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1 INTRODUCAO 

A ideia do Canal da Sorte surgiu apos alguns anos de observa~ao dos fi"equentadores 

das Unidades lotericas credenciadas pela Caixa em todo pais. Com o passar dos anos a Caixa 

Economica Federal foi repassando alguns dos seus produtos e servi~os prestados para as UL 

atribuindo a estas urn importante papel na sociedade organizada e trazendo assim mais publico 

para estes estabelecimentos. 

0 Projeto: Canal da Sorte e uma especie de rede interna de TV que transmitira 

pequenos filmes publicitiuios produzidos para levar aos clientes, por exemplo: 

• Resultados dos jogos das Loterias da Caixa, 

• FRme educativo de facil entendimento e principalmente dinamico onde o cliente 

aprenda de forma n3pida e instantinea a apostar nos jogos, 

• lnforma~o sobre documentos necessarios para abertura de contas, 

emprestimos, cartOes de credito e cestas de produtos oferecidos pela Caixa Economica, 

• Apresenta~ao de produtos como Tilulos de Capilaliza~o. de forma mais clara, 

informando para os clientes quais as vantagens e desvantagens na aquis~ao destes, 

• Mostrar programas como FIES, paraolimpiadas e outros programas patrocinados 

pela Caixa, com entrevistas e depoimentos das pessoas beneficiadas. 

Este Canal da sorte seria transmilido para todas as Ul credenciadas pela Caixa 

Economica, atraves da parceria. As Ul se comprometeriam a estarem adquirindo os monitores 

padronizados e a Caixa Economica estaria participando com a contrata~ao de uma empresa que 

seria responsavel pela produ~o diaria do filme publicititrio e pela transmissao desta informa~o 

para as Ul. 

Diante de um aumento significativo do numero de freqiientadores das Ul, percebe-se 

uma grande oportunidade de capta~ao de clientes que se encontram dentro do ponto-de-venda 

mais que nao consomem o produto "jogo", por diversos fatores. 

Muitos clientes procuram as Ul para fugirem dos bancos que dependendo da epoca do 

mes, possuem fitas enormes e demoradas. 0 problema e que as filas tambem estio sendo cada 

vez mais comuns nas Ul, afastando muitos clientes, afastando a~ mesmo os clientes que 

freqiientavam as Ul principalmente para fazer suas apostas. Com isto perde o cliente, que nao 

tern paciencia para ficar nas filas, o empresario loterico, pois tern todo um desgaste com o cliente 

que nao compreende muitas vezes a distribu~o do numero de terminais nas UL e perde Caixa 

em arrecada~ao. 

0 Canal da Sorte e uma forma inteligenfe, dinA mica e eficaz de captar novos clientes 

presentes dentro do proprio ponto-de-venda, sem que haja a necessidade de estar procurando 

outras mfdias para atingir este publico. Como Canal da Sorte pode-se atingir o cliente de forma 

objetiva, rapida e direta incentivando ate mesmo a compra por impulso. 0 objetivo maior e 
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aproveitar este tempo que o cliente passa na fila aguardando ser atendido. Este cliente fica 

alguns minutos na maioria parado sem fazer absolutamente nada, isto faz com que o seu humor 

se altere e ele se irrite. 

A instala~o destes monitores com programayao voltada para a capta~o deste publico 

faz com que o cliente ao inves de ficar preocupado com a demora da fila volte sua atenyao para 

o monitor. Com isto o tempo passara muito mais rapido. 

Tanto as UL e quanto a Caixa Economica estarao transmitindo sua mensagem fazendo 

com que o cliente de sinta mais seguro para comprar urn produto quando chegar no caixa e for 

abordado pelas atendentes, pois a apresen1a~o do produto foi antecipada e a venda do produto 

se toma mais certa, pois o cliente paga por urn produto ou servk;o quando sabe o que esta 

adquirindo. 

Hoje, a compra por impulso e ferramenta e muito incentivada em algumas UL, que 

criaram uma cultura junto aos seus colaboradores de oferecimento compulsivo de produtos nos 

caixas. Porem em dias de grande movimento as atendentes nao dispoe de tempo para estarem 

explicando e orien1ando os clientes que se interessam e querem aprender a jogar, pois a fila 

aumen1a e isto so prejudicaria ainda mais esta situayao. 

Este canal tambem estaria mostrando muitos projetos sociais patrocinados pelas 

Loterias, trazendo mais confian~a e esclarecendo para este cliente que esta jogando ou que quer 

aprender a jogar, onde parte deste dinheiro esta sendo aplicado ou investido dando muito mais 

transparencia e confian~a. 0 cliente passara a entender que fazendo uma aposta esta tambem 

ajudando as pessoas, estara contribuindo com programas de incentivo a educa~o e ao esporte, 

setores bastante valorizados e visados hoje por muitos consumidores. 

A utiliza~ao deste tipo de midia de massa e uma das formas mais faceis de transmitir 

uma mensagem de forma clara e simples para pessoas dos mais variados niveis intelectuais, 

condiyoes financeiras, das mais diversas idades, culturas, etc. 

Estudos revelam que 80% das decis6es de compra ocorrem dentro do ponto-de-venda, 

isto justifica o fato da instala~o estes monitores dentro das UL. 

Ha principio a concep~o deste projeto foi baseada em alguns anos de observa~ao e 

acompanhamento diario das rotinas operacionais dentro das UL. Apos neste Iongo periodo de 

observa~6es foi realizado uma pesquisa com freqtientadores de urn a des1as 9.000 lotericas 

espalhadas pelo pais. A pesquisa foi realizada em julho de 2007 com 140 pessoas e foi dividida 

em primeira e segunda quinzena, pois temos situa~oes diferentes nestes dois periodos do mes. 

As informa~oes captadas nesta pesquisa que foram obtidas por meio de questionarios 

preenchidos por colaboradoras da propria UL, foram formatadas e analisadas e servem como 

parte do embasamento teorico deste projeto. 

0 ponto de sustenta~ao deste projeto e o fato do Canal da Sorte poder contribuir e 

beneficiar em primeiro Iugar o consumidor, pois este passara a entender onde o dinheiro das 
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apostas e aplicado e tera mais seguran~a passando ate mesmo a fazer apostas em jogos que 

antes desconhecia. Beneficiara o empresario loterico, pois este estara podendo focar sua equipe 

na venda de produtos lotericos com a diminuiyao dos desgastes corridos no contado direto com 

o cliente e principalmente aumentando seus rendimentos mensais. Por fim, a Caixa Economica 

esta aumentando sua arrecada~ao podendo financiar este projeto, repassar mais dinheiro para 

projetos sociais, e o mais irnportante aumentando sua credibilidade perante o consumidor que 

ainda reserva muitas duvidas em rela~o as Loterias. 
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2 REVISAO TE6RICO-EMPiRICA 

Publicidade vern da palavra "publico", que significa divulgar ou tomar publico urn fato ou 

urn a ideia. Propaganda significa propagar, reproduzir. Simplificadamente, podemos explicar cada 

termo se assim necessaria, de forma objetiva e pratica, apenas analisando a origem das 

palavras que derivam do latim. No entanto, nao sao suficientes para que se perceba a 

abrangencia delas. A seguir, pode-se compreender de forma mais aprofundada, os conceitos de 

Publicidade e Propaganda, entender melhor o que sao Midias Convencionais e nao 

convencionais. Tem-se uma breve pincelada sobre as mais diversas midias como: revistas, 

jomais, televisao, radio, cinema, cartazes, displays, brindes promocionais, sites, mobaiario 

urbano e mfdia digital. Ainda neste capitulo pode-se destacar urn relato sobre os diversos tipos 

de Ag()es Promocionais, Promo~o no Ponto de venda e Ambiente Promocional. Nao mais 

importante, porem com mais riqueza de detalhes, o Material de Merchandising no Ponto de 

venda, e apresentado neste trabalho de forma mais simplificada enumerando diversos itens 

como: displays, adesivos, balao de demonstra~ao e outros materiais que sao descritos urn a urn 

de maneira que o leitor consegue visualizar exatamente cada urn dos itens. 

2.1. Conceitos de Publicidade e Propaganda 

Publicidade e propaganda tern significados distintos. Publicidade significa o ato de 

divulgar, tomar algo publico, e propaganda e a propaga~o de principios e teorias ou implantar 

ideias ou cren~as na mente das pessoas. Segundo Arnaldo SanfAnna em Propaganda- Teoria, 

tecnica e pratica, (1981, pagina 75) u ••• anunciar significa promover vendas e para vender e 
necessaria, na maior parte dos casos, implantar na mente da massa uma ideia sobre o produto. 

Todavia em virtude da origem eclesiastica da palavra, muitos preferem usar publicidade, ao 

inves de propaganda; contudo hoje ambas as palavras sao usadas indistintamente." 

Ainda segundo SanfAnna (1981, pagina 76), ~ublicidade e urn grande meio de 

comunica~ao com a massa" e ainda complementa concluindo: 

• Que a publicidade e urn meio de tomar conhecido urn produto, urn servic;o ou 

uma organiza~ao; 

• Que seu objetivo e despertar, na massa consumidora, o desejo pela coisa 

anunciada, ou criar prestigio ao anunciante; 

• Que faz isso abertamente, sem encobrir o nome e intenc;oes do anunciante; 

• Que os anuncios sao materia paga. 

A propaganda e uma tecnica de comunica~o de massa, paga com a finalidade de 

fomecer informa~oes, desenvolver atitudes e provocar a~oes beneficas para o anunciante, 

geralmente para promover urn produto ou servi~os. A propaganda serve para realizar as tarefas 
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de comunica~o de massa com a economia, velocidade e volume maiores que os obtidos 

atraves de quaisquer outros meios. A propaganda, de forma mais objetiva, tambem pode ser 

entendida por urn esfon;o realizado por meios de comunica~o para levar o consumidor ate o 

produto ou ate o servi~o. 

A publicidade ou propaganda no ponto de venda e aquela que acontece no local onde 

ocorre a venda de determinado produto ou de determilado se~o. Antigamente essa 

propaganda dentro do estabelecimento tinha como objetivo refrescar na memoria do consumidor, 

fazendo este lembrar urn anuncio de uma propaganda feita em urn veiculo de comunica~ao que 

se encontrava fora do ambiente do ponto-de-venda. 

0 grande objetivo era recordar o produto ou servi~o para que servisse de refor~o na hora 

em que o consumidor fosse abordado pelo vendedor. Hoje, sabe-se que em tomo de 80% das 

decisoes de compra ocorrem no ponto de venda. Estudos e pesquisas que comprovam este fato 

fazem com que o ponto-de-venda seja analisado de forma cada vez mais especial por 

publicitarios e pessoas dos departamentos de marketing e cria~ao das empresas. 

Podemos encontrar varios tipos de propaganda no ponto de venda. Estas podem ser: 

• Materias que fa~m o consumidor se lembrar da marca: cartazes e banner's 

pequenos nas vitrines ou no chao, marcadores de prateleiras, letreiros e luminosos intemam ou 

externos, displays, etc. 

• Materias de decora~ao ou anima~ao do ambiente: mobiles, guirlandas, 

decora¢es especiais nas gondolas, exposi~ao, automato, etc. 

• Materias de apresenta~o: manequins, stands, cartazes e banners inflaveis, etc. 

Para obter sucesso com a propaganda no ponto de venda e importante lembrar algumas 

regras imprescindiveis. E necessario certificar-se de que o produto que se pretende fazer uma 

prom~ao dentro do ponto de venda tern grande representatividade para o varejista ou dono do 

estabelecirnento. Outro ponto importante e a adequa~o o material promocional ao ambiente do 

ponto de venda, saber se o material nao vai causar polu~ao visual ou se nao vai causar 

transtomo aos freqOentadores do ponto de venda, por exemplo. E fundamental nao esquecer os 

casos como os das franquias que possuem padroniza~oes especificam, respeitar fatores como 

cores, fontes, formas e proporyaes. 

2.2.1 Midias Convencionais 

De pouco valera uma boa pe~ publicitaria se os veiculos escolhidos para divulga-la nao 

forem adequados ao seu meio peculiar de expressao e nao atingirem o publico capaz de 

interessar-se pela coisa anunciada e com capacidade aquisitiva para compra-la. 

E fundamental come~ar urn born planejamento de uma campanha conhecendo o 

consumidor real ou potencial que se pretende atingir, depois estabelecer o tema, definir que 
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estfmulos pretendem despertar neste consumidor e selecionar o veiculo que sera divulgada a 

mensagem. 

A escolha do veiculo acontece no planejamento da campanha. Para SanfAnna (1981, 

pagina 194) "vefculo e todo o meio, forma ou recurso capaz de levar ao conhecimento do grupo 

consumidor a mensagem publicitaria. As palavras mfdia ou veiculo, ou meio, e que designam o 

elemento material que divulga a mensagem". Podemos classificar os veiculos em: imprensa, 

publicidade ao ar livre (cartazes, paineis, banners), radio, televisao, publicidade direta e midia 

eletronica. 

E. importante que mensagem que sera transmitida e captada seja adequada e 

direcionada ao consumidor que se pretende atingir. Alem disto, tambem e fundamental que: 

• A epoca do lan~mento desta campanha seja em epoca adequada do ano; 

• Diferen~s regionais sejam ou nao levadas em consideravao dependendo do 

produto ou servic;o que esta sendo oferecido; 

• Os formatos dos anuncios na televisao, por exemplo, sejam adequados, com 

estudos de cores e com utilizayao de lingua gem compativel com a do publico que ira assisti-la. 

lmportante tambem e a audiencia de determinado veicuto que deve ser tevado em 

consideravao. No planejamento da campanha deve-se fazer urn breve levantamento quantitativo 

estimado do numero de ouvintes ou leitores que serao atingidos pela midia escolhida. 

Certos fatores sao determinantes na escolha do veiculo que sera utilizado. 

Como foi dito anteriormente, o publico a ser atingido, a propor(:ao a ser atingida, isto e, 

se sera somente local ou nacional a campanha, o ritmo de compra ou sazonalidade, midias 

usadas pela concorrencia, a oportunidade propicia e adequada para o lan~mento da campanha, 

o prestigio do veiculo junto ao pOblico a ser atingido, as condiy6es financeiras e a integridade do 

responsavel pelo projeto e por ultimo, mas nao menos importante, a forma com que isto sera 

distribuido ou de que forma a campanha chegara no consumidor sao determinantes para que se 

obtenha sucesso no projeto. 

2.2.1 .1 revistas 

Para visualizar a for~ da revista como meio de comunicayao, basta lembrar quantos 

escandalos politicos foi anunciado por estes meios. De questoes politicas as polemicas sao 

estampadas nas capas das revistas mais famosas do pais. A revista sai a frente na divulgayao 

de fatos que nao podem ser escondidos e isto nao acontece so no Brasil. 

Com a busca da informa~o antecipada, a abertura politica, estabilizac;ao da economia e 

a consolida~o da democracia no Brasil este vefculo teve uma participa~o crucial como meio de 

comunicavao de massa. 
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Temas como lan~mentos tecnologicos e as novidades em moda, decoragao, esporte e 

saude sao tambem assunto para urn p(Jblico jovem e avido pela leitura impressa. A media de 

idade do leitor habitual e de 21 anos. Para 2016, esse indice passara para 31 anos. Ao lado 

deste publico jovem, o cenario brasileiro atual demonstra tragos marcantes de aumento do 

consume. 0 numero de titulos que em 1997 era 1,4 mil passou para 3,7 mil em 2005. Diante da 

expressiva melhora do cenario brasileiro e conseqOente crescimento, o pais assiste ao 

surgirnento de novos segmentos como ode Juxo, turismo, saude masculina e cultura, e tambem 

de subsegmentos, com a crescente especializat;ao dos titulos. 0 numero de editoras registradas 

e de 346 eo crescimento dos pontos de venda saiu de 20 mil para 30.500, tambem de 1997 a 

2005. Os investimentos totais das editoras de revista saltaram de R$ 9,6 bilhOes em 2002 para 

R$ 16 bilhoes em 2005. A previsao para o fechamento de 2006 ficou em tomo de R$ 18,6 

bilhoes. Nos ultirnos dois anos houve o crescirnento nas verbas publicitarias investidas em 

revistas, que tern previsao de fechar 2006 faturando quase R$ 1 ,5 bilhao. 

As publica~es irnpressas nao deram adeus a sua existencia com o aprirnorarnento dos 

canais digitais, pelo contrario,ja firmam parceria on-line. 

Com todos esses dados fica provado que a rnudan~ nos habitos de consurno ao Iongo 

dos anos e a chegada da intervent;ao digital nao irnpediram que a revista cumprisse seu papel 

de levar informat;ao de qualidade e ainda conquistasse sua parcela de crescirnento no mercado 

e no cora~ao do leitor. 

2.2.12jornais 

0 jomal eo meio de comunicat;ao de massa mais antigo no pais. Hoje no Brasil existem 

3.335 titulos filiados ao NC {Institute Verificador de Circulat;ao). 0 IVC e uma ernpresa sem fins 

lucrativos e tern por objeto estabelecer autenticidade a circula~fao de Jomais e Revistas. Em 

1970 cerca de 78% dos adultos diziam ler jomal diariamente. Atualmente, apenas 57% afirrnarn 

ler jomal todos os dias. Mais da metade das paginas de urn jomal sao abertas e o tempo medio 

dedicado a leitura de um jomal e de 45 minutos. Os jomais tern vantagens como flexibilidade, 

que permite aproveitar rnomentos oportunos e de veicular anuncio de um dia para o outro. Alem 

disto, tern um publico qualificado, o leitor de jomal tern mais probabilidade de ser mais instruido e 

de ter urna renda mais elevada do que as pessoas que nao leem jomal. 0 jomal e urna rnidia 

que possui urna alta credibilidade. 0 jomal tambem e uma midia considerada referencia de 

informavao extremamente boa para uso regional ou local. Os jomais tern a oportunidade de 

fomecer informac;oes mais detalhadas ao consurnidor sobre o produto. 

No entanto, existem desvantagens. 0 jomal possui vida util curta, dura urn dia, ao 

contrario de uma revista. Os editores enfrentam urn irnportante desafio em despertar a atenc;ao 

do leitor. A rnaior parte do jomal e preto e branco e atualmente os grandes jomais possuern 
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maior quantidade de paginas coloridas, o que gera novos desafios. 0 jomal tern outro problema 

que eo baixo nivel na qualidade de reprodu~ao se comparado com uma revista, por exemplo, e 

se comparado a televisao como seu enorme alcance, possui urn pequeno publico circulante. 

2.2.1.3 televisao 

Em 18 de setembro de 1950 inaugurava a TV TUPI em Sao Paulo, primeira emissora de 

televisao do Brasil e da America latina. lniciativa do jomalista paraibano Francisco de Assis 

Chateaubriand. Ap6s poucos meses de treinamento, alguns radialistas lan~aram-se a aventura 

de fazer TV. Os estUdios eram pequenos, o equipamento precario, mas o nascimento da TV Tupi 

foi surpreendente. 

Acostumados a improvisa~o e rapidez do radio, os pioneiros nao tiveram problemas em 

se adaptar ao modemo veiculo e aprenderam muito: ator virava sonoplasta, autor dirigia, diretor 

entrava em cena. A TV TUPI dos primeiros anos era uma verdadeira escola. 

Hoje no BrasH, mais de 95% das residencias tern televisores, num total estimado em 60 

milhOes de aparelhos. De acordo com o lbope, o brasHeiro assiste a tres horas e meia de 

televisao por dia num ano, sao 53 dias diante da telinha. Para 40% da popula~o. ela eo unico 

meio de informa~ao e entretenimento. Na periferia das grandes cidades, ha TVs ligadas por 15 

horas diarias nos fins de semana. 

A televisao eo veiculo de mfdia mais poderoso do pals atualmente. Mas mais rapida do 

que os dedos no controle remoto e a pr6pria cabe~ do telespec1ador, que se desligam quando 

algo chato aparece na tela. 

A boa pubticidade segura audiencia. A solu~o natural as perdas provocadas pelo 

controle remoto tern sido a redu~o do tempo dos intervalos comerciais. Ha ate quatro anos, a 

TV Globo tinha intervalos que chegavam a cinco minutos em momentos de maior demanda, hoje 

isso acabou e estes intervalos sao de no maximo tres minutos e meio nos telejomais. 

Diante dos espa~s pequenos ja praticados o que vai prevalecer sera a criatividade das 

peyas publicitarias. 

A TV e um veiculo em que se mede a audiencia instantaneamente, logo, e uma garantia 

para agencias e anunciantes. Nos Estados Unidos, a busca pela eficiencia do espa~o comercial 

faz com que estejam sen do estudadas pe~as publicitarias de ate 10 segundos, bern menores do 

que o padrao atual. de 30 segundos. 

Nos anos 70, os espa~os comerciais podiam chegar a sete ou oito minutos, 

permissividade garantida pela baixa oferta de altemativas ao telespectador. Mas o quadro 

mudou: a pesquisa Thompson mostra que 20,3% do publico consumidor classes AlBIC em sao 

Paulo, por exemplo, ja tern TV por assinatura. Alem disso, o total de aparelhos com controle 
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remoto deve crescer rapidamente para consideraveis 70%. Ano passado 98% dos televisores 

fabricados no pais era equipada como comando a distancia. 

A fun~ao da televisao, entre outras, e entreter. 0 entretenimento e uma das formas mais 

eficientes de comunica~o subliminar, persuasiva, justa mente por ser quase incontestado. E leva 

vantagem sobre urn a comunica~o destin ada ao raciocinio logico. 

Socializar e uma das caracteristicas da televisao. A televisao socializa atraves da 

sedu~ao, trabalhando no ambito emocional, mais do que na razao. Esta sedu~ao nao permite 

raciocinios, questionamentos, indagaooes por parte do telespectador. 

No entanto a televisao e uma midia que utiliza muitos outros mecanismos de 

socializa~ao, que nao somente as imagens. Uma das marcas mais evidentes e o 

desenvolvimento de modelos de comportamento. Antigamente as crianoas nao possuiam 

modelos diferentes dos seus famliares, hoje, a televisao tras ate as crianoas uma multiplicidade 

de modelos, alguns bons, outro nem tanto. 

2.2.1.4 radio 

TV eo Jomal sao veiculos complexos e estes precisam de uma estrutura de prodw;ao, 

estrutura logistica e tecnol6gica. No radio, basta pegar o microfone e sair falando. No entanto e 

ai que reside a grande diferen~a entre perdedores e bem-sucedidos. 

Hoje em dia o radio e urn veiculo extremamente paroquial e possui urn curto raio de 

aoao. 0 raio de aoao dele e restrito praticamente so a urn municipio ou uma pequena area do 

municipio, quando muito o estado. 

As grandes estayijes de cobertura regional ou nacional foram sumindo aos poucos, e 

hoje nao desempenham mais a fun~o que desempenhavam antigamente. 

0 radio propicia a super-segmenta~ao de uma mensagem, zona a zona, bairro a bairro. 

Pela natureza do radio por causa desta hiper-segmenta~o. pode-se escolher o seu publico-alvo, 

o seu segmento e a poroao do eleitorado a qual se pretende dirigir. 0 radio e urn veiculo 

especifico, muito mais seguro e com urn menor desperdicio. 

A televisao nao por ser utilizada dessa forma e muito menos o jornal, pois estes veiculos 

sao de grande raio. 0 radio tambem nao pode ser confundido com alto-falante, nao e urn 

amplificador da voz na praoa publica. 0 radio e urn amplificador do raio de alcance de voz. 0 

radio e urn amplificador da voz porque amplia o raio de alcance da voz para os lares, residencias 

e locais de trabalho dos ouvintes, ele muHiplica o numero dos ouvidos. 

2.2.1.5 cinema 
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A propaganda e o cinema caminham de maos dadas desde o inicio da industria 

cinematografica. 

Urn dos principios da publicidade e propaganda e comunicar, ou em outras palavras, 

emitir uma mensagem que seja absorvida pelo consumidor-alvo e retorne como resultados, a 

ferramenta cinema funciona perfeitamente. 

0 cinema e considerado a mfdia com menor indice de dispersao. 

Atualmente, o classico merchandising divide espayo com exibiyao de filmes no formato 

30' (semelhantes aos exibidos na TV), patrocinio, e ate a~es de "no midia" dentro dos 

ambientes dos cinemas entre outras formas de propaganda. 

A propaganda exerce uma especie de prestayao de serviyo ao cinema. Ayoes 

publicitarias sao fundamentais na criayao de mitos como a trilogia Star Wars, que movimenta 

milh6es de d61ares com produtos da sua franquia, por exemplo. 

Cada vez mais sao garimpados novos espayos para anunciar uma empresa ou urn 

produto e quase sempre associar uma marca a um personagem esta sendo cada vez mais 

lucrativo. 

lsto ja e realidade na industria americana comeya a acontecer no Brasil, porem de 

maneira mais lenta. A criatividade dos cineastas brasileiros e indiscutivel, porem e inegavel que, 

com mais verba, melhora a qualidade das produyoes. Uma pesquisa apontou que junto ao 

crescimento de publico do cinema brasileiro houve urn aumento no apoio da iniciativa privada e 

grandes corpora~es. Com melhores prod~es. aumentam os espectadores. Mais 

espectadores significam mais pessoas expostas a possiveis ay()es publicitarias. 

2.2.1. 6 cartazes, outdoors, banners e luminosos 

Por volta de 1929, surgiu uma das primeiras empresas que iniciou seus projetos com 

pequenos outdoors ovais de anuncios de jomais e revistas, na epoca esta empresa somente 

agenciava os paineis que apresentavam de tudo urn pouco como, por exemplo, peyas de teatro, 

filmes, cervejas, refrigerantes, cigarros etc. 

Nesta epoca o trabalho artesanal figurava como a unica altemativa, onde nao se falava 

em chapas galvanizadas, ptasticos, PVC ou acrilicos. 

0 tipo mais comum de publicidade utilizada nesta epoca eram os cartazes de meia folha, 

nas plataforrnas dos bondes, instalados pela Cia. de Cartazes de Sondes. Este tipo de peya ni!io 

se limitou a este tamanho e cresceu para duas e quatro folhas. 

Mais tarde, em 1948, impulsionada pela crescenta quantidade de anunciantes, surgiu a 

implantayao dos cartazes de oito folhas e estes trouxeram grandes anunciantes, como por 

exemplo Melhoral e Alpargatas. 
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Ja em 1930 alguns anunciantes passaram a escalar os predios das cidades criando os 

primeiros fronttights e backlights, luminosos de acrilico e neons. Junto com os novos materiais 

chegavam novas tecnologias. 

0 universo da midia exterior cresceu absurdamente nos ultimos 50 anos e hoje concorre 

com os maiores meios de comunicavao existentes como a TV, o radio e a internet, por exemplo. 

Este tipo de mfdia alcanyou urn conceito diferenciado de publicidade, que atinge diretamente o 

consumidor onde ele circula como o metro, os onibus, os edificios (fachadas), carros de frota, 

taxis etc. Os primeiros apostadores da mfdia exterior foram industrias de cigarros, hoje banidas 

deste segmento, principalmente a Souza Cruze a Phillip Morris, que em 1981 apresentou o seu 

cowboy da Marlboro. 0 resultado foi uma tonga parceria de amincios ate recentemente, quando 

foram banidos da midia porconseqOencia dos problemas causados pelo fumo, mas nao pelo seu 

poder financeiro. 

Dessa maneira teve inicio o uso generalizado de outdoors no Pais, segmento que cresce 

sem precedentes e tern suas limita~es determinadas por Jegisla.;ao municipal. 

Sessenta anos ap6s o inicio deste tipo de midia, temos muitos caminhos a seguir, com a 

grande vantagem da tecnologia a nosso favor. Temos muitas altemativas e materiais, a comet;;ar 

pelo vinil auto-adesivo, que evoluiu consideravelmente desde a sua inven.;ao. Atuatmente temos 

vinis e Ionas para todos os fins possiveis e imaginaveis, em qualquer tamanho. 

Para se chegar a este nivel tecnol6gico, tivemos que evoluir bastante e nos adaptar aos 

novos produtos que foram surgindo. A aplicayao de vinil em veiculos precisou de tecnica e 

habilidade especificas de trabalho, necessitando pessoas que nem tinham ideia de como iniciar 

o trabalho, necessitando buscar fora do pais tecnicas pr6prias para lidar com esse tipo de 

material. 

Tudo comet;;ou com os letristas, com sinalizayao em supermercados e lojas. No comec;o 

estes profissionais seus textos em filme rubi para a posterior gravac;ao de telas e impressao 

sobre superficie, pintura dos textos nas fachadas das lojas ou nos luminosos artesanais de neon. 

No entanto este tipo de midia tern que ser controlada, senao a cidade pode transformar-se em 

urn paine! gigantesco onde ninguem entende ninguem. Tanto que hoje temos leis para controlar 

este mar de informac;ao a intenyao e recuperar a paisagem publica, sem que haja perda dos 

direitos ja adquiridos. 

Hoje existem equipamentos que permitem impressao varios tipos de materiais. Alguns 

equipamentos permitem a impressao sobre uma gama consideravel de substratos e estes sao 

utilizados para o atendimento da diversidade de projetos que os clientes solicitam. Entre os 

principais estao: 

• Lona vinilica - muito utilizada para a confecyao de backlight, fronUight e banners, 

podendo receber impressao nas duas faces; 
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• Lona Sunnet ou 'fUradinha' - recomendada para empenas de predios, este 

material e utilizado no periodo de constru~o de ediffcios ou em eventos promocionais; 

• Lona Sider - este material, de certa forma, e novidade e e utilizado na lateral de 

caminhoes que possuam a face de descarga pelas laterais. Pode ser montado como deslizante 

ou esticado; 

• Vm~ adesivo calandrado - o mais comum de todos e utilizado para a aplica~ao 

em superficies lisas; 

• Vin~ adesivo Cast- destinado a superficies corrugadas, como metro, ba(J de 

caminhoes, autom6veis; trens e avioes; 

• Vin~ adesivo refletivo - como o nome ja diz, reftete a luz projetada diretamente 

sobre ele; 

• Vin~ adesivo Perfurate - material de trama aberta que aceita impressao em uma 

face, muito utilizado nos trens do Metro de Sao Paulo, onde os vidros dos vagoes sao cobertos 

com as imagens impressas do lado oposto, permitindo enxergar atraves dele; 

• F~me de poliester - utilizados para a impressao de imagens de cores vibrantes, 

tais como banners e backlights; 

• Papeis economicos - papel opaco utilizado para a confec~ao de trabalhos a 

serem laminados ou encapsulados (lamina~o frente e verso); 

• Papeis especiais - opacos, acetinados, resistentes e utilizados em areas 

bastante ~uminadas; 

• Papel fotografico - com superficie fosc~acetinada ou semibmho, ideal para 

posters e sinaliza~ao intema. Em uso extemo recomenda-se lamina-to. 

2.2.1 .7 displays e brindes promocionais 

0 display e uma pe~a promocional e de merchandising, que exibe uma mensagem e urn 

produto no ponto de venda. Na verdade urn display e urn expositor, com func;ao de exibir, de 

expor, e uma pe~a promocional extremamente versabl, que tern como principal finalidade chamar 

aten~ao do consumidor funcionando como uma vitrine. 

E parte fun~o fundamental de urn display despertar a aten~o. o interesse, o desejo do 

consumidor provocando uma a~o de compra. 0 ideal e que o display contenha o estritamente 

essencial: ilustra~oes e textos breves, evidenciando primeiramente o valor do produto. 0 

expositor precisa direcionar o consumidor ao produto. 0 tamanho e extremamente importante e 

ter que ser calculado em fUn~o do tamanho do produto a ser exposto, sendo de material 

resistente, harmonioso, atraente e respeitando as propor~oes da loja ou do ambiente onde vai 

ser colocado. Existem diversos tipos de display: displays de balcao, displays de chao, displays 

de parede, displays de prateleira, etc. 
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Outro que podemos citar e o display ambulante. Este e urn tipo de propaganda de 

transito veiculada na parte extema de meios de transporte como taxis, onibus, metros e outros. E 
urn tipo de midia usada ao ar livre e podem se apresentar de varias forrnas como cartazes 

pequenos nos onibus ou aqueles que ficam nas laterais. Os displays de balcao sao pequenos 

cartazes que anunciam o produto ou o servi{:o e muitas vezes servem como dispositivos para 

deposito de produtos ou folhetos em cima dos balc6es. Esta midia e comumente usada no 

comercio varejista em geral. Outra modalidade parecida e com as mesmas fun~oes do display de 

balcao sao os displays de chao, com a (Jnica diferen~ de perrnanecerem no chao ao inves de 

num balcao ou numa prateleira e os parede que possuem o diferencial de serem fixados na 

parede. 

Os brindes promocionais por sua vez, sao uma forma agractavel de fazer com que o 

nome de determinada organ~ seja lembrado, suas mensagens tenham repercussao e seja 

favorecida na hora das decisOes de compra. 

0 brinde e uma pequena recordac;ao do seu neg6cio, produto ou servk;o, mas precisa ser 

adequado e ser util. 

Estas pequenas lembran~as t~m que ser artigos liteis com o nome do anunciante 

impressa, oferecido como presente aos clientes. Os brindes sao chamados de presentes de 

neg6cio e podem ajudar na tomada de consc~ncia imediata sobre o produto/servk;o e mantem o 

nome do fomecedor em frente ao potencial consumidor. 

Apesar destas vantagens, eles podem ter um custo alto se nao forem usados de forma 

correta. Apesar disto ainda e um born meio de manter o nome da organiza~ao ou de seu produto 

na frente do consumidor durante o processo de tomada de dec~o, desde que apropriado e 

desde que contenha as mensagens adequadas. 

Os tipos mais conhecido de brindes sao: calendarios, mouse pads, chaveiros, canetas, 

rel6gios de parede, blocos de anota¢es, reguas, canecas, calculadoras, bones, camisetas, disco 

de ptastico (frisbees), porta-bloco, pastas de couro, apoio para copos, baiOes, sacolas de lona ou 

nylon, guarda-chuvas, calendarios magneticos, garrafinhas esportivas para agua, livros com 

capas personalizadas, pesos de papel. 

Brindes devem ser escolhidos dependendo do objetivo que a empresa pretende atingir 

com a comunicac;ao e da verba disponivel para tal ac;ao. 

2.2.2 Midias nao convencionais 

2.2.2.1 sites 
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A internet nasceu inicialmente como uma rede de comunica~ao dos norte-americanos, 

na epoca da guerra fria, e acabou sendo utilizada por universidades e centros de pesquisa com 

finalidades academicas. 

A possibDidade de publica~ao de documentos que reuniam textos, imagens, som e 

videos foi urn dos fatores que mais contribuiu para o crescimento da Internet. Outro fator 

importante os hipertextos de facil manuseio, estabelecendo links, fazem com que a leitura de urn 

texto nao tenha rnais inicio, meio e fim. 

A navegacao tornou mais facil o intercambio entre culturas e a difusao de informacao. 0 

anunciante escolhendo este tipo de midia consegue muito mais precisao, rastreia numero de 

pessoas que viram urn anuncio, as que clicaram nele e as que ate mesmo compraram urn 

produto online. Nos sites de pesquisa, os links patrocinados permitem ate determinar qual 

anuncio esta funcionando: se o consumidor se interessar, clica; se nao, nao clica. Urn exemplo, 

0 YouTube, site de busca, da aos anunciantes uma medida excepcional da popularidade de 

seus comerciais. Ha comerciais que ja tiveram mais de 5 milhOes de exibi~oes. lsto deixa as 

empresas de midia preocupadas e que todos esses impactos nao custaram quase nada. 

No Brasil, em menos de urn ano a internet dobrou de tamanho em numero de usuarios. 

Sao informa~oes de todas as especies espathadas atraves de sites ou levadas a grupos de 

discussao. 

A rede tambem facilita a transmissao de informa~o para urn numero ilimitado de 

pessoas, atraves de broadcasting na rede - o webcasting - a custos baixissimos. Esta 

ferramen1a esta sendo explorada principalmente pelos veiculos de comunica~o e come~a a ser 

usada para fins publicitarios. A web esta cada vez mais a servi~o da economia seja na forma de 

comercio eletronico, na guerra entre os fabricantes de softwares, principalmente na industria de 

antivirus. 

Tendo em vista que a televisao ja foi alvo de inumeras crflicas e estudos por sua 

inforrnacao agil e pelo poder de manipula~o. A internet hoje e objeto de seducao e centro da 

analise. Muitos consideram a web urn instrumento democratico, pois torna acessivel uma 

infinidade de inforrna~oes sem nenhuma censura. Seria a passagem de uma comunica~ao 

massiva da midia convencional para urna comunica~o democratica. 

Em nosso pais hoje, precisamos superar a dificuldade de acesso a tecnologia, pois 

apenas 2% da populavao mundial estao conectadas a internet. 

A proxima etapa sera monitorar o modo com o meio sera usado. A rede materializa nao 

s6 o ingles como idioma universal, como tambem padroniza os conteudos e as formas de 

transmissao e recep~ao de inforrna~es e vai mais alem, pois suas proprias hierarquias e leis. 

A interavao internacional, ou seja, o contato com usuarios de outros paises gira em tomo 

de 43%, sendo que esta atividade e cada vez maior em paises mais pobres. Os internautas dos 

paises ricos tendem a se comunicar menos com intemau1as dos mais pobres no entanto os 
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intemautas dos pafses pobres visitam e buscam constantemente informa~oes produzidas nos 

parses ricos. 

2.2.2.2 mobiliario urbana; 

Hoje no mundo a maior empresa de midia exterior e a Clear Channel. Com mais de 870 

mn espacos publicititrios e presente em mais de 65 pafses, a empresa opera publicidade em 

aeroportos esta~oes de trem, metros, onibus, taxis, e shoppings. 

Hoje no Brasil podemos encontrar varias empresas que trabalham com esse tipo de 

midia. Aqui, o grande estouro deste tipo de midia aconteceu em Sao Paulo por volta de 2006. 

Mobiliario urbana e uma divisao da industria de publicidade exterior, que engloba o fomecimento 

de facilidades publicas, cada vez mais sofisticadas, com urn alto padrao de manuten~ao. 

A Clear Channel, por exemplo, atua vendendo os espacos publicititrios que sao 

especialmente projetados e essas estruturas financiam todo o projeto. 

Ha inumeras vantagens relacionadas a este tipo de midia. A distribui~ao estrategica 

garante maior cobertura em menor tempo e normalmente sao localizadas nas principais vias 

urbanas de areas nobres das cidades, atingindo alto percentual de consumidores. 0 mobUiario 

urbano tern urn impacto positivo, poise uma midia de alta qualidade e design modemo, transmite 

preocupac;ao com o usuario, sem contar que a manutenc;ao dos equipamentos e imediata e a 

limpeza constante. 

A mfdia em mobiiario urbano e extremamente ftexivel, pois possui periodos de 

veicula~o semanais (de segunda a domingo), e de rapida postagem, com possibBidade de troca 

semanal de mensagem, pode tambem ter veiculac;oes superiores ha duas semanas e o 

anunciante pode usar mais de uma cria~o para sua campanha. Outro ponto importante e a 

visibilidade. A maioria dos p6steres e localizada ao nivel dos olhos e proximos ao consumidor, 

causando grande impacto, esteja efe a pe, em carro ou em onibus, em alguns mobiliarios 100% 

das faces e iluminada e sob vidro. A mensagem deste tipo de midia e comunicada com 

excelente visibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda e uma comunica~o feita na 

rua, onde as pessoas passam grande parte de seu tempo. 

2.2.2.3 midia digital/ Sinaliza~o Digital 

Quando se pronuncia a palavra digital logo se pensa na internet, mas, em termos de 

midia digital, a internet e so urn exemplo de como tudo esta mudando. E essa tecnologia que 

permitiu a crescente proliferac;ao de gravadoras de video, que permitem assistir um programa 

quando se desejar. 
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Este tipo de mfdia oferece aos clientes uma forma dinamica, rigida, eficiente e modema 

de comunicayao. 

Urn born exemplo, muito usado hoje sao monitores LCD instalados em supermercados 

contendo softwares de cria~ao, gerenciamento e distribui~ao de conteudo e informa~oes que 

chamam a aten~ao dos clientes. Os monitores LCD tambem podem ser encontrados nos mais 

diversos lugares hoje em dia com varios tipos e formas de transmissao de programayao e 

imagem. Podemos encontra-los em aeroportos, em guiches de pedagio, em elevadores e 

inclusive em lugares inusitados como em banheiros, por exemplo. 

A sinalizayao digital e uma tecnologia nova. Quase todo mundo percebe o impacto de 

imagens de alta resolu~ao em locais como aeroportos, shopping ou qualquer outro espa~o 

publico, e assirn nao e diffcil imaginar o potencial para este tipo de aplica~ao de midia. Esta 

tecnologia tambem pode ser encontrada em algumas literaturas como: "next killer app", algo 

como "a proxima onda". 

Esta e uma oportunidade que se abre para integradores que queiram ficar com urn 

peda~ desse bolo, seja como iniciante ou como alguem que ja esta ha algum tempo no 

mercado. Este e urn importante passo para as empresas e organiza~oes que pretendem 

acompanhar essa evolucao com chances de competir no mercado. 

Quando falamos de sinaliza~ao digital, estamos nos referindo a combinayao de displays 

digitais de alta resoluyao- geralmente de plasma ou LCD- com computadores e softwares 

dedicados a distribuicao de mensagens ao pUblico que frequenta espacos publicos. 

Este sistema pode ser tao simples quanto urn sistema de TV comum acoplado a urn 

DVD player que gera determinado conteUdo customizado. Algumas pessoas podem argumentar 

que isso nao e sinaliza{:ao digital, devido a falta de conectividade em rede, mas o mais 

importante e que o sistema atenda as necessidades do usuario que quer informar, inftuenciar, 

entreter ou educar. Quando isto acontece, o fato de ser urn DVD ou qualquer outro mecanismo 

passa a ser apenas urn detalhe. 

No entanto, verdadeiros sistemas de sinaliza{:ao digital podem atingir seu maximo 

potencial apenas quando fazem parte de uma rede "inteligente". 

Urn dos maiores beneficios para o usuario e a possibilidade de distribuir conteudo 

relevante no Iugar certo e na hora certa, para provocar a reayao desejada na pessoa que esta 

vendo. 

Podemos classificar como "new midia" a sinalizayao digital pelo fato de o sinal digital ser 

em rede e este pode ser adaptado a mensagem de acordo com a hora, o dia da semana, a 

localiza{:ao geografica e ate mesmo os niveis de estoque. 

Muito importante lembrar que de nada adianta se nao houver urn mercado consumidor 

para esses sistemas. Temos indica{:oes claras de que nao so existe esse mercado, como ha 

uma urgencia de construir essas redes e afinar os modelos de negocio. 
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Nao importa a area de atuayao, e fato que a sinalizac;ao digital proporciona aos 

varejistas a habilidade de estimular a lealdade e a consciencia de marca nos consumidores, 

enriquecendo a experiencia deste alcan~ndo resultados definitivos. Ha varias estatisticas que 

apresentam numeros diferentes, mas muito pr6ximos dos apresentados pelo Point of Purchase 

Advertising lnternacional (POPAI), que retrata que em torno de 75% das decisoes de compra 

ocorrem no ponto-de-venda. Este numero traduz a vontade da indOstria e a necessidade de 

aumentar os investimentos em promoc;oes e propagandas no ponto-de-venda. 

A Sinalizayao Digital e urn metodo revolucionario, adaptavel e atraente que permite 

varejista personalizar o conteudo de acordo com sua clientela e dessa forma alcanya-la com o 

maximo de reposta, isto permite a integrac;ao total com qualquer ambiente e ao mesmo tempo 

oferece urn produto flexivel e eficiente. 

2.1 .2 Tipos de Ac;oes Promocionais 

0 varejista pode realizar varias ac;oes que promovam uma marcar urn produto em 

especial. Pode fazer promo~s visando determiladas respostas do cliente ou ainda resposta 

dos colaboradores que estarao participando daquela ac;ao. 

2.12.1 treinamento 

Normalmente ocorre vinda dos fomecedores que promovem cursos para treinar 

atendentes e pessoas envolvidas diretamente com o produto. Outro exemplo e quando 

promotores sao treinados e enviados aos pontos-de-venda, que permanecem durante urn curto 

espayo de tempo no ponto-de-venda, mas que surtem bastante efeito. Uma opc;ao mais barata 

porem pouco eficaz e o envio de prospectos de treinamento. 

2.1 .22 relacionamento (varejo e consumidor) 

0 processo de relacionamento tern que ser de aproximayao entre o varejista e o 

consumidor, ou de empresa com outras empresas, ou tambem conhecido como Business to 

Business. 0 grande segredo para encurtar este relacionamento e a empatia entre ambos. 

Distribuigao de brindes e simpatia podem ser os pontos fortes para urn primeiro passo. 

2.1.2.3 fidelizac;ao 
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A fidelizayilo faz parte do relacionamento, a diferenya esta na recompensa. Com a 

fidelizayilo pretende-se cativar e fazer com que este cliente use exclusivamente o determinado 

produto ou fazer com que distribuidores e revendedores deem preferencia pela marca. 

2.1.2.4 premiayilo 

Premiayaes silo aquelas que gratifrcam quem corresponde a certos padroes instituldos 

pelas organizayaes, em algum programa promocional. 

2.1 2.5 incentivo 

As campanhas de incentivos servem para estimular as metas de vendas e anunciam 

premios por seu desempenho. E importante lembrar que quando a empresa e o varejo 

participam do mesmo programa de incentivo conjuntamente, as fon;as motivacionais se 

multiplicam. Estes incentivos tern que ser feitos dentro de urn periodo determinado e em 

determinadas ocasiOes. Para nao desgastar a imagem da empresa nao podemos emendar urn 

programa no outro para nilo criar urn vicio nos participantes. 

2.1.2.6 culturais 

Normalmente silo eventos montados sob encomenda e exclusivos. Nem algumas vezes 

podem ser patrocinios de shows, ellposiyOes, concertos musicais, etc. 

2.12.7 cuponagem 

Cuponagem e distribuir para o consumidor cupons que dilo direito a descontos ou 

ofertas. Estes cupons podem vir dentro de jornais, encartes, por mala direta ou diretamente 

distribuida no ponto-de-venda. Em nosso pais o indice de retorno deste tipo de ayilo e baixo, em 

torno de 1%. lsto e urn problema cultura, em outros pafses isto pode ter melhores resultados, 

aqui por enquanto, altos investimentos nesse setor e arriscado. 

2.1.2.8 institucionais 

Silo ayoes que visam reforyar a imagem de urn produto, e nilo a venda dele em si. A 

intenyilo e valorizar organiza~o. a marca. Algumas silo patrocinios de shows, festas, desfiles, 

etc. 



23 

2.1.2.9 amostragem (sampling) 

Esta ac;ao de da com a distribuic;ao de pequenas amostras gratis ou mini embalagens 

fieis ao originaL 0 objetivo desta ac;ao e fazer o lanc;amento de produtos, toma-los conhecidos, 

reforc;ar a imagem e aumentar o numero de consumidores de determinado produto. 

2.12.10 cross sampling 

Esta e uma tecnica de amostragem cruzada que consiste em utilizar outro produto de 

grande penetrac;ao no mercado "dando carona" para divulgar urn produto desconhecido. Esta 

pratica assimila muito mais confiabilidade que o produto que "da carona", ja possa ter. 

2.1.2.11 panfletagem 

E a distribuic;ao de panfletos no ponto-de-venda ou em outros lugares escolhidos pelo 

varejista ou sugeridos por algum fomecedor~ 

2.12.12 degustac;ao 

Esta ac;ao permite que o consumidor experimente uma comida ou bebidas. Sao usadas 

bandejas especiais e outros. Este tipo de ac;ao e extremamente eficaz, pois atinge indices 

proximos de 49% de aumento nas vendas. Esta pratica e muito usada nos supermercados. 

2.1.2.13 demonstrac;ao 

Esta ac;ao faz com que o consumidor possa conhecer melhor o produto, e acredita-se 

que o contado pessoal no ponto-de-venda seja muito eficaz. Depois da degustac;ao e uma das 

ac;oes que proporciona maior retorno e tambem pode ser associada a compra por impulso. 

2.12.14 motivacional para a forc;a de vendas 

Antes de levar o produto ao consumidor e necessaria que ele seja apresentado aos 

colaboradores atraves de reuniOes e convenc;6es para lanc;ar o produto primeiramente para a 

equipe criando uma forte motivac;io reforc;ando tecnicas de vendas e metas da organizac;ao. 

2.1.2.15 ac;ao performatica 
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Esta ayao consiste em apresentar urn produto ou serviyo de forma ludica, com a 

presenya de artistas. Muitas vezes associar a imagem de pessoas famosas, convidando uma 

celebridade para vincular sua imagem ao produto pode aumentar e muito as vendas. 

2.1.2.16 feiras e exposiyoes 

Sao eventos como exposiyoes onde se reunem varias pessoas relacionadas ou assunto 

ou tipo de neg6cio. Neste ambientes podem ocorrer vendas de produtos, contatos, novas 

parcerias, lanyamentos de produtos, etc. E urn Iugar onde tern urn publico especffico e tern 

muitas vezes urn custo elevado. 

2.1.2.17 merchandising guerrilheiro 

Esta e urn a ayao planejada e executada con forme as ay()es do concorrente. Este tipo de 

a9ao pode desestruturar a concorrencia obtendo uma fatia de mercado muito importante em 

determilada regiao. 

2.1 .2 .18 merchandising teste 

Sao ayoes de demonstrayao em pontos especificos e somente depois de algum sinal de 

sucesso e que investe mais pesadamente em atguma oura ayao. 

2.1.2.19 concurso e sorteios 

Sao ayoes em que os consumidores concorrem a premios ou vales-brindes depositados 

urn cupom numa uma, mandando pelo correio, recentemente por mensagens de celular ou 

email. Este tipo de ayao e demorada pois tern que ser aprovada pelo Ministerio da Fazenda em 

Brasma e demora de 15 a 30 dias. Este tipo de ayao requer uma forte campanha de 

comunicayao que de sustentayao a campanha para que os consumidores sejam motivados. 

2.1 .220 propaganda cooperada 

Esta ayao ocorre que quando o varejista anuncia na midia urn produto, muitas vezes 

dividindo custos do anuncio com os fomecedores, estes dao suporte e assumem os custos da 

promoyao. 

2.1.3 Nivel de Comunicayao 
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"A publicidade e uma das varias for~as de comunica~o que, atuando isoladamente ou 

em comunica~ao, leva o consumidor atraves de sucessivos niveis que podemos denominar de 

nrveis de comunica~o: desconhecimento, conhecimento, compreensao, convic~o e a~o". 

Ressalta Sant'Anna (1981, pagina 78) 

• Desconhecimento: e o nivel de mais baixo de comunica~tao. Neste nivel estao as 

pessoas que jamais ouviram falar do produto ou da empresa. 

• Conhecimento: como base minima tem-se que fazer o maximo esfor~to para 

conseguir a identifica~o do produto por parte do consumidor. 

• Compreensao: neste estado o consumidor nao s6 tern conhecimento do produto 

ou servil(o, mas tambem conhece a marca e reconhece a embalagem, bern como possui certo 

conhecimento do que eo produto e para que ele serve. 

• Convic~o: alem dos fatores racionais do produto, a preferencia do consumidor 

se da, tambem, por motivos emocionais. 

• A~o: o ultimo nivel e onde o consumidor realizou algum movimento 

premeditado para realizar a compra do produto. 

2.1 .4 Promo~tao no ponto de venda (Merchandising) 

lncumbido de providenciar mercadorias e servic;os desejados pelos consumidores, o 

marketing de varejo esta principalmente focado na venda de bens ou serviyos tigados aos 

consumidores finais. Ja o Trade Marketing e caracterizado pelo relacionamento estrategico entre 

fornecedor e os pontos-de-venda, criando tambem uma ponte entre as areas de marketing e 

venda. 0 Merchandising e qualquer tecnica, a~o ou material promocional usado no ponto de 

venda que proporcione informa~o. e melhor visibilidade de produtos, marcas ou servi~tos, com o 

prop6sito de motivar e influenciar as decisoes de compra dos consumidores. 

0 Merchandising tambem e urn grupo de atividades de marketing e comunica~o 

designados a identificar, controlar, ambientar, e promover marcas, produtos, e servic;os nos 

pontos-de-venda. Alem disto, deve ser responsavel por uma apresenta~o diferenciada que 

destaque os produtos na loja, criando no ambiente uma sensa~o de mais espac;o e mais 

visibilidade com objetivo de aumentar a rotatividade. 

Na verdade o conceito de Merchandising varia de pais para pais. Autores como Joaquim 

Caldeira Silva, definem Merchandising como uma forma de planejamento e operacionalizac;ao de 

atividades que se realizam em estabelecimentos comerciais e de presta~tao de servii(O. Este faz 

parte do complexo mercadologico de bens de consumo que tern como objetivo expor e 

apresentar de maneira adequada a criar impulsos de compra na mente dos consumidores 

tornando mais rentaveis os canais de venda. 
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A promo~o e qualquer ato elaborado para comunicar e promover uma organiza~ao ou 

urn produto sem a utiliza~ de midia convencional, de grande abrangencia, podendo ser uma 

a(}ao conjunta com mensagens objetivas ou de forma mais discreta como, por exemplo, em 

forma de urn patrocinio. 

A diferen(}a entre Merchandising e Prom~ao de Vendas e que a promo~ao e feita por 

urn tempo determinado e o merchandising e feito em tempo constante. Existem varias formas de 

promo~o de vendas como, por exemplo: vale-brinde, concursos ou premia(}oes, sorteios, leve 3 

pague 2, promo~o conjunta (duas empresas com produtos afins), brinde anexo ao produto, 

brinde enviado pelo correiol reembolso, produto a mais na embalagem, cole(}oes/ junte-troque, 

roletas e outros premia(}Oes instantaneas, cupons, amostragem, embalagem reutilizavel (vidro de 

geleia, por exemplo), pre~s promocionais e outras. Em alguns casos consumam-se fazer ainda: 

distribui~ao de descontos, venda casada, ou qualquer outra vantagem que valorize mais o 

investimento do consumidor. 

A palavra Merchandising e uma palavra inglesa que significa opera~o com mercadorias 

e e um conjunto de tecnicas que leva informa~o e apresenta de forma diferenciada um produto 

ou servi~o dentro do ponto-de-venda aumentando a sua rotatividade. 

Rapida e eficaz, o merchandising no ponto-de-venda e uma midia que conta com tres 

elementos chave para a conclusao de uma venda: o consumidor, o produto eo dinheiro. 

2.1.5 Ambiente Promocional 

Urn exemplo born para, come~armos a ilustrar este t6pico sao os supermercados. 

Pesquisas mostram que 60% dos brasileiros consideram suas visitas aos supermercados como 

lazer, isto ressalta a importancia que o ponto-de-venda tern para o consumidor. Por tanto, agoes 

neste ambiente devem ser tratadas como um show, que leva varias emo(}Oes aos seus 

expectadores. Emo~oes como felicidade, alegria, sonhos, experimentayties podem ser agu~adas 

no ponto-de-venda atraves de elCperiencias sensoriais. Ha varias formas de se atrair a atengao 

do consumidor no ponto-de-venda atraves da visao, do olfato, da aud~ao, do paladar ou do tato. 

2.1.6 Material de Merchandising no Ponto-de-venda 

Alguns dados registram que os materiais de merchandising no ponto-de-venda 

costumam lembrar e refor~r a mensagem publicitaria vista por eles antes de entrar na loja. 

Estes materiais ampliam os efeitos da propaganda feita em outros veiculos por que 

complementa as mensagens diretamente ao nivel da loja, Iugar onde as decisoes de compra 

acontecem. 
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Urn fato muito importante de ser ressaltado eo fato de que a midia tradicional tern urn 

custo muito alto. lsso aconteceu devido ao grande aumento do numero de emissoras de TV, de 

radio, de TVs por assinatura, de jomais, de titulos de revistas eo surgimento de net-midia. 

Alguns criterios devem ser observados para que se possa obter o maximo de eficacia 

com o material de merchandising no ponto-de-venda. 0 primeiro deles e constatar 

2.1.6.1 displays 

Urn display coloca em evidencia urn produto. Urn display deve ter como qualidade 

primordial a aparencia de uma unidade onde varios produtos expostos se entreguem. Com o 

passar do tempo o varejo percebeu que os consumidores tomam cada vez mais as decisoes de 

compra na loja. Os materiais promocionais podem ser separados em tres categorias: 

permanentes (na maioria das vezes feito sob mediada, complementam espa~s nas lojas ou 

criam pontos extras), semi-permanentes ( ficam aproximadamente seis meses no 

estabelecimento para promo~es duradoras ou servem como suporte de produtos) e p6 ultimo 

os temporarios ou descartaveis (permanecem nas lojas por no maximo algumas semanas 

expostos, para dar suporte para alguma campanha de propaganda ou alguma promo~ao. 

Os displays podem ser de chao, de prateleira, display de check out {caixa registradora), 

display de balcao, display para ponta de gOndola, display com cesto (expositor+ sinalizador), 

display de linha ( expoe toda linha de produto ), display de embarque (pre-pack, sao caixas de 

embarque ou transporte que se transformam em display), display interativo (que sao terminais 

eletronicos ou computadorizados). 

Os displays interativos chamam a aten~o por serem compactos stands, pelos quais os 

consumidores obtem informa~oes, divulga~o. receitas, etc. Estes podem ser multimidia, com 

televisao, som, computador, texto, etc. Urn dos problemas deste mecanismo eo alto custo e a 

necessidade de uma manuten~ao constante. 

2.1.62 adesivo 

E urn material plastico autocolante que possui mensagens promocionais. Normalmente 

sao usados em geladeiras de supermercados, farmacias, bares, lanchonetes, etc. e podem ser 

colocados nos rna is diversos lugares como no chao das lojas por exemplo. 

2.1.6.3 balcao para demonstra~ao 

Normalmente e urn stand pequeno onde uma demonstradora expoe e divulga o produto 

de maneira personalidade e normalmente sao fiiceis de carregar. 
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2.1.6.4 bandeirolas 

Usadas para sinalizar urn evento ou simplesmente para sinalizar, elas se encontram 

colocadas num fio decoram o teto da loja. Funcionam bern no pequeno varejo, no ramo 

automotivo em lojas de materiais de construc;Ao ou ate mesmo em farmacias. 

2.1.6.5 bandeja para degustac;Ao 

Muito pratico, e urn suporte preso nos ombros, que levam ao cliente uma oportunidade 

rapida de provar urn produto, normalmente e bastante utitizado atualmente em supermercados, 

por ser de grande mobilidade, pratico e de baixo custo. 

2.1.6.7 banner 

Banners sao sinalizadores e podem ser de varios tamanhos. Feitos em papel, plastico ou 

tecido, parecem faixas e normalmente vern esticados em dois roletes de madeira ou baguetes 

de plastico fixados em paredes ou colocados em suportes apropriados. Sao bons para sinalizar 

eventos, sao praticos e de custo baixo, 

2.1.6.8 cupom 

Cupons sAo folhetos distribuidos aos clientes que dao direito a: descontos, brindes, 

participar de concursos ou sorteios. Cupons podem estar nas embalagens, dentro de encartes 

podem ser entregues pessoalmente ou por mala direta. Ac;Oes que envolvem distribuic;Ao de 

cupons tern urn indice de retorno de 1% dependendo das vantagens oferecidas. 

2.1.6.9 faixas de gondolas 

As faixas de gondolas sao tambem conhecidas como demarcadores de gondolas. Essas 

faixas podem ser em papelao ou plastico, informam que tern urn determinado produto na 

prateleira e ajudam o consumir a localiza-lo. Estes na maioria das vezes tern textos curtos, com 

fontes grandes, e divulgam a qualidade do produto. 

2.1 .6 .1 0 inflaveis 
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Os inflaveis possuem uma vantagem de poder imitar varias formas. Estes sao displays 

plasticos inflaveis, chamam baste a aten~o normalmente pelo seu tamanho, ao usados tambem 

para decorar eventos e fazer divulga~ao ao ar livre. 

2.1.6.11 in store midia 

Sao TVs interativas em circuito fechado que exibem comerciais ou promo¢es dentro 

das lojas. Ou pode ser ainda radio com programa~ao especial na maioria das vezes com locutor 

local, que anuncia ofertas, informa~oes e comerciais. 

2.1.6.121uminosos 

Luminosos podem encontrar-se no interior das lojas, divulgando marcas, produtos ou 

outros motivos. Os luminosos podem ser feitos em fibra 6ptica, neon ou eletricos. Normalmente 

sao usados em bares, restaurantes, banco, padarias, lojas dos mais diversos tipos, etc. Quando 

externos, sao colocados em fachadas ou em topos de edificio, para divulga~ao notuma. Ha 

tambem os back-lights (sinafiz~o plastica ou acrilica, iluminada intemamente por tras) e os 

front-lights (placas metalicas pintadas, iluminadas com holofotes frontais) que tambem sao 

luminosos, mas sao visiveis durante o dia e durante a noite. 

2.1.6.11 m6bite 

Pendurados no teto ou preso entre gondolas, o m6bile e uma peya promocional 

sustentada por fios e normalmente sao usadas em lojas de conveniencias, pequenos mercados, 

farmacias, lojas especializadas e em casas lotericas. Sio usados para divulgar imagens e 

marcas. Por estarem no ar, dificultam a leitura. 

2.1.6.12 papel forrayao 

Normalmente sao bobinas de plastico ou papel com motivos repetitivos, ou com a marca 

do produto ou da empresa. Este tipo de material deve ter imagens grandes que possam ser 

vistas a uma distancia de pelo menos 4 metros. 

2.1.6.13 sinalizavao de vitrine ou entrada (porta) 

Sao cartazes e adesivos presos ou grudados em paredes ou vitrines, servem para 

promover e divulgar urn produto ou uma promo~o. Esta sinaliza~o muitas vezes se apresenta 
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de forma exagerada em alguns lugares, ocasionando uma polui~ao visual, dificultando a 

absoryao da mensagem que deve sertransmitida ao consumidor. 

2.1.6.14 sinalizador de ilha 

Sao cartazes duplos ou duros que podem ser colocados em varias posi~oes. Podem ser 

pendurados em pedestais no entro de ilhas. 

2.1 .6 .15 stopper e wobbler 

Feitos em plastico ou papetao. estes sinalizadores sao encaixados em pontas de 

prateleiras perpendicularmente formando uma especie de orelha fora das gondolas. Alguns 

wobblers possuem uma lingOeta plastica transparente o que da urn balan~ para a pe~a e com o 

vento este se movimenta chamando mais a aten~o do consumidor. Os stoppers tambem podem 

ser com leds luminosos ou ainda, com som, movimento motor ou ate terem cheiro. 

2.1.6.16take on (pegue urn) 

Sao caixas onde sao colocados folhetos ou filipetas para serem pegues pelos clientes 

nas prateleiras ou em balc6es. 

2.1.6.17 TVs in store 

Ainda muito pouco exploradas no Brasil, estas redes de TV em canal fechado dentro das 

lojas, sao urn sucesso ha algum tempo nos EUA. E um grande canal de comunica~o dentro da 

pr6pria loja, local onde acontecem 80% das decisoes de compra. Este canal deve passar uma 

mensagem atraente, que chame a atenc;ao do cliente e estimule a compra do produto. Embora 

pouco usado ainda no Brasil. e urn mecanismo de divulga~o com grande aceitac;ao, de tac~ e 

rapida absor~o que bern utilizado aumentar exlraordinariamente a venda de urn produto. 

2.1 .7 Problemas que podem ocorrer com materias no ponto-de-venda 

Varios fatores podem influenciar os materiais e prejudicar o varejo. A falta de cultura leva 

a resistencia na utiliza~o de certos materiais por alguns varejistas. Algumas pessoas do varejo 

ainda tratam os materiais produzidos pelos fomecedores com desrespeito ignorando muitas 

vezes os altos investimentos em materiais caros feitos por fornecedores. !: de extrema 

importancia consultar os varejistas sobre as caracteristicas ffsicas da sua loja antes de criar 

materiais inusitados, que muitas vezes nao funcionam em determiladas lojas ou nao se 

adaptam. A cobran~a pela ubliza~o de espa~ para coloca~o de material promocional pode ser 
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outra situayao complicada entre varejista e fomecedores. A polu~ao visual e outro fator 

importante que prejudica o entendimento de cliente, pode con1i.mdir a cabeya do cliente, distorcer 

uma informayao ou ainda agredir o consumidor, sem esta devida intenyao obviamente. 

Falhas na instalayao de equipamentos, montagem e armazenagem dos materiais, pode 

trazer muito incomodo. E necessaria que haja sempre urn cronograma pre-estabelecido. As 

franquias tambem podem enfrentar problemas relacionados a inadequayao e a padronizayao 

nos ponto-de-venda. 0 mau planejamento de prateleiras e vitrines pode prejudicar o layout da 

loja, interferindo negativamente na padronizayao agredindo a identidade da marca. 
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3 0 PROJETO PRA TICO 

3.1 DIAGNOSTICO DA SITUA<;AO 

A hist6ria das Loterias Federais comeya em 1962 quando a administra~ao das Loterias 

Federais foi delegada a CAIXA, quando a Uniao se tomou responsavel por sua explora~ao e por 

repassar ao Govemo Federal os valores destinados aos beneficiarios legais oriundos da 

arrecada~ao com a venda dos produtos lotericos. 

As Loterias da Caixa constituem uma importante fonte de recursos para o 

desenvolvimento sociaL Quase metade do total arrecadado com os jogos (incluindo o percentual 

destinado a titulo de lmposto de Renda) sao repassados para os ministerios beneficiarios e 

entidades nao govemamentais para investimentos em areas prioritarias para o pais. 

Em 2007, mais de R$ 2,56 bilhoes tiveram essa destina~o e este dinheiro foi distribuido 

da seguinte forma: 

• 0 esporte nacional recebeu R$ 326291.488,17, que foram destinados ao 

Ministerio do Esporte e aos Comites Olimpico e Paraolfmpico Brasileiros; 

• A Seguridade Social recebeu R$ 885.078.756,56 para garantir beneffcios 

previdenciarios aos cidadaos; 

• 0 Programa de Financiamento Estudantil (FIES) recebeu R$ 480.612.156,37 

para possibilitar aos estudantes de baixa renda a oportunidade de fazer urn curso superior e a 

conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Sao cerca de 500 m~ estudantes 

beneficiados; 

• R$ 148.891.570,83 foram destinados ao Fundo Nacional de Cultura para a 

preservac;ao, o desenvolvimento e a divulgac;ao da riqueza cultural de nosso pais; 

• 0 Fundo Penitenciario Nacional (FPN) recebeu R$ 155.971.359,20 para investir 

na seguran~a dos cidadaos 

No entanto a maioria da popula~o desconhece este tipo de informa~ao, a nao serem 

aquelas que tern acesso a internet e entram no site da caixa. E. verdade que ja presenciamos 

propagandas mostrando alguns projetos patrocinados pela Caixa, no entanto nao constatados 

grandes impactos junto a popula~o. 

Alem da importancia destes projetos sociais projetos, com a passar dos anos 

percebesse que as UL viraram urn grande centro de presta~o de servi~os. Hoje, ao entrar numa 

UL podem-se fazer quase tudo que antigamente faziamos nos bancos. Foram atribuidas as UL 

varios serv~os como: pagamento de contas de agua, luz e telefone, recebimento de boletos da 

caixa e de outros bancos, pagamento de beneffcios sociais e seguro desemprego, saque e 

depOsito, abertura de conta e ate emprestimos para aposentados do INSS, entre outros. Estes 

servi~os atraem para dentro das UL urn publico extremamente diversificado e que cresce a cada 
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dia. Mas com todo este movimento de pessoas entrando e saindo, e not6rio que a 

comerciaiiza~ao de jogos nao cresce proporcionafmente a quando de cfientes que freqOentam as 

UL hoje. 

Hoje, a grande viUio das Ul sao as filas em determinados periodos domes, que afastam 

alguns clientes e nao traz beneficio nenhum para o empresario foterico. 

Ap6s anos de observac;ao, pode-se constatar que muitos clientes de jogos inclusive 

estavam afastam-se das Ul e deixando de fazer a sua aposta, pois as filas em determinadas 

epocas do mes nas Ul, sao assustadoras. Diante deste fato, chegou-se a conclusao da 

necessidade da realizagao de uma pesquisa com consumidores e com empresarios lotericos. 

3.2 PESQ'UlSA 

Diante desta necessidade de estar buscando informa~oes a respeito de quem: e este 

novo cliente que freqOenta as casas lotericas na atua lidade. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 02 e 31 de julho de 2007 com 140 pessoas que 

compareceram a UL localizada no centro de Almirante Tamandare- Regiao Metropolitana de 

Curitiba. A pesquisa foi realizada atraves de urn questioniuio com 10 perguntas de multipla 

escolha e 1 ultima pergunta aberta e dos 140 questionarios respondidos, 17 foram reprovados 

por nao estarem as· respostas preenchidas incorretamente pelas entrevistadoras e foram 

considerados 123 questiomirios. sendo 64 da 1.a quinzena do mes e 59 da 2.a quinzena. 

Nesta pesquisa foram feitas perguntas relacionadas ao tempo de permanencia dos 

clientes no interior da- loja, satisfac;ao com o atendimento. conhecimento sobre os produtos 

comercializados dentro das UL. interesse dos clientes e para finalizar foi feita uma pergunta 

aberta pedindo sugestoes para que este cliente pudesse ser melhor atendido. 

Com esta pesquisa podemos observar, por exemplo, que a maioria das pessoas que 

entrou na UL neste periodo e do sexo feminino como podemos constatar no Grafico 01. 

Gniftco 01 - Loterias Tamandare- Percentual de FreqUentadores da UL- JULHO 
2007 

Hom ens 
4 "!% 

tv!ulheres 
59% 
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Ale·m disto, atraves da pesquisa podemos comparar a primeira com a segunda quinzena 

e identificar que 81% das pessoas que entraram na UL na primeira quinzena do mes estavam ali 

para pagar suas contas e somente 48% para fazer jogos. Na segunda quinzena este cem1rio se 

repete porem com menor quantidade de pessoas. Urn dado importante foi levantado mostrando 

na segunda quinz.ena do mes, tanto as pessoas que entraram para jogar ou para receber 

beneficios sociais correspondem a 36% igualmente, no entanto, ap6s muito tempo de 

observa~ao, nao encontramos nenhuma liga~o entre as pessoas que entram para jogar e as 

pessoas que vao receber beneficios. Ap6s muita observa~ao, pode-se afirmar que o que ocorre 

e exatamente o contrario, pois a maioria dos que recebem beneficia social nao jogam. (ver 

Grafico 02). 

Grafico 02- Loretias T.amandare - Produtos e serivi.;os procurados nas UL • Compara.;:ao da l ." e 2.-a 
q~rin:r.ena de .JUL!-10- 2007 

P?~\Ftli'Wl1i!i J')gO$ Jogo$ J llgtrs (Bt.f} J ogoHT~Ie Jo~os(Sati) Jog•4s 8eneHcios Sewicos Cart~o 
de cor.tas (Lot>.'lrias) {r.aspinh:a) Sena) (Eo lao) CArr\ .. A)~QfJI Tel"fdnico 

Produtose SetViJ;tJs c L• Gluinzena ra2_a Q!Jinzena I 
·---n--.-1 

Mesmo ap6s anos de observa~ao, existia uma grande necessidade em saber o 

percentual do que este consumidor esta buscando na UL hoje·. Atraves do Grafico 03, rn.ediu-se 

exatamente este percentual de procum. Apesar de nao ser novidade, e fato que as loterias 

ocupam urn segundo Iugar generoso que segundo a opiniao de alguns empresarios rotericos 

estara em breve sendo ocupado pelo pagamente de beneficios e posteriormente· para a abertura 

de contas e servi~os bancarios. 
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Grafico 03 - Loretias "'farnandare ~ Produtos e serivi~os procurados nas UL - JULHO 2007 

P:agam~otode Jogos JOQOS Jogos (8Lf) Jo~os(TI3le JGgos(Bau} .JQ.gos(Solao) Bene.ficiQ.s Ser.li~~:~s Cartao 
contas {Loterlas) {rasprnha) Sena) CAJY..AAQUi Telefonlco 

Produtos e SeN~os 

Outro fator analisado e que e o grande alvo de estudo para cria~ao de mecanismos 

deste projeto, e o tempo de espera do consumidor na fila das UL 0 grande objetivo inicial deste 

projeto foi criar urn mecanismo que so.lucionasse o problema das filas, mas que de certa forma 

aproveitasse esse tempo ocioso em que o consumidor aguarda ser atendido em beneficia. 

mais de 30 min. 

entre 20 -30 min. 

Tempo 

entre 15- 20 min. 

menos de 15 min. 

0% 

GratiCo U4 - Lotenas Tamanaare - Percentual de permanencsa na ftla- JULHO 2DU'I 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
Percentual de Pessoas que permanecemna Ha 

Q2.• Quinzena 
!l! V' Quinzena 

0 maior desafio era transformar o problema em solu~o. 0 objetivo principal e melhorar 

as atividades no ambiente das 9.000 Unidades Lotericas espa1hadas pelo pals. 

Ja os objetivos especificos sao de tentar tomar mais agradavel e instrutivo e menos 

cansativo o tempo que os clientes permanecem nas filas das Unidades Lotericas esperando o 

atendim·ento. 
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A1em disso, outro objetivo e ensinar os milhares de frequentadores das Unidades 

Lotericas que vao ate o ,estabetecimento para fazer uso de outros servi~os a apostarem nos 

jogos das Loterias Caixa como se pode contatar atraves do Grafico 05 onde podemos obs,ervar o 

percenbJal de jogo ou produto que o consumidor gostaria de jogar ou comprar, mas nao sabe ou 

nao conhece. 

Grafico 05- Loterias Tamandare - Percentual de jogo ou pmduto que o consumldor gostaria de jogar ou 
comprar mas nao sabe ou nao conhece - JULHO 2007 

E, para finalizar pretende-se mostrar para o publico frequentador das Unidades 

Lotericas onde a maior parte do dinheiro com jogos e aplicada. 

Baseado em outro grafico (Grafico 06), podemos perceber da mesma forma que quase 

35o/o das pessoas desconhecem servi~os disponibilizados hoje na UL como abertura de conta, 

cartao de credito e emprestimos para aposentados do tNSS. 
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Ap6s conversa com varios empresarios lotericos, criou-se uma necessidade de buscar 

solu~6es para o ambiente das Ul, observando e principalmente ouvindo o cliente. lnumeras 

ideias foram surgindo e sendo formatadas nestes anos de evolu~ao das Ul, no entanto algumas 

ideias foram sendo agregadas e colocadas em pratica particularmente pelos empresarios na 

ten1ativa de melhorar as cond~6es da sua loja. 

3.3 PROPOSTA 

Foi observado que o tempo que o cliente permanece na fila e extremamente 

desconfortavel, pois este encontrasse parado em pe, sem ter pra onde ir e pra quem olhar uma 

boa altemativa encontrada e "puxar conversa" com o proximo da fila. Este tempo nao e 

aproveitado por ninguem, nem pelo empresario loterico e muito menos pelo cliente. 

0 projeto Canal da Sorte surge como uma altemativa para resolver este problema, 

tentando fazer com que o cliente nao perceba o real tempo que permanece na fila e 

principalmente, esteja recebendo informa~es que poderao se reverter em vendas dentro do 

pr6prio ponto-de-venda. A proposta do canal da sorte consiste na cria~ao de um canal de TV 

intemo e exclusivamente elaborado para as Ul, dentro das Ul e que este possa instruir os 

freqOentadores e principalmente fazer com que o tempo que eles permanecem dentro das Ul 

pare~ menor. Alem disso, o maior objetivo e absorver os clientes que usam as Ul para outros 

servi~os, para que estes passem a jogar e a conhecer melhor os produtos Caixa. 

Este canal apresenfaria filme com: 

• ResuJtados dos jogos (programa~o mudara diariamente); Como jogar (somente mudara 

quanto tiverem altera~es nos jogos); 

• Para onde vai o dinheiro arrecadado com a venda dos jogos. Ex. paraolimpfadas, 

FIES, ... (programa~ao mudara de 6 em 6 meses); 

• lnformar e esclarecer como os clientes podem abrir contas, fazer canao de creditos e 

outros. lnformar de forma clara e simples os documentos necessarios (somente mudara quanto 

tiverem altera~6es feitas pela Caixa); 

• lnformar telefones para informa~6es. reclama~. sugest6es e para contato direto com 

a caixa (somente mudara quanto tiverem altera~es feitas pela Caixa); 

0 intuito da cria~ao deste projeto e fazer uma a~o de merchandising constante dentro 

do ponto-de-venda onde ocorrem em tomo de 80% das decis6es de compra. Este seria uma 

especie de sinatiza~ao digital, onde cada Ul teria um monitor de 15 polegadas transmitindo este 

filme educacional e informativo. Este filme estaria incentivando e ensinando o cliente que se 

encontra ocioso e irri1ado na fila a jogar ou sirnplesmente entender para onde vai o dinheiro das 

apostas, ponto bastante criticado pelos clientes segundo muitos empresarios lotericos. 
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Este tipo de midia nao convencional encon1ra-se em total ascensao hoje, nao s6 no 

Brasil, mas tambem no mundo inteiro. A sinalizacao digital interage com o cliente de forma 

dinamica, rapida e inteligente. A Sinaliza~o Digital permite que os varejistas e os negociantes 

de marcas usem mensagens vibrantes em uma midia rica, direcionada para a audiencia correta, 

a qualquer momento e em qualquer Iugar. Esse metodo garante o controle da mensagem ao 

mesmo tempo em que permite a comunica~o de conteudo em tempo real determinado por 

tempo, localiza~o, demografia e promo~es. 

A habilidade de causar impacto nos consumidores e em qualquer urn que veja a 

mensagem e aumentada atraves da utiliza~o de videos coloridos, telas interativas sensiveis ao 

toque e de funcionalidade de alimenta~o multipla que permite o uso de imagens variaveis. A 

Sinaliza~ao Digital tambem pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar os lucros e 

diminuir os custos. Pode-se promover e aumentar as vendas de produtos especfficos no ponto 

de venda, nas Ul especificamente produtos como X CAP. 

Esta midia tambem poderia ser ublizada para a divulgacao de como acontecem os 

sorteios no caminhao da sorte que desde 1980, percorre as estradas do pais levando sonhos e 

demons1rando a transparencia e a lisura das loterias CAIXA. A1ualmente, esse sistema m6vel 

de sorteios conta com 2 unidades. Uma permanece na cidade-sede dos sorteios e a outra viaja 

ate as cidades onde serao realizados os pr6ximos. A comunidade local participa ativamente dos 

sorteios. Quem esta na plateia pode acionar o dispositivo que Iibera as bolas numeradas. E 

todos os procedimentos sao validados, na hora, por auditoria popular. No Caminhao da Sorte, ha 

uma unidade loterica instalada especialmente para que apostas sejam realizadas ate uma hora 

antes do sorteio. 0 cliente aposta, torce e confere o resultado ali, na sua frente. 

3.4 GERAC0ES DE HIP6TESES- AMOSTRAI PESQUISA 

Varios tipos de propagandas sao encontrados hoje dentro das Ul. Ap6s anos de 

observa~ao do ambiente de marketing deste neg6cio, somente com a pesquisa pode-se 

comprovar as hip6teses ate entao abordadas informalmente pelos empresarios lotericos e 

consultores da Caixa. Somente conhecendo melhor o cliente e observando suas atitudes 

podemos elaborar aQ()es de merchandising que surtam efeitos significativos neste seguimento de 

jogos. 

Ha uma grande tendencia do marketing relacionada a experiencia de compra. Nunca se 

olhou com tanta atencao para o ponto-de-venda. 0 varejo hoje voltasse para dentro do 

estabelecimento buscando encantar o seu cliente ali mesmo. A sedu~ao, se assim podemos 

chamar, ocorre de maneira cada vez mais rapida e simultanea, procurando estimular todos os 

sentidos do consumidor. Em se tratando de sinalizacao digital, ela proporciona que o cliente veja, 
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ouc;a e quando chegue ao caixa na hora de ser atendido, possa pegar no produto. Com isso 

consegue-se encantar o cliente usando tres sentidos. 
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4 CONCLUSOES 

Chegou-se a conclusao que baseado na teoria de que a maioria das decisoes de compra 

ocorre no ponto-de-venda, descobriu-se uma necessidade de cria~ao de merchandising dentro 

das UL. 0 Canal da Sorte surge com objetivo de resolver urn antigo problema da demora das 

filas transformando este numa oportunidade de venda de apostas, principal produto das Loterias. 

Alem de ser uma midia nao convencional, a sinaUza{:iio digital acompanha uma das 

principais caracteristicas rede de unidades lotericas que recentemente recebeu mais de 25 mH 

novos equipamentos modemos e inovadores no ramo de presta~o de servi~. 

Com tanta tecnologia e inova{:iio, a implanta~ao do Canal da Sorte tambem e uma forma 

de demonstrar a transparencia e a lisura das Loterias CAIXA e captar urn cliente que ja esta 

dentro do ponto-de-venda, mas que ainda nao foi trabalhado. 
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ANEXOI 

Ponto-de-venda mais maduro 

A cada ano o ponto-de-venda ganha mais importancia dentro da estrategia de marketing 

da indUstria e do varejo e em 2007 nao foi diferente. Em analise feita a pedido do Mundo do 

Marketing, o Presidente do POPAI Bras~. Chan Wook Min (foto), ressalta que o segmento 

ganhou mercado no pequeno varejo e que evoluiu nos grandes centros de consumo, com 

incorpora~ de tecnologia e de metricas para mensurar o retorno sobre o investimento. 

Acompanhe a seguir a integra de como foi o ano e quais sao as perspectivas para 2008 segundo 

o presidente da associa~o que congrega quem faz o ponto-de-venda. 

"A principal mudan~ no setor de ponto-de-venda foi uma conscientizac;rao maior por 

parte do varejo de pequeno e medio porte sobre a udizac;ao do merchandising no PDV. Antes 

utilizados pelas grandes redes de loja de supermercados como a comunicac;ao das categorias, 

tecnicas de ambientac;ao, de uso de displays, hoje ja fazem parte da preocupa~o de pequenos 

e medios comerciantes. Com isso, eles podem conquistar seus consumidores que estao cada 

vez mais exigentes. As midias como jomais, revistas e portais especializados procuram levar 

informac;r<ies para dar suporte a esses canais de varejo fortalecendo o segmento. 

Nesse ano tambem lanc;amos pesquisas no mercado voltado para a area farmaceutica, 

com a coleta de dados algumas informa~es importantes, como um aumento na freqOencia 

nesse varejo, apresentado uma evotu~o nesse tipo de PDV. Eles oferecem uma qualidade 

superior no atendimento, atendendo as necessidades do consumidor, impactando em maior 

permanencia dentro da loja, criando ambientes agradaveis e favoraveis a compra. 

LaOQamos tambem no inicio do ano a pesquisa de mensurab~idade sobre o investimento 

em todos os tipos de comunicac;ao no PDV para dar suporte aos profissionais e empresas que 

investem em merchandising hoje com a cobran~ de retorno sobre todos os investimentos, o que 

toma indispensavel esse tipo de ferramenta que mede o retorno sobre o investimento. 
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ANEXO II 

Tecnologia no PDV 

Outra coisa que aconteceu de positivo foi a busca e a aplica~ao de novas tecnologias na 

comunica~ao e arquitetura nos PDVs como exemplo a estetica do bern estar gerando ambientes 

para experiencias agradaveis de compra e respectivamente aumento nas vendas, indo alem a 

ambienta~o ate por categoria de produtos que tambem evolui muito no ano de 2007. Exemplos 

sao os setores de vinhos e bebidas em geral que usam decora~es especiais trazendo urn 

ambiente proprio para o consumo e, assim, despertando maior impacto na compra por impulso. 

A evolu~ao tecnol6gica do mafk.eting no ponto-de-venda tern sido marcado pela nova 

tecnica de uso do digital signage, mensagens levadas aos monitores extremamente compactos 

nos locais estrategicos dentro do PDV, como gondolas ou na entrada de alguns setores 

especfficos,levando informa~es de utilidades e promo~es no momento exato do consumo. 

0 que melhorar? 

0 trabalho na comunica~ao dentro do ponto-de-venda e um processo constante, mas 

algo que nao foi resolvido foi a rela~ao na faalidade no processo de desenvolvimento de todos 

os materiais de PDV. Ha ainda uma busca para diminuir custos de produ~o sem criterios 

conceituais na produ~ao das pe~as que compoem a campanha de merchandising. Sera 

necessaria um dialogo maior entre todos os envolvidos no processo para chegar a realiza~ao de 

toda comunica~o do POV de qualidade. Temos tambem a necessidade de integra~o para que 

o mercado possa ganhar dinamismo no processo de produto e tambem conquistar mais verba 

para o mafk.eting no ponto-de-venda. 

Tendencias para o pr6ximo ano 

As perspectivas para 2008 esta na evolu~ao do POV. T emos que atender a necessidade 

para que o consumidor realize suas compras de forma prazerosa em menos tempo, pois como 

dia-a-dia cada vez mais corrido de todas as pessoas, sobra pouco tempo para atender a 

necessidade de consumo. E importante facUitar a compra, dinami:zar o processo e tambem criar 

solu~es praticas para que possamos saber o tempo que o cliente gasta para realizar suas 

compras por impulso e passear no PDV. Alem disso, uma maior consciencia social e ecol6gica 

dentro de toda a cadeia de marketing no ponto-de-venda, desde displays ate atifudes para criar 

urn consumo consciente sera de extrema relevancia". 



ANEXOII 

0 DNA do Ponto de venda 

Por Thiago terra 

44 

A simples localiza~o de um produto nas prateleiras pode gerar grande varia~o no 

volume de neg6cios ou ser determinante entre o sucesso e o fracasso de uma campanha ou 

empreendimento. A importancia da diferencia~o no ponto de venda e a sua localiza~ao nao 

podem ser dissociadas dos ou1ros componentes do marketing. 0 PDV e um dos principais elos 

entre consumidor e empresa, assim como o diferencial na escolha de produtos nas gOndolas. 

Para esclarecer esta forma de inovar nas prateleiras e "ganhar" o cliente no momento da 

compra, representantes de marcas de prestigio no mercado sao unanimes ao dizer que a 

decisao de compra do consumidor e feita no PDV. Por isso, a rede de Drogarias Onofre 

trabalha um conjunto de a~6es e movimenta~es para se diferenciar no ponto de venda. A 

drogaria efaborou um modelo para ser seguido em todas as lojas na exposi~o de produtos, 

senfi9os, conveni6ncias e ambienta~o. 

As lojas adotaram o Beauty-Center, que e uma forma de e:xpor todos os produtos em 

categorias. Do tratamento de pete, passando pela maquiagem, tintura, ate chegar a 

ensinamentos sobre como uttlizar esses produtos. Para produtos ligados a saude, tambem ha 

esses ensinamentos, porem com profissionais especializados contratados pela rede. "Nossas 

consuttoras sao treinadas para orientar os consumidores sobre todos os produtos", afirma Ana 

D"Arco, Gerente de Marketing da Rede Onofre. 

Qualidade visual X Polu~ao nas gOndolas 

Com este posicionamento, o tempo de permanencia dos clientes na loja aumentou em 

cinco vezes. As massagens e os tratamentos esteticos acontecem em urn mezanino,. onde 

quatro salas e urn salao de beleza dividem urn espa~ bern projetado. Para completar, sempre 

ha um funcionario com um copo de agua ou um cafezinho a mao para servir, ah!m de 

consultores de beleza. 

Em prateleiras que expoem produtos concorrentes, existe um ponto que diferencia uma 

estraiegia bern sucedida do exagero. A qualidade visual pode ser confundida com a quantidade 

de materiais de promo~ao nas gondolas. Sidney Nascimento, Gerente de Marketing da marca 

Tryon, alerta para a dificuldade de algumas marcas em nao cair nesta armadilha. Para ele, o que 

diferencia a marca no PDV e a qualidade visual apresentada em uma exposi~ ou vitrine. 

Quando esta aparece cheia de materiais ou polurda, agride a visao e confunde o consumidor, 

contrariando a ideia de destacar urn produto. "As marcas buscam cada vez mais chamar a 

atenQ8o e as vezes confundem quantidade com qualidade", diz o gerente. 
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Fazer o consumidor ficar impressionado, causar impacto visua_l, apresentar material 

diferenciado ou uma expos~ao inteligente mui1as vezes resulta num 6timo resultado, mas nem 

sempre o consumidor leva aquilo que procura. "Na maioria das vezes a compra e decidida na 

hora do calce, quando o vendedor traz cinco tipos de produtos opcionais, alem do que fora 

escolhido", ressalta o gerente da Tryon. Por isso, a Tryon investe em treinamentos para os 

vendedores entenderem o que a marca oferece de tecnologia, qualidade, produtos e atributos. 

"Com mais confian~ em apresentar os produtos, o dever de casa e bern feito com a exposi~ao 

em vibines e conquistas de espaQOs exclusivos dentro das lojas", completa Nascimento. 

Comunica~ao futurista 

Para atingir o consumidor de forma impactante, hoje se percebe que os pontos de 

vendas estao cada vez mais futuristas. A arquitetura das lojas ja esta voltada para o sucesso dos 

negocios antes mesmo de sair da planta. No POV das lojas da marca Melissa esta ideia se 

afirma nas palavras de urn dos socios da M-BR, a revendedora oficial dos produtos Melissa no 

Rio, Ronaldo Vianna. As vitrines das lojas da Melissa apresentam decora~ao diferente nos 

monitores de computador, adesivos, cores fortes e vibrantes espalhadas pelas lojas. V~anna 

garante que a produ~ao do ponto de venda e uma caracteristica e urn diferencial da marca, 

assim como as estrategias desenvolvidas. "Sempre ha mudan~as no POV. Contamos sempre 

uma historia diferente. lnvestimos alto nesse trabalho com cenografos profissionais", e'xplica 

Vianna. 

Na mesma prateleira encontra-se o caso da Fe ira Brazil Promotion, com produtos em 

imagem interativa. Nos restaurantes e bares da feira, as mesas contem imagens e espelhos 

interativos que reagem com a presen~ dos consumidores. Esta novidade acontece tambem em 

forma de proj~es holograficas. Como exemplo, uma modelo aparecia trocando de roupa dentro 

de uma loja, mas na verdade nao havia uma pessoa no local. Era a inova~o e tecnologia 

avan~da atraindo a aten~o dos consumidores na forma de proje~ao holografica. 

Oaqui para frente, os recursos digi1ais farao a diferen~. cada vez mais, com produtos 

em video. "Vwenciamos uma explosao de novas tecnologias no PDV", aponta Auli de Vdl:o, 

Diretor da Forma Editora - empresa responsavel pela Feira e Vice Presidente Executivo da 

Ampro - Associa~o de Marketing Promocional. "Varias empresas na feira trabalham com 

diferentes recursos digitais e conteudo com profundidade de informa~oes", conta De Vdl:o. 

A~oes que geram boas rea~es 

Assim como nas goodolas, existe uma variedade muito grande de caracterrsticas 

diferentes e marcantes em cada produto, bern como comportamentos distintos para cada tipo de 

consumidor. Logo, isto se aplica tambem ao ponto de venda. Para a Kraft Foods Brasil, esta 

diferen~a se faz ate entre mercados e padarias por se tratar da venda de varejo. Logo, a 

diferen~ para o consumidor come~a em sinplificar o processo de compra. "Fazemos atividade 
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de gerenciamento de categoria, ou seja, soluyoes novas, reinvenyao da gondola e do corredor 

das lojas", explica Matias Paiva, Gerente de Trade Marketing. 

A Kraft Foods tern hoje uma area chamada de Snack Work que e a responsavel por 

proporcionar urn momento diferenciado para os consumidores. Este espayo traz uma nova 

experiencia de compra para o cliente. Em datas comemorativas, por exemplo, M toda uma 

tematizayao, com preparayao especial. 0 piso da loja e trocado, a decorayao e modificada eo 

ambiente e direcionado para clientes que buscarn os produtos com maior facilidade. "A pascoa e 
o momento especial para lojas de chocolate. Traz urn momento de magia para os clientes. 

Tentamos tomar o momento especial, gerar emoyao", comple1a Matias Paiva. 


