresario novas taticas de 

efetuar suas transag6es. Considerando esse aspecto, o crescimento econ6mico 

s6 ocorrera se possuir bases s61idas, com o desenvolvimento de estrategias 

empresariais que possuam forgas competitivas capazes de reduzir as dist£mcias 

geograficas e culturais. Com essa nova realidade, as empresas necessitaram de 

um investimento em prego, qualidade, servigos de p6s-venda, produtos 

ecologicamente corretos, ag6es de marketing no ponto de venda, treinamento de 

pessoas e ag6es de carater social. (QUEIROZ, 1999, p. 12). 

Os consumidores, que antes dessas transformag6es tecnol6gicas 

consumiam tudo o que era produzido por ser novidade, agora se veem diante de 

uma imensa variedade de produtos muitos parecidos entre si, que faz com que 

outros fatores, nao s6 os beneficios imediatos do produto, determinem a opgao de 

compra. Dentro dessa nova perspectiva, as empresas tentam agregar outros 
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atributos a seus produtos como embalagens com design sofisticado, garantia, 

promogoes especiais como sorteios de viagem e de autom6veis, comunicagao em 

ponto de venda e vendedores altamente treinados. 

Nessa busca incessante de diferenciagao, a preocupagao com o ponto de 

venda ganha espago, pois para muitos produtos a decisao ocorre no local de 

venda sofrendo influencia tanto da comunicac;ao utilizada quanta do atendimento 

recebido. 

0 objetivo geral do estudo e avaliar o merchandising e as tecnicas de 

marketing em pontos de venda em relagao aos vendedores e as tecnicas de 

vendas pessoais no varejo. Para alcangar esse objetivo iremos atingir objetivos 

especfficos: 

A) Definir Merchandising; 

B) Definir Venda Pessoal; 

C) Avaliar beneffcios de investir em merchandising no ponto de venda; 

D) Avaliar beneflcios de investir em venda pessoal; 

E) Comparar o resultado de ambos. 

A escolha do tema se justifica por ser esse urn assunto relevante no 

marketing atual. Na pratica e um tema de grande importancia e as ferramentas 

analisadas sao muito utilizadas pelo mercado varejista. Porem esse tema e 

recente, existindo poucos estudos sobre o assunto, fazendo de sua escolha uma 

contribuigao importante. 

A questao da comunicagao no ponto-de-venda, tendo como ferramentas 

principais o merchandising e a venda pessoal e um tema relevante no mercado 

varejista brasileiro, ja que e neste ambiente que sao tomadas as decisoes de 

compra. 

0 presente trabalho sera apresentado seguindo uma sequencia de 

capitulos para atingir os objetivos de forma clara e direta. No capitulo I sera 

apresentado uma introdugao ao assunto a ser estudado. Com a contextualizagao 

do tema, a apresenta98o dos objetivos gerais e especificos da pesquisa, e uma 

justificativa pratica e te6rica. 
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No capitulo seguinte consideramos relevante fundamentar a pesquisa a 

como Las Casas (1996), Bernardino (2004) e Kotler (1998). Para afunilar o tema a 

ser estudado, percebemos a necessidade de conceituar e exemplificar com casas 

as conceitos de Composto de Marketing e Promo~ao. Para isso, Parente (2000), 

Boone & Kurtz (1998) e Kotler (1999) contribuiram com suas abordagens sabre o 

tema. Para finalizar o capitulo discorremos sabre merchandising e vendas 

pessoais, abordando conceitos e exemplos dentro do contexte de estudo, com 

contribui~oes de autores como Shimp (2002), Nakamura (1994), Dias (2003) e 

Blessa (2003). 
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Para concretizar esse estudo e verificar as diferengas entre merchandising 

e vendas pessoais, consideramos necessaria analisar diferentes conceitos de 

marketing e suas diferentes estruturas que servirao como caminho para a analise. 

Entre os principais conceitos estudados estao: marketing, marketing de varejo, o 

composto de marketing e a ferramenta promogao. 

2.1 Marketing 
Segundo Kotler (1998, p. 27), o marketing e urn processo social e gerencial 

pelo qual individuos e grupos obtem o que necessitam e desejam por meio da 

criagao, oferta e troca de produtos de valor. 

2.2 Marketing de varejo 

Atualmente o marketing pode seguir diferentes caminhos levando consigo 

caracterlsticas particulares que busquem gerenciar agoes de acordo com a 

finalidade dos clientes e de seus publicos. Como nosso estudo toea o ponte de 

venda e suas agoes como o merchandising e as vendas pessoais, foi necessaria 

conhecer o marketing de varejo. 

Para definir o conceito de varejo necessitamos inserir o termo em urn 

contexte mais ample do marketing, ou seja, os canais de marketing, definidos por 

Kotler (1998, p. 466) como conjuntos interdependentes envolvidos no processo de 

disponibilizar urn produto ou servigo para uso ou consume. 

De acordo Las Casas (1996, p. 17) o varejo e o processo de compra de 

produtos em quantidade relativamente grande dos produtores atacadistas e outros 

fomecedores e posterior venda em quantidades menores ao consumidor final. 

Segundo Bernardino (2004, p. 16) os varejistas sao os intermediaries que fazem 

ligagao direta como consumidor final, dentro dos canais de distribuigao, alem de 



7 

serem os responsaveis pelo atendimento aos clientes, e devem disponibilizar os 

produtos e servigos ao alcance deles, para assim melhor satisfaze-los. Bernardino 

(2004, p. 16) acrescenta ainda que o varejo nao e responsavel somente pela 

venda do produto, mas tambem pela venda do servigo. 

Para Kotler (1995, p. 297) o varejo engloba todas as atividades de venda de 

bens ou servigos diretamente para consumidores finais, para o seu uso pessoal, 

nao relacionado a neq6cios. A American Marketinq Association ainda acrescenta 
~ v 

que varejo e uma unidade de neg6cio que compra mercadorias de fabricantes, 

atacadistas e outros distribuidores e vende diretamente a consumidores finais e 

eventualmente a outros consumidores. 

Atividade comercial responsavel par providenciar mercadorias 
e servigos desejados pelos consumidores. 0 varejo inclui atividade 
envolvidas na venda de bens ou servigos diretamente aos 
consumidores finais. Conhecido tambem como Trade-Marketing, tern 
como prioridade o relacionamento estrategico entre o fomecedor e os 
pontos-de-venda, criando ainda uma ligagao entre areas de marketing 
e vendas- dentro da propria empresa. (Biessa, 2003, p. 17). 

Segundo Dias (2003, p.), o varejista eo intermediario que se encarrega de 

realizar a venda para consumidores frnais - os que farao uso pessoal do 

produto.Ainda segundo o autor as vendas do varejo sao feitas principalmente por 

unidade ou pequenos lotes. 

Las Casas (1996, p. 19), afirma que uma vantagem que a rede varejista cria 

e a redugao dos contatos, segundo o autor isso representa uma redugao dos 

custos dos fabricantes ou atacadistas. Segundo Levy (2000, p. 8), um varejista eo 

ultimo negociante de um canal de distribuigao que liga fabricantes a clientes. 

De acordo com Bernardino (2004, p. 19) alguns fatos como a consolidagao 

do real, a globalizac;ao, as fusoes e a maturidade do mercado e dos consumidores 

marcaram a economia brasileira gerando reflexos nos processes gerenciais. As 

principais mudangas operacionais do varejo mostram que o segmento buscou 

melhorias de produtividade, oferecendo um servigo de melhor qualidade, 

otimizando a integragao e o relacionamento entre fabricantes e fomecedores, 

reduzindo os custos e ampliando a rentabilidade. 
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Nakamura (1994, p. 141) afirma que o mercado brasileiro estara cada vez 

mais competitive, mais integrado com a tecnologia global, mais profissionalizado, 

com maiores fundos de investimento e mais operadores internes do varejo 

internacional. 

De acordo com Dias (2003, p. ), diante de uma concorremcia acirrada, os 

varejistas buscam formas diferenciadas para posicionarem suas lojas e assim 

conseguirem atrair urn maior numero de clientes. lsso torna necessaria a busca 

por novas alternativas cada vez mais criativas para se destacarem em urn espago 

no mercado. 

Segundo Nakamura (1994, p. 141), diante do panorama competitive os 

varejistas de pequeno porte precisam comunicar-se com seus clientes, de forma a 

administrar eficientemente o complexo composto de promogao, item fundamental 

do composto de marketing, para assim influenciar a compra de seus produtos e 

servigos. Dessa maneira, as empresas buscam focar sua quota de promogao 

entre cinco ferramentas promocionais: propaganda, publicidade, relagoes publicas, 

promogao de vendas e venda pessoal. 

2.3 Composto de marketing 

Segundo Bernardino (2004, p. 73) o composto de marketing e o conjunto de 

variaveis controlaveis que a empresa pode utilizar como ferramenta para 

satisfazer as necessidades dos consumidores e assim influenciar as decisoes de 

compra. Na realidade, o composto de marketing apresenta uma lista de 

nne>e>ih,"lirlnrlae> nue ae>+5n nn a'"an"e dl"\ nrnfie>e>innnl ria rnnrlre+inn nnrn ,, ·e ela 
tJVuuiU 11\.ACl\.Avu '-1 vulClV ClV lv v V tJI VlluuiVI I ell \.Av IIICll I\c Ul I~ tJCll Cl '-!U lv 

planeje e execute as a<;oes da empresa. 

0 composto de marketing possui uma estrutura que auxilia os profissionais 

de marketing a decidirem sobre o produto e suas caracteristicas, definam o prego, 

decidam sobre como distribuir o produto e selecionem metodos para promove-lo. 

KOTLER (1999, p. 124). 

Segundo Bernardino (2004, p. 7 4) o conceito de compos to de marketing foi 

criado referindo-se a o modele industrial, mas tambem tern sido empregado no 
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varejo, mas neste caso acrescentam-se dais itens: urn para a apresentac;ao ffsica 

da loja (ambiente, projeto, merchandising, sinaliza<;ao e decora<;ao) e outre para 

pessoal (atendimento, rapidez e servi<;o). 

Para Kotler (1999, p. 126) a base de qualquer neg6cio e urn produto ou 

servic;o. Uma empresa tern par objetivo oferecer alga de maneira diferente e 

melhor, para que o mercado-alvo venha a preferi-lo e ate mesmo pague urn prec;o 

mais alto par ele. Mas os produtos variam quanta ao grau em que podem ser 

diferenciados. Em urn extrema, temos as chamadas commodities, como produtos 

quimicos basicos, metais, frutas, legumes e verduras, sal e outros. 0 talento em 

marketing esta mais a prova com produtos do tipo commodity. Mas nao e sempre 

recomendavel presumir que seja commodities. Uma commodity nao passa de urn 

produto a espera de diferenciac;ao. Par exemplo, as esponjas de ac;o a principia 

sao todas iguais, contudo verificamos que urn tern destaque parter investido em 

uma comunicac;ao eficiente. 

De acordo com Kotler (1999, p. 129), pre<;o difere dos tres outros elementos 

do composto de marketing no sentido em que gera receita; os demais geram 

custos. Conseqoentemente, as empresas tentam arduamente elevar seus prec;os 

ate onde o nivel de diferenciac;ao permite. Ainda sabre o pre<;o, Kotler (1999, p. 

131) indaga que profissionais de marketing inteligentes acrescentam a seus 

produtos beneficios adicionais e atribuem prec;os a oferta como urn todo. Par 

exemplo, montadoras de veiculos criam pacotes com opcionais para seus clientes, 

esses pacotes oferecem beneflcios e opc;oes de prec;o melhores do que se estes 

opcionais fossem adquiridos individualmente. 

Cada fornecedor deve decidir como tamar suas mercadorias disponiveis ao 

mercado-alvo. As duas escolhas sao vender os bens diretamente ou vende-los par 

meio de intermediaries. KOTLER (1999, p. 133). Ainda segundo Kotler (1999, p. 

136) a distribuic;ao, obviamente, apresenta varies desafios. As empresas 

reconhecem que suas escolhas de distribuic;ao estabelecem urn compromisso 

razoavelmente Iongo com o qual terao que conviver mesmo se aparecerem canais 

novas e mais atraentes. Par exemplo, uma empresa de telefonia m6vel pode 

iniciar a venda de seus produtos e servic;os via Internet e essa nova forma de 
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comercializac;ao tenha uma boa aceitac;ao por seus clientes, porem essa empresa 

nao pode descartar seus metodos tradicionais de venda. 

Dentro do composto de marketing urn item fundamental a ser estudado e a 

ferramenta promoc;ao, esta que e uma ac;ao muito util e necessaria para empresas 

que utilizam o marketing de varejo. 

2.4 Promo~ao 

0 item promoc;ao do composto de marketing envolve a combinac;ao de 

diferentes variaveis para a satisfac;ao da necessidade do publico alvo, em que o 

administrador de marketing o utiliza para atingir a combinac;ao otimizada de varios 

elementos promocionais para alcanc;ar os objetivos (BOONE & KURTZ 1998, p. 

465). No quadro abaixo, pode-se observar como cada autor trabalha os elementos 

que compoem a comunicac;ao do marketing integrado, havendo alguns pontos 

semelhantes, que sao o pessoal de vendas, promoc;oes de vendas e propaganda. 

Quadro 1 - Diferen~as da Promo~ao segundo alguns autores 

Boone & Kurtz McCathy Kotler Nickels & Wood 

1998 1997 1998 1999 

Vendas Pessoais Vendas Pessoais Propaganda Vendas pessoais 

Vendas nao Pessoais Vendas em massa Promoc;ao de vendas Propaganda 

Propaganda Propaganda Relay5es publicas Relay5es publicas 

Promo9ao de Vendas Pu blicidade Publicidade Mala direta 

Rela96es Publicas Promoc;ao de Vendas Vendas Pessoais Display em lojas 

Marketing Direto Sites na Internet 

FONTE: Claud1o LUiz Ch1usoh, 2000 . 
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Parente (2000, p. 242) afirma que a promogao e urn dos elementos que o 

varejista utiliza nao s6 para atrair os consumidores para suas lojas, mas tambem 

para gerar vendas. Como qualquer outra decisao empresarial, o esforgo 

promocional precisa estar integrado as outras variaveis do composto varejista, ou 

seja, as decisoes de ponto, produto, prego, pessoal e apresentagao. 

A promo9ao e umas das ferramentas mercadol6gicas mais 
importantes a disposigao dos varejistas. Promogao em sentido amplo 
significa a comunicagao do lojista com seu mercado e ocorre por meio 
de varias tecnicas, como a promogao de mercadorias, programas 
educacionais, premios e concursos, promogoes institucionais, entre 
outras. A atividade objetiva frequentemente gera trafego na loja. LAS 
CASAS (1996, p. 177). 

De acordo com Blessa (2003, p.18), a promogao e todo e qualquer esforgo 

realizado para comunicar e/ou promover tanto produto quanta empresas nao 

utilizando mldias convencionais como radio, televisao e outdoor. 

No entanto, Kotler (1998, p. 527), define as principais ferramentas do "P" de 

promogao de forma mais abrangente no quadro abaixo: 
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Quadro 2 - Ferramentas de Promo~ao 

PROPAGANDA PROMOCOES RELACOES VENDA MARKETING 

DEVENDAS PUBLICAS PESSOAL DIRE TO 

Anuncios ·Concurso, ·Kits para a · Cata!ogos 
impresses de sorteios, imprensa Apresentac;oes · Lista de clientes 
radio e televisao loterias de (mailing list) 
· Anuncios em · Brindes Apresentac;oes vend as · Telemarketing 
embalagens · Amostra gratis ao · Convenc;oes · Compra 
· Encartes em · Feiras e vivo na de eletr6nica 
embalagens convenc;oes imprensa vendas · Compra por 
· Anuncios em · Exposic;oes · Seminaries · Programas de televisao 
projec;oes · Relat6rios incentive ·Fax 
cinematograficas Demonstrac;oes anuais · Distribuiyao ·E-mail 
· Catalogos e · Cuponagem · Doa¢es de de · Correia de voz 
folhetos · Descontos caridade amostras (voice mail) 
· Anuarios · Financiamento · Patroclnios · Feiras e 

a · Publicac;oes convenc;oes 
juros baixos · Relac;oes com 

a 
Entretenimento comunidade 

· Midias 
especiais 
· Revista 

.. .. - . ' . . -Fonte: KOTLER, Phihp, Admm1stra~o de marketing: analise, planeJamento, 1mplementa~o e 
controle,Sao Paulo: Atlas, 1998, p. 527. 

A ferramenta promoc;ao pode ser destacada tambem por uma tecnica que 

cada vez mais e utilizada por diferentes empresas do ramo varejista, o 

merchandising. 

2.5 Merchandising 

0 ponto de venda segundo Blessa (2003, p.22) e qualquer estabelecimento 

comercial que exponha servic;os e produtos para a venda aos consumidores. 

Acrescentando, Shimp (2002, p. 196), afirma que e no ponto de venda o momenta 

ideal para comunicar-se com os consumidores porque e nesse momenta que 

muitas decisoes sabre escolha de produtos e marcas sao tomadas. E o momenta 

e o local em que todos os elementos de vendas se reunem, ou seja, dinheiro, 

produto e cliente. No ponto de venda eo local onde podem ocorrer compras sem 

planejamento, chamando de compra por impulso. 
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0 impulse de compra (ou compra par impulse) e uma atitude 

comportamental adotada par qualquer individuo diante de determinados produtos, 

no momenta de decidir pela sua compra. Esse comportamento vern se 

acentuando em nossos dias em fungao das atribulagoes e pouco tempo de que 

dispoem as pessoas para realizar as compras; do grande numero de marcas e de 

mensagens comerciais a que os individuos estao expostos em fungao dos 

impactos a que sao submetidos no local da compra. As agoes realizadas no ponto

de-venda, par fim, estimularao esses impulses finais de compra, induzindo o 

consumidor a preferir a marca que estiver mais bern exposta e que conseguir 

estimula-lo com maior enfase. COSTA & TALARICO (1996, p. 186) 

Segundo Blessa (2003, p. 39), as pesquisas mostram que 85% das 

compras em lojas de auto-servigo (supermercados) sao realizados par impulse, 

isto e, sao feitas num subito desejo, sem planejamento. 0 consumidor 

simplesmente resolve comprar a mercadoria apenas porque a viu exposta na loja. 

Para que as compras par impulse nao sejam bloqueadas e precise que 

exista uma atmosfera de compra envolvente na loja. A atmosfera de uma loja 

quando em sintonia com o desejo do consumidor, faz com que este permanega ali 

par mais tempo e o estimula a comprar. As apresentagoes fisicas da loja, externa 

e internamente, deve refletir elementos culturais e sociais, sendo fundamental a 

busca de uma identidade. Tal planejamento requer urn born projeto de arquitetura 

e urn competente merchandising, ou seja, tecnicas de apresentagao da 

mercadoria. BERNADINO (2004, p. 105). 

Para Fernandes (1990, p. 216), merchandising e a venda sem palavras, isto 

e, usando as pr6prias embalagens, os expositores, os equipamentos, o espago de 

vendas das lojas, produzir uma 'conversa' de vendas que desperte o impulse de 

compra na mente dos consumidores. 

A linguagem no merchandising usa os mesmos tipos de apelo da 

promogao, utilizando outras palavras, como: nova forma, nova embalagem. 0 

consumidor sempre procura novidades, par isso enfatiza a qualidade unica do 

produto, algum diferencial em relagao a concorrencia na mesma prateleira. 0 

merchandising estara corretamente desenvolvido, se tiver destaque dentro do 
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contexte ambiental, chamando a atengao dos consumidores. FERNANDES (1990, 

p. 223). 

Do ponte de vista tecnico, o visual merchandising eleva a produtividade da 

loja, o giro do estoque, as vendas por metro quadrado e as vendas de 

mercadorias mais rentaveis, aumenta o tiquete medic e reduz a necessidade de 

remarcagao e liquidagoes. BERNADINO (2004, p. 107). 

Os materia is de merchandising mais utilizados, segundo Costa e Tala rico 

(1996, p.187) sao: faixa de gondola, display ilha, display de ponta de gondola, de 

parede, de canto, de balcao, bandeja, cartazetes (posters, sanduiche etc.), mobile, 

folheto, stopper, gargantilha, luminosos, rel6gios digitais de parede ou de teto, 

dispositivos mec£micos, balcoes de degustagao, indicadores, baloes, letreiros. 

Segundo Silva (2002, p. 69) o merchandising bem feito numa loja traz as 

seguintes vantagens: 

11 A umen+~ 8 merli~ nor~l rio uonrla~ 8 n ~nrli<"o rio "'"''"'"""'',.~ nnr irv>r" ol~n· r; I I I llCi I UICi l::jvl Cil Uv Vvl IU ~ V IIIUI~v Uv ~VIIIt-'1 Ci !-'VI llllt-'I.·II;:IV 1 

• Desenvolve a fidelidade dos consumidores a loja; 

• Atrai novos clientes para a loja; 

• Au menta os lucros. 

Contudo, de acordo com Costa e Talarico (1996, p. 184) o efeito do 

merchandising e maier nos produtos de consume de massa, de compra por 

conveniE'mcia e deve ser explorado em todos os periodos de venda do produto, 

inclusive nas epocas de alta venda, para destacar-se mais dos concorrentes. 

Embora com resultados menores, em virtude do processo de compra, pode e e, 

tambem, utilizado para produtos de compra comparada, sempre buscando 

destaca-lo no ponto-de-venda, nesse caso auxiliando na escolha da marca. 

De acordo com Silva (2002, p. 73) todo o con junto de tecnicas de exibigao 

de urn determinado produto tern por objetivo proporcionar maiores vendas. Neste 

sentido podemos citar a exibitecnica, que segundo Dias (2003, p. 350), e o 

neologismo por nos criado para designar a 'arte e tecnica de expor, dispor e exibir 

produtos', e a mais simples operagao do merchandising e, indubitavelmente, sua 

mais importante fun9ao. Enquanto a propaganda, para efeito de compara9ao, atua 
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onde esta o consumidor e o dinheiro, a promo9ao e o merchandising, por meio da 

exibitecnica, atuam onde esta o consumidor, o dinheiro e o produto". 

Evidentemente, o merchandising, por meio da exibitecnica, entra em a9ao 

depois que as outras atividades de marketing ja cumpriram seu papel, que e o de 

levar o consumidor para dentro da loja e, principalmente, agregar valor a todas as 

marcas expostas. 0 consumidor sempre tendera a preferir as marcas mais fortes, 

devidamente construidas pelas comunica96es de marketing e atributos naturais 

dos produtos. DIAS (2003, p. 350) 

Para Dias (2003, p. 351) a fun9ao da exibitecnica e refor9ar a decisao dos 

consumidores que saem de suas casas ja tendo em mente o que vao adquirir, 

caso tipico das compras planejadas. No entanto, muitas mercadorias sao 

compradas impulsivamente, e isso ocorre quando o consumidor e atingido por 

algum estimulo suficientemente forte que o leva a compra no momenta em que 

passa em frente a exposi9ao do produto. Esse impulso o estimula a entrar na loja 

e solicitar o produto exposto na vitrine, ou simplesmente estender a mao e pegar a 

mercadoria num auto-servi9o. Olhou, entrou, pegou, comprou. 

2.6 Vendas pessoais 

Outra ferramenta que toda organiza9ao precisa ter e muito bern estruturada, 

naturalmente variando de acordo com o tipo de neg6cio, e uma boa equipe de 

vendas capaz de entender bern seu ramo de atividade, pr6-ativa e com foco no 

cliente. 

Para Nakamura (1994, p. 147) venda pessoal e o processo de informa9ao 

personalizada ao consumidor sabre urn produto ou servi<;o por meio de 

comunica9ao pessoal com prop6sito de realizar a venda. No varejo, algumas 

caracteristicas como personalidade agradavel, boa aparencia, conhecimento dos 

pre9os e, principalmente interesse em achar o produto que expresse as 

necessidades do cliente, sao fundamentais. 

A for9a de vendas apresenta a vantagem de ser muito mais eficaz que uma 

serie de anuncios ou pe9as de mala direta. 0 vendedor encontra-se com o cliente 
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leva-a para almoc;ar, sonda seus interesses, responde a perguntas, argumenta 

contra objec;oes e fecha a venda. Quanta mais complexo o produto ou o servigo, 

mais necessaria se toma o usa de profissionais de vendas. Nos casas em que os 

produtos e prec;os sao muito similares o vendedor pode constituir o unico fator 

capaz de afastar o cliente de urn fornecedor e faze-lo pender para outre. KOTLER 

(1999, p. 144) 

Segundo Shimp (2002, p. 496) os prop6sitos primaries da venda pessoal 

incluem educar clientes, gerar utilizac;ao de produto e assistencia de marketing e 

fomecer servic;os p6s-venda e suporte aos compradores. A venda pessoal, 

comparada a outros elementos de comunicac;ao, e a unica capaz de desempenhar 

essas fungoes como resultado de interac;ao pessoal, caracteristica dessa 

modalidade. 

0 objetivo da venda pessoal e identificar as necessidades do consumidor 

oferecendo urn conjunto de produtos apropriados no momenta, no local e com o prego 

requisitado. NAKAMURA (1994, p.148) 

De acordo com Shimp (2002, p. 494) uma amostragem nacional de 

compradores foi pesquisada para determinar as qualidades que mais valorizavam 

em urn vendedor. Os cincos comportamentos mais valorizados e o percentual dos 

200 compradores pesquisados que valorizaram esses determinados 

comportamentos sao os seguintes: 

- Confiabilidade/ credibilidade: 98,6%; 

- Profissionalismo/ integridade: 93,7%; 

-Conhecimento de produto: 90,7%; 

-lnovac;ao na soluc;ao de problemas: 80,5%; 

- Apresentac;ao/ prepare: 69, 7%. 

Shimp (2002, p. 496) afirma ainda que, a principal desvantagem da venda 

pessoal e que ela custa mais caro do que outras formas de comunicagao de 

marketing porque os representantes de vendas normalmente interagem apenas 

com urn cliente de cada vez. Assim, se considerarmos apenas os resultados 

atingidos com os esforgos de venda pessoal (uma considerac;ao de eficacia), esta 

e geralmente mais eficaz do que outros elementos. Porem, se considerarmos o 

fndice de entradas para os resultados (custo par resultado), a venda pessoal e 
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normalmente menos eficiente do que outras ferramentas de comunica<(ao de 

marketing. 

A venda pessoal e urn dos instrumentos do composto de comunica~o de 
marketing, ao lado de elementos como propaganda, promoc;ao de vendas, 
marketing direto, Internet, relac;oes publicas, merchandising e publicidade. E a 
unica parte do composto de comunicac;ao de marketing em que a comunicac;ao 
e realizada de forma pessoal e direta entre a empresa e seus clientes ou 
consumidores. 

DIAS, Sergio Roberto. Gestio de marketing: Professores do 
Departamento de Mercadologia da FGV-EAESP e convidados. Sao Paulo: 
Saraiva , 2003. 

Para Kotler (1998, p. 365), e precise que exista uma administra<(ao da for9a 

de vendas, que consiste em analise, planejamento, implementa9ao e controle das 

atividades. Tais decisoes estao demonstradas na fig .1. 

Treinar os vendedor 

L 

Planejar a estrategia e a 
estrutura da foryc1 de vendas 

Recrutar e selecionar 
os vendedores 

Cornpensar 
os vendedores 

L Supervisionar 
os vendendores 

L Avaliar 
os vendedores 

Fonte: KOTLER, Philip ; ARMSTRONG , Gary. Principios de Marketing. Rio de 
Janeiro : Livro tecnicos e cientificos,1998. 
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A forga de venda deve ser cultivada, e para isso a empresa pode criar urn 

departamento de endomarketing ou implementar ag5es de marketing interno. 

Endomarketing ou Marketing lntemo tern se tomando uma ferramenta de extrema 

importancia para as organizag5es. A razao de tal importancia e porque se constitui 

em urn processo cujo foco e sintonizar e sincronizar todas as pessoas que 

trabalham na empresa na implementagao e operacionalizagao de ag5es 

mercadol6gicas. A capacidade dos colaboradores funcionarem como partes 

integrantes dos interesses da empresa, ou seja, responsaveis de maneira 

incondicional pela satisfagao dos clientes, independentemente da area em que 

atuam, depende, em grande parte, do apoio e do encorajamento que recebem de 

seus lfderes diretos. Por isso. pode-se dizer que o endomarketing e uma atividade 

estrategica que envolve todo o quadro de funcionarios. 

lncentivar os funcionarios e uma 6tima maneira de faze-los trabalhar mais 

satisfeita e gerando mais resultados. De acordo com Blessa (2003, p. 95), 

campanhas de incentivo sao aquelas que estimulam metas de vendas a serem 

cumpridas e anunciam premios a partir do desempenho de cada urn, com o 

objetivo de motivar e melhorar os resultados. Tais campanhas podem ser dirigidas 

tanto para atacadistas e varejistas como para funcionarios e distribuidores. 

Periodicamente a empresa deve realizar conveng5es e reuni5es com a 

equipe interna de vendas, com diferentes objetivos, como, par exemplo, 

apresentar o langamento de urn produto, criar motivagao, ou reforgar as tecnicas e 

metas da empresa. (BLESSA, 2003, p. 99). 



19 

CAPiTULO 3 - Metodologia 

Para verificarmos e atingirmos os objetivos propostos anteriormente 

realizamos uma pesquisa. A pesquisa se dividiu em tres etapas: uma entrevista, a 

observagao dos pontos de vendas, e uma analise de dados secundarios com 

relagao a faturamento de cada empresa. 

0 foco da pesquisa foi em empresas de Telefonia M6vel, que tenham lojas 

e prestem servigo na cidade de Curitiba. Foram escolhidas as duas operadoras 

com as quais a pesquisadora teve maior facilidade de acesso, das quatro 

empresas que funcionam na regiao. Foi realizada uma entrevista pessoal e 

individual, no local de trabalho com o gerente de duas lojas de cada uma das 

diferentes operadoras. 

Esta entrevista teve com objetivo perceber as vantagens e desvantagens de 

possuir diferentes materiais de merchandising na loja, como e disponibilizado esse 

material para a loja, se existia uma equipe responsavel pela positivagao desse 

material, e para finalizar, tentou-se perceber a influencia do merchandising na hora 

de efetuar a venda. 

A entrevista ainda teve como objetivo perceber como funciona o 

treinamento de vendedores, se existe algum programa de motivagao, se os 

vendedores utilizam o material de merchandising como apoio e por fim foi feita 

uma comparagao entre o merchandising e vendas pessoais. 

Logo a seguir, realizou-se a observagao em duas lojas das duas 

operadoras, seguindo roteiros planejados. Dois principais pontos foram 

observados: a utilizagao de materiais de merchandising e o atendimento e 

conhecimento dos vendedores. Urn outro ponto analisado foi o comportamento do 

consumidor ao entrar na loja. 

A terceira etapa consistiu em uma compilagao de valores de ambas as 

empresas a tim de comparar se as diferengas que eram percebidas na entrevista e 

na observagao afetaram o faturamento e lucro da empresa. 
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3.1 Roteiro para entrevista com o gerente I responsavel pela /oja. 

1) Como a loja tern a acesso ao material de merchandising? 

2) Quem e responsavel pela positivagao do material na loja? 

3) Quais vantagens podem-se perceber ao utilizar o material de 

merchandising na loja? E desvantagens? 

4) E visivel as diferengas entre a linha utilizada pelo merchandising da loja em 

comparagao a concorr€mcia? 

5) E perceptive! a influencia do material de merchandising na decisao de 

compra? 

6) Qual o perfil de urn born vendedor? E suas caracteristicas? 

7) Existe algum tipo de treinamento para os vendedores? Com que 

freqoencia? 

8) Existe algum programa de motivagao para os vendedores? Como funciona? 

9) E possivel notar em numeros, se urn vendedor informado e motivado venda 

mais do que outros vendedores? 

lO)Os vendedores utilizam os materiais de merchandising como forma de 

apoio no momenta da venda? 

11) Se todos os seus vended ores possulssem o perfil exato de urn born 

vendedor, voce abriria mao do apelo visual proporcionado pelo material de 

merchandising? 

12) Voce acredita que o material de merchandising pode substituir urn 

vendedor? 

3.2 Roteiro para observa~iio das /ojas 

1 o etapa - observar o material de merchandising e sua utilizagao. 

2° etapa - observar o comportamento dos vendedores e a utilizagao do 

material de merchandising. 

3° etapa - observar o comportamento dos clientes. E a percepgao destes em 

relagao ao material de merchandising. 
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CAPiTULO 4-0 estudo de casos 

4.1 - Entrevista com o gerente da loja Tim do Shopping Crystal
Gerente Anderson Lemes da Silva. 

Nesta entrevista podemos perceber algumas caracterfsticas importantes, 

verificando o ponto de vista do responsavel pela loja sabre o merchandising e a 

venda pessoal. 

Descobrimos que a empresa disponibiliza os materiais de merchandising 

atraves de uma equipe de promotores que visitam a loja semanalmente. Esses 

promotores sao responsaveis pela positivagao de campanhas da empresa, 

montagem da vitrine, manutengao de estoque de folders, distribuigao de 

materiais promocionais, como camisetas e brindes. 0 gerente informou que 

desde que esses promotores foram contratados, a loja nao e mais responsavel 

pela positivagao do material de merchandising. 

0 apelo visual segundo o responsavel e a principal vantagem de se usar o 

material de merchandising no ponto de venda, pois assim, o cliente visualiza 

promogoes e novos produtos oferecidos pela operadora. 

Nenhuma desvantagem e percebida na utilizagao dos materiais de 

merchandising e para Anderson, essa ferramenta e decisiva como forma de 

apoio na hora das vendas. Ele considera que a soma do material e o argumento 

do vendedor e fundamental para realizar uma boa negociagao. 

Sobre a utilizagao dos materiais de merchandising pelos vendedores, o 

gerente afirma ser esta ferramenta muita bern aceita, pois o cliente precisa 

visualizar a promogao e suas vantagens para acreditar e efetuar a compra com 

mais credibilidade. 0 entrevistado nao abriria mao das vantagens da utilizagao 

dos materiais de merchandising, pois segundo ele a tala do vendedor as vezes 

fica muito vaga sem a complementagao do apelo visual. 0 gerente nao acredita 

que o material de merchandising possa substituir urn vendedor e vice e versa. 

Ele afirma que os dois (material de merchandising e vendedor) se completam. 
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Questionado a respeito do perfil de urn vendedor ideal, o entrevistado 

considers que a principal caracteristica de um born vendedor e saber e entender 

o perfil do cliente. 0 born vendedor precisa sondar as necessidades dos clientes 

para assim poder oferecer dentre as opc;oes que a empresa oferece o melhor 

servic;o e produto. 0 gerente tambem considera que urn born vendedor precisa, 

alem disso, conseguir fechar a venda, citando a diferenc;a de um atendente para 

urn vendedor, na qual o atendente simplesmente fornece informac;oes. 

A respeito dos treinamentos realizados com os vendedores, Anderson disse 

que todos passam por urn treinamento de duas semanas quando entram na 

empresa, e esporadicamente recebem treinamentos na entrada de cada nova 

campanha. Porem, o gerente percebe uma falha da empresa com relac;ao ao 

treinamento sobre aparelhos celulares, indagando que as informac;oes sobre o 

aparelho somente chegam quando o mesmo e entregue no ponte de venda. 

Sobre a motivac;ao dos funcionarios, verificou-se que ela gira em torno da 

remunerac;ao sobre as metas cumpridas. Contudo, para Anderson isso nem 

sempre e urn efeito motivador, para ele o principal responsavel pela motivac;ao 

da equipe deve ser o gerente, que deve manter urn born ambiente de trabalho e 

estar sempre incentivando seus funcionarios. 0 gerente ainda afirmou que e 

possivel notar em numeros de vendas que o vendedor motivado e mais bern 

informado possui urn desempenho melhor. 

Para concluir o gerente percebe grande diferenc;a entre a comunicac;ao da 

Tim em relac;ao a concorr€mcia. Para ele a operadora utiliza uma linha de 

comunicac;ao bern mais tradicional, enquanto que a concorrencia utiliza uma 

linha mais agressiva. 

4.2 - Observa~ao da Loja da Tim 

Durante a observac;ao realizada na loja da operadora de telefonia m6vel, 

alguns itens se destacaram. Confirmando a percepc;ao do gerente da loja, pode 

ser percebido que a linha da comunicac;ao no ponte de venda e classica, seguindo 

sempre as linhas de cores da empresa, vermelho e azul, variando apenas a 
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tonalidade. 0 apelo promocional tern sempre o foco em pianos e servi<;os que a 

empresa oferece. 

No periodo de observa<;ao foi verificado que os vendedores utilizam com 

freqoencia os materiais de merchandising como forma de apoio no memento da 

venda e do atendimento. Os clientes ao entrar na loja perguntam, ou ate mesmo, 

procuram nas prateleiras por folder de promoQ5es e com opQ5es de aparelhos. 

Durante a observa<;ao de urn cliente, que estava efetuando a troca de urn 

aparelho, percebemos que durante o procedimento, ele localizou uma promo<;ao 

de seu interesse em urn cartaz. Assim, ele sinalizou para o vendedor, que buscou 

urn folder do servigo e por fim alem da troca o cliente tambem comprou o novo 

servi<;o oferecido pela operadora. 

4.3 - Entrevista com a gerente da loja Vivo do Shopping Crystal
Gerente Marcela Alberti. 

Da mesma maneira que a Tim, a loja da Vivo tern acesso ao material de 

merchandising por meio de uma equipe de promotores que visitam a loja 

periodicamente. Esses promotores sao responsaveis pela positiva<;ao de 

campanhas da empresa, montagem da vitrine e distribui<;ao de folder para a loja. 

De acordo com a gerente o material de merchandising e urn excelente 

apoio na hora de realizar a venda e esse e a principal vantagem da sua utilizagao, 

alem do auxilio na argumenta<;ao de venda. 

Marcela afirma nao ver nenhuma desvantagem em utilizar materiais de 

merchandising no ponto-de-venda e diz que a influencia do material na realiza<;ao 

da venda e perceptive!. Segundo ela, muitas vezes o cliente passa na frente da 

loja e s6 entra ap6s se interessar por algum cartaz na vitrine que explica alguma 

promo<;ao do memento. 

A gerente da loja enfatizou que nunca abriria mao no material de 

merchandising em troca de urn born vendedor, ja que segundo ela o apelo visual 

sempre vern primeiro que a venda. Porem, nao aceitaria trocar ou substituir o 
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vendedor pelo material de merchandising, pois segundo ela a informac;ao por si s6 

nao basta, e necessaria a presenc;a de urn vendedor para aplica-la. 

Questionada a respeito do perfil do vendedor ideal, a gerente afirma que ele 

precisa ser positive e acreditar na empresa, relatando que quando o vendedor nao 

veste a camisa da marca ele acaba se tomando urn simples prestador de servic;o e 

nao urn vendedor. 

Sobre os treinamentos oferecidos pela empresa Marcela disse que eles 

acontecem semanalmente e diariamente. Existe urn funcionario da empresa que e 

responsavel pelos treinamentos e tambem presta servic;o como urn consultor para 

tirar duvidas sobre campanhas e promoc;oes. Este funcionario tambem e 

responsavel pelo treinamento semanal. 0 treinamento diario fica na 

responsabilidade da gerente. 

Em relac;ao a motivac;ao, existe uma remunerac;ao em cima de metas pre

estabelecidas, alem de urn programa que destaca o funcionario do mes que 

usufrui vantagens como brindes e participac;ao em eventos. A gerente tambem 

realiza juntamente com as marcas fabricantes de celular urn programa de 

incentive com brindes e presentes vinculados a venda. Marcela afirmou que e 

possfvel notar em numeros o melhor desempenho de urn vendedor mais bern 

informado e motivado. Segundo ela o vendedor motivado realiza urn atendimento 

ativo. 

Sobre o estilo de comunicac;ao utilizada pela empresa, a entrevistada 

percebe uma diferenc;a visfvel em relac;ao aos concorrentes. Para ela, a Vivo 

utiliza uma comunicac;ao mais agressiva, buscando sempre criar urn vinculo da 

marca com personalidades de destaque. A gerente citou alguns exemplos como 

Gisele Bunchen e Robinho, modele intemacional e atleta profissional de futebol, 

fdolos marcantes para o povo brasileiro. 
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4.4 - Observa~ao da Loja Vivo 

Observando a Loja da Vivo, verificou-se muitos aspectos relatados pela 

gerente Marcela Alberti, como o estilo mais moderno e com a intensa presen<;a de 

celebridades. 

Percebeu-se urn vinculo intenso com a copa do mundo, ja que a marca e a 

patrocinadora oficial da sele9ao brasileira. Nao existe muita divulga9ao de pianos 

e sendo o foco maior em destacar as diversas op96es de aparelhos. 

A marca oferece pouca variedade de folders comparada com a 

concorrente. Os folders possuem caractertsticas mais simples com urn layout 

padronizado. 

Foi observado que os vendedores buscam apoio nos materiais de 

merchandising para realizar a venda, porem durante a observa9ao nenhum cliente 

questionou ou pediu por algum novo servi90 que estivesse sendo divulgado na 

loja. 

4.5- Dados de mercado 

Para compararmos o desempenho e o posicionamento das duas 

operadoras estudadas, foi preciso realizar uma compila9ao de dados do mercado 

de telecomunica<;ao. Sendo assim devemos analisar informa96es disponfveis nas 

empresas e em dados secundarios. Dados estes que tiveram como fonte o sftio na 

internet das operadoras, da Anatel e uma empresa de pesquisa chamada ltelogy. 

Segundo a Anatel, atuam no mercado brasileiro de telefonia celular cinco 

principais operadoras: Vivo, Claro, TIM, Oi e Opportunity (Telemig + Amazonia 

Celular). Tais empresas, segundo dados da ldelogy, somaram no primeiro 

trimestre de 2004 uma receita lfquida total de 10 bilhoes de reais. Porem esse 

estudo sera focado somente nas operadoras Vivo e Tim. 

Segundo a lteology o mercado de telefonia celular, ao contrario do 

observado na telefonia fixa, e extremamente competitivo e dinamico, ao Iongo do 

tempo, tern sofrido constantes modifica96es como a eleva9ao crescenta do servi9o 

de dados pelas operadoras de telefonia celular. 
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No Brasil, esse mercado de telecomunica9oes tern apresentado algumas 

peculiaridades que o diferenciam do mercado internacional como Europa, Asia e 

EUA. A principal caracteristica de diferencia~o entre mercados e que o Brasil nao 

atingiu urn alto grau de maturidade, ou seja, e urn mercado ainda em expansao. 

De acordo com dados de uma pesquisa realizada pela ltelogy, atualmente alguns 

paises Asiaticos ja atingiram penetra9ao total, chegando a 1 OOo/o. No Brasil, a Tim 

divulgou em seus estudos que o mercado brasileiro encerrou mar9o de 2006 com 

89,4 milhoes de clientes, urn crescimento de 30,3°/o, em rela9ao aos 68,5 milhoes 

registrados no mesmo periodo em 2005. A penetra9ao nacional atingiu 48,1 °/o. 

Grafico 1 - Evolu~ao anual do numero de celulares 
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Ainda segundo os resultados da Tim, a empresa apresentou dados 

importantes para avaliarmos seu crescimento. A empresa encerrou o primeiro 

trimestre do ano de 2006 com 21 ,0 milhoes de clientes, uma expansao de 43,5°/o 

em rela9ao ao mesmo periodo de 2005. A Companhia vern apresentando 

crescimento continuo des de o inicio de 2005 e aumentando sua participa9ao no 

mercado de 21,3% no primeiro trimestre de 2005 para 22,4o/o no primeiro trimestre 

de 2006 - gerando urn incremento anual de 1,1 p.p. Os resultados foram ainda 
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mais positives, se considerarmos as regioes com maier distribuic;ao de renda: em 

Sao Paulo Capital, par exemplo, que representa 9,4o/o do PIS total, a participac;ao 

de mercado foi de 25,9o/o -urn incremento de 4,0 p.p. e de 7,4 p.p. em relac;ao ao 

quarto trimestre de 2005 e ao primeiro trimestre 2005 respectivamente. Na regiao 

Sui (incluindo os Estados do Parana e de Santa Catarina), onde operam mais tres 

competidores, a participac;ao da empresa no mercado foi de 45,5o/o, com market 

share incremental de 35,6o/o. 

Como podemos ver no grafico a seguir a Vivo e lider em market share. 

Segundo o relat6rio anual da empresa durante o primeiro trimestre de 2006 houve 

apenas uma manutenc;ao da lideranc;a com o aumento da base de clientes de 

11 ,8o/o em relac;ao ao primeiro trimestre de 2005, alcanc;ando urn crescimento de 

8,5o/o de clientes p6s pages. 

Grafico 2- Market Share: 

Market Share: Operadoras 
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Segundo relat6rio trimestral da Tim, apesar do mercado brasileiro de 

telefonia m6vel ter demonstrado uma maior racionaridade no primeiro trimestre de 

2005, alguns concorrentes ainda ofereceram promoc;oes agressivas em termos de 

subsidies. Mesmo nesse cenario, a Companhia manteve sua estrategia 



28 

direcionada a aquisigao e retengao de clientes de alto valor, mantendo os pregos 

dos celulares acima da media de mercado. Segundo a concorrencia a Vivo afirma 

que o ganho liquido da empresa foi afetado pela concorrencia mais acirrada no 

periodo do primeiro trimestre de 2006, ainda maier que a apresentada nas 

Campanhas de Natal. 

A grande dificuldade percebida hoje pelas operadoras m6veis e lidar com 

as mudangas e avangos da tecnologia. Se antes o celular possuia a simples 

fungao de comunicagao por voz, hoje o aparelho assumiu novas fungoes. 0 cliente 

pode utilizar o celular para armazenar e-mail e documentos, transmissao de dados 

e ate mesmo como localizador GPS. Assim as operadoras tem que manter-se 

atualizadas sempre, prever novas tecnologias ou servigos para surpreender seus 

clientes suprindo suas necessidades. 

Com o grande avango, os servigos oferecidos pelas operadoras estao se 

tomando commodites e gerando uma conseqoente queda nas margens, assim as 

operadoras de telefonia celular se deparam com um novo desafio: elevar o leque 

de servigos de maier valor agregado, prezando qualidade e custo. Um dos 

diferenciais mais valorizados pelas empresas sao as diferengas em tecnologias. 

Atualmente, existem duas principais tecnologias que seguem como correntes 

diretas, a tecnologia GSM e a COMA. Podemos ver que apesar da GSM possuir 

uma maier market share, a Tim (operadora GSM) nao e lider mercado, ja que 

possui outras operadoras como Claro e Oi, que sao concorrentes diretas de 

tecnologia. 



Grilfico 2- Market Share: Tecnologia 
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CAPiTULO 5 - Conclusao 

A questao da comunicagao no ponto-de-venda, tendo como ferramentas 

principais o merchandising e a venda pessoal e um tema relevante no mercado 

varejista brasileiro, ja que e neste ambiente que sao tomadas as decisoes de 

compra. 

Contextualizamos nosso estudo, desde o tempo do Taylorismo e Fordismo, 

passando pela simples preocupagao com eficiencia na produgao ate o mercado 

global e competitivo. Ambiente este, que hoje com produtos similares entre si, no 

qual a diferenciagao tomou-se essencial, fez com que empresas buscassem 

diferentes formas de conquistar novos clientes e ate mesmo manta-los satisfeitos. 

Para alcangar a diferenciagao, as empresas buscam a freqoente utilizagao 

de diferentes ferramentas de marketing. Nesse estudo analisamos desde o 

conceito de marketing, passando pela definigao e aplicagao do marketing de 

varejo ate aprofundarmos no item promogao do mix de comunicagao, no qual se 

encontra o merchandising e venda pessoal foco do nosso trabalho. Essas 

ferramentas ocupam lugares de destaque no ponto-de-venda e na concretizagao 

da venda. 

Mesmo acreditando que nenhuma conclusao pode ter um carater 

totalmente definitivo, porque sempre existirao novas analises e novas descobertas 

que podem abrir outros caminhos, entendemos que algumas consideragoes finais 

devam ser feitas a respeito da pesquisa realizada. Dividimos nossa conclusao em 

alguns aspectos. 

0 primeiro deles e que em nosso estudo comparativo entre duas empresas 

de telefonia m6vel, Tim e Vivo, verificamos que existem diferen<;as significativas 

entre elas, que podem influenciar no posicionamento de mercado das duas 

operadoras. A primeira diferenga foi percebida no material de merchandising, a 

Tim possui uma comunicagao classica e conservadora (anexo 1), porem sem ter 

um layout padronizado para suas pegas, ou seja, um cartaz de determinada 

campanha nao possui nenhum vinculo com uma campanha futura.(anexo II) 

Porem, os modelos de folders exigidos pela Anatel (Agencia Nacional de 
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Telecomunicac;oes), como cobertura, servic;os oferecidos, pianos e tarifas e 

roaming sao visualmente padronizados e ainda utilizam urn material de qualidade 

superior ao utilizado pela Vivo. (anexo Ill) 

0 material de merchandising utilizado pela Vivo e percebido como urn 

material visualmente mais moderno, fugindo do classico para o contemporaneo. 

Verificou-se que existe uma padronizac;ao em relac;ao ao layout, sendo que as 

informac;oes encontram-se na mesma posic;ao nas pec;as. Como indagamos 

anteriormente, uma diferenc;a percebida foi a constante utilizac;ao de 

personalidades marcantes, principalmente jovens, pela operadora Vivo, fato que a 

diferencia da Tim, marcada pelo conservadorismo. (anexo IV) 

A segunda diferenc;a percebida entre as empresas, e a preocupac;ao com 

treinamentos e motivac;ao dos vendedores. A Vivo, comparada a Tim, utiliza com 

uma maior freqOencia treinamentos voltados para sua equipe de vendas, sendo 

esse diariamente e semanalmente. Alem disso, ela possui urn consultor especifrco 

para realizar esses treinamentos. Sabre a questao motivacional, a Vivo mostra-se 

mais preocupada. Para incentivar seus funcionarios, a empresa utiliza tres 

programas de motivac;ao, remunerac;ao por metas pre-estabelecidas, destaque 

para o melhor funcionario do mes e premiac;ao de brindes vinculados aos 

fabricantes de aparelhos. Por sua vez, a Tim apresenta urn treinamento apenas na 

entrada do vendedor da empresa, sem se preocupar com a reciclagem da 

formac;ao do funcionario. Com relac;ao a programas motivacionais a Tim somente 

utiliza urn programa de remunera9ao por metas de vendas. 

0 terceiro aspecto percebido e a importancia que as empresas dao as 

ferramentas estudadas nesta monografia. Ambas valorizam a utiliza9ao dos 

materiais de merchandising como forma de apoio na realiza9ao da venda e 

tambem para atrair clientes e novas clientes para o ponto-de-venda. Com rela9ao 

as vendas pessoais, ambas as empresas reconhecem a importancia de born 

vendedor para a realiza9ao da venda, porem percebemos uma maior preocupa9ao 

da Vivo em motivar e formar uma equipe mais bern preparada. 

Finalizando esse estudo, acreditamos que tanto a utiliza9ao do 

merchandising como o da venda pessoal e uma maneira de melhorar a imagem 
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corporativa de uma empresa. Concluimos que essas duas ferramentas podem 

estreitar e facilitar o relacionamento entre o cliente e as empresas, ja que a 

maioria das decisoes de compra se dao pelo apelo visual que o merchandising 

oferece e pela boa argumentagao de uma preparada equipe de vendas. Um 

merchandising, par mais bern elaborado que seja, necessita de um vendedor 

muito bern informado e motivado. Um vendedor sozinho nao atrai o cliente, ele 

efetiva a venda, mas precisa do apelo visual para completa-la. Nao podemos dizer 

qual das ferramentas e a mais eficaz no mercado varejista, mas podemos afirmar 

que elas se completam e caminham juntas para que consigam obter o resultado 

positive, ou seja, a concretizagao da venda. 
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ANEXOS 

ANEXO 1- Fotos estilo Tim 
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Anexo II- Fotos padroniza~ao Tim 



Use a nossa tecnologia 
para viver melhor. · 
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Pre-pagos 
. 'sean· ,:;sa tecnotogia 

para viver methor. 
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Anexo Ill- Folder Vivo 

qualquer 
Vivo no Brasil 

Patrocinadora Oficial da Sele~ao Brasileira de Futebol. 

A maior 
cobertura 
do Parana. 
Isso e colocar voce em primeiro Iugar. 
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• VIVO ZAP 3G 
A Internet M6vel em Banda Larga 

Aproveite esta oferta especial e 
experimente uma Internet Movel 
realmente rapida como Vivo Zap 3G. 

Voce ja pensou em acessar a Internet ern Banda 
Larga sern precisar de fi.os ou de rede fi.xa? E com uma 
velocidade inedita? Como Vivo Zap 3G. voce pode estar 
ern urn parque e navegar pela Internet ou estar em urn 
taxi e rnandar e-mails para o trabalho. Tudo isso a uma 
velocidade de ate 2,4 Mbps. 

E muito fad\ ter e utilizar o Vivo Zap 3G. 
Sao t res op\6es de planos para voce escolher qual 
e o melhor para o seu perfil de uso. Dai. e s6 conectar 
ao seu laptop urna placa de acesso a Internet (cartao 
PCMCIA) ou a urn celular compativel com a tecnologia 
3G e corne\ar a navegar. 

Compare a tecnologia 3G com outras . 

• Taxa de pico (velocida.de maxima atingida} ' 
-

GPRS ) 

------
EDGE :::::,) 

3G EV-DO ) 
_r-~--~~--~~~--~~--~ J 

0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,4 

Taxa de dados(Mbps) 

1. 1ans tie. nt~~ol.(";.o ro..n .xre~ de 300 a 700 K01JS t piros Ci~ at.t .t: .l. lw\bpJ.. 
J'axas de dow:liink pa.-a c \£!\~rio final ba!e-Mias ern impter.-.ent~~s tomerciaU. 
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Anexo IV- Fotos estilo Vivo 



43 




