
 

 

 

 

 

 

 

 

Sadi João Gioda Neto 

 

 

  

MERCHANDISING NO PONTO DE VENDA (PDV): 

 RELACIONANDO ARQUITETURA E PUBLICIDADE EM UM ESTUDO 

 DE CASO DAS LOJAS ENY ESPORTES E ENY PRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2009 



 

Sadi João Gioda Neto 

 

 

 

 

 

 

MERCHANDISING NO PONTO DE VENDA (PDV): 

 RELACIONANDO ARQUITETURA E PUBLICIDADE EM UM ESTUDO 

 DE CASO DAS LOJAS ENY ESPORTES E ENY PRO. 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) 

apresentado ao Curso de Publicidade e 

Propaganda, Área Ciências Sociais 

Aplicadas, do Centro Universitário 

Franciscano – Unifra, como requisito 

parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Publicidade e Propaganda. 

 

 

Orientadora: Profª. Ms. Pauline Neutzling Fraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2009 

 



 

 

Sadi João Gioda Neto 

 

 

 

MERCHANDISING NO PONTO DE VENDA (PDV): 

 RELACIONANDO ARQUITETURA E PUBLICIDADE EM UM ESTUDO 

 DE CASO DAS LOJAS ENY ESPORTES E ENY PRO. 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Publicidade e Propaganda, 

Área de Ciências Sociais do Centro Universitário Franciscano – Unifra, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Bacharel em Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

__________________________________________ 

Ms.  Pauline Neutzling Fraga (orientadora – UNIFRA) 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Cristina Munarski Jobim Hollerbach (UNIFRA) 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Daniela Reis Pedroso da Silva (UNIFRA) 

 

 

 

 

 

Aprovado em ........ de ....................................... de .............. 

http://www.unifra.br/professores/13701
http://www.unifra.br/professores/danielapedroso


 

 

 

RESUMO 

 

 

Através de um estudo de caso das lojas de calçados santamarienses Eny Esportes e Eny 

PRO este trabalho buscou investigar as relações estabelecidas entre os campos da 

arquitetura e da publicidade a fim de compreender de que maneira estes podem juntos 

contribuir à eficiência do merchandising do ponto de venda (PDV). Foi produzido e 

analisado um acervo fotográfico dos PDV de ambas as lojas e também realizadas 

entrevistas com diferentes profissionais atuantes nas áreas relacionadas neste estudo, a 

publicidade e a arquitetura. Desta maneira, como um dos principais aspectos 

conclusivos, pôde-se compreender a importância da atuação interdisciplinar entre as 

referidas áreas, a fim de se viabilizar a relação entre o merchandising e o layout de loja 

como estratégia de apelo de vendas no setor varejista. 

 

 

Palavras-chaves: Merchandising no PDV. Arquitetura. Publicidade. Estudo de Caso. 

Eny Esportes. Eny PRO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Through a case study of shoe stores santamarienses Eny PRO and Eny Sports and this 

study investigated the relations between the fields of architecture and advertising in 

order to understand how they can together contribute to the efficiency of merchandising 

point of sale (PDV). It was produced and analyzed a photographic collection of visually 

impaired in both stores and also conducted interviews with various professionals 

working in related areas in this study, advertising and architecture. Thus, as one of the 

main conclusive, we could understand the importance of interdisciplinary between those 

areas in order to facilitate the relationship between the merchandising and store layout 

as a strategy for sales appeal in the retail sector. 

 

Keywords: Merchandising of the outlet. Eny Sports. Eny PRO. Architecture. 

Advertising. 
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INTRODUÇÃO 

 

As ferramentas de comunicação auxiliam o varejista no que se refere à 

diferenciação do que as suas mercadorias possam oferecer. Devida a concorrência de 

mercado e a exigência dos consumidores, os varejistas buscam atingir seu público-alvo 

e projetar uma imagem de marca desejada na mente dos consumidores. Portanto, a 

escolha do método pelo qual o consumidor vai ser impactado pode variar de diferentes 

estratégias que demandam de profissionais com conhecimentos específicos, cada um de 

diferentes áreas.  

O objeto de estudo analisa a composição de trabalho de duas áreas profissionais 

distintas atuando num mesmo segmento de mercado. O projeto abrangeu o 

merchandising no ponto-de-venda a partir das relações de trabalho dos profissionais da 

arquitetura e da publicidade e propaganda. O objeto do estudo foi composto pelos os 

pontos-de-venda (PDVs) da rede de lojas Eny Calçados, especificadamente a Eny 

Esportes e a Eny Pro. Serão identificados nestes PDVs as estratégias de merchandising 

que envolvam o trabalho do publicitário e do arquiteto. Neste sentido, o trabalho de 

ambos os profissionais e ambas as áreas se somam para maximizar a atmosfera de 

compra e outros fatores do merchandising no PDV.  

 A partir da análise observacional do pesquisado no mercado varejista, foi 

possível identificar mudanças no espaço físico do PDV. Estes novos projetos envolvem 

o trabalho do arquiteto e do publicitário, que somam esforços para alavancar as vendas. 

Blessa (2007) cita o layout arquitetônico da loja como sendo um dos fatores definitivo 

para seu sucesso ou fracasso. Tal layout arquitetônico deve ser no PDV o grande trunfo 

para agradar o público-alvo.  

 O PDV deve ser útil e funcional, projetado muito mais para fins comerciais que 

estéticos. A venda é o objetivo final do espaço varejista, que tem por princípio 

conquistar o consumidor. É o ambiente físico da marca, onde esta mostra a sua 

identidade e vende seus produtos e serviços.  O merchandising no PDV é um aspecto 

mercadológico importante, pois a alta competitividade entre as marcas, a necessidade de 

chamar a atenção do consumidor e a busca por uma experiência de compra eficaz, exige 

um bom e estruturado planejamento de PDV, cujo visual será um grande ponto na 

conquista do consumidor. Blessa (2007) cita a necessidade que demanda à conquista da 

preferência do consumidor, determinando uma constante necessidade de atualização e 



 

desenvolvimento do PDV, pois o público-alvo poderá deletar de sua preferência e 

lembrança as lojas sem visual atrativo e profissionalismo no mesmo. 

 Desta forma, o PDV, a partir da visão de Blessa, alcança uma atmosfera de 

compra onde o “design de um ambiente é obtido por meio de comunicações visuais, 

iluminação, cores, música, aromas para estimular as respostas emocionais e de 

percepção dos clientes” (2007, p.28). Com estas ferramentas bem aplicadas, o PDV 

pode interferir e afetar o comportamento de compra do consumidor de forma positiva.  

 Contudo, o impacto ao consumidor para interferência no seu comportamento de 

consumo assume grande interferência por partes dos instrumentos citados por Blessa 

(2007) fazendo parte de duas áreas de atuação, a arquitetura e a publicidade, a pesquisa 

permeará ambas, para através da análise dos PDV`s da Eny Esportes e da Eny Pro, 

pesquisar o merchandising aplicado no mercado varejista. 

Atualmente, percebe-se uma mudança nos pontos-de-venda. Uma preocupação 

de confortar o público alvo, conquistá-lo, visto que não existe cliente  fiel. Os clientes 

são fiéis a si mesmos e aos seus próprios interesses. Assim, as alterações das estratégias 

no PDV servem para manter uma imagem de produto/serviço e atingir a lembrança de 

marca. A essas questões é somada a idéia de sempre agregar mais compras e 

proporcionar uma maximização na atmosfera de compra. Esses questionamentos 

geraram o seguinte problema de pesquisa: como o trabalho do profissional de 

publicidade e do arquiteto podem se relacionar e influenciar nas estratégias de 

merchandising no ponto-de-venda? 

Assim, teve-se por objetivo geral verificar como o trabalho dos profissionais de 

publicidade e de arquitetura se relacionam e influenciam nas estratégias de 

merchandising no ponto-de-venda. Como objetivos específicos, o projeto visou: a 

investigação dos fatores no ponto-de-venda que influenciaram as condições de compra 

do consumidor, relacionou a arquitetura varejista e apelo de vendas com a publicidade e 

propaganda e, por fim, analisou o ponto de venda das Lojas Eny Esportes ( Calçadão) e 

Eny PRO (Monet Plaza Shopping) da rede de Lojas Eny Calçados. 

Necessidades de maximizar a atmosfera de compra no PDV, de superar a 

concorrência do varejo, reúnem o arquiteto varejista com profissionais de comunicação 

e marketing, e desta forma surge a ligação profissional do publicitário e do arquiteto. 

 

O interesse pelo tema desta pesquisa está relacionado ao trabalho do autor da 

pesquisa, que, além de formando em Publicidade e Propaganda, também cursou quatro 



 

semestres de Arquitetura e Urbanismo. Além disto, somou-se a este fato sua experiência 

em trabalhos publicitários reais desenvolvidos em parcerias com arquitetos em projetos 

varejistas, consultórios e residências influenciaram a escolha do problema de pesquisa. 

Assim, durante esta experiência, surgiram necessidades de consultas bibliográficas que 

levaram o pesquisador ao encontro da obra de Blessa, com suas análises sobre o 

merchandising no PDV, falando sobre as questões de marketing.  

No mundo competitivo variáveis como a ótima qualidade de um produto, com 

preço acessível, boa distribuição no mercado e um bom plano de propaganda, às vezes  

não são suficientes para alavancar os negócios no PDV. Assim, cresce uma preocupação 

do comércio varejista de ambientação e identidade das marcas em seus pontos-de-

venda. O varejista começa a trabalhar ações de marketing relacionadas ao assunto de 

merchandising no ponto-de-venda e busca criar uma atmosfera de compra em suas 

lojas. Desta forma, ultrapassa-se a mídia tradicional (TV, Jornal e Rádio), 

transformando o varejo em mídia e relacionando através dele propaganda, identidade de 

marca e layout de loja, conforme destaca Blessa: 

 

Ir às compras atualmente nem sempre é um prazer. Com tantas opções de 

lojas, e de varejos virtuais é necessário mais do que uma boa mercadoria para 

fazer com que os consumidores saiam de casa e escolham a nossa loja. 

Portanto, mais do que nunca, é preciso criar um design diferenciado e 

agradável de loja para promover visitas e muitas vendas. A loja precisa ser 

considerada um palco de teatro onde paredes, teto, piso, equipamentos, 

vitrine e comunicação sejam coadjuvantes dos atores principais – os 

produtos. Para desenhar um layout de uma loja, não basta procurar um 

arquiteto. Tem que ser um arquiteto de varejo, com experiência neste tipo de 

produto que vai ser vendido (2007, p. 31) 

 

O PDV é suporte importante para quem vende produtos em espaços físicos. 

Integrante dos 4Ps do mix de marketing, que, segundo Kotler (2006), são produto, 

preço, praça e promoção, o PDV é uma das principais ferramentas para o sucesso de 

produtos e serviços. O composto de marketing requer atenção, pois o PDV, componente 

do P de promoção pelo âmbito do merchandising e de praça pela particularidade de 

lugar/local da empresa ou negócio, relaciona-se ainda com itens como canais, cobertura, 

variedades, locais, estoque, promoção de vendas, força de vendas, propaganda e 

transporte.  

Nesse sentido, é possível descrever metaforicamente o P de praça e o P de 

promoção como uma casa onde os convidados (clientes) visitam o anfitrião e tomam um 

chá na sala de estar, e, o grande papel do arquiteto e do publicitário é fazer com que eles 



 

aproveitem o máximo cada momento, que realizem suas vontades, sintam-se em suas 

próprias casas, saiam satisfeitos, falem bem para os amigos e retornem sempre sentirem 

a lembranças destas vontades. 

As Lojas Eny trabalham com lojas segmentadas em Santa Maria–RS há 82 anos, 

e hoje possuem 13 lojas em todo o Estado. Por este motivo, e por investir em arquitetura 

varejista, publicidade e design (mesmo o profissional de design estando fora dos 

objetivos da pesquisa) a mesma foi escolhida como objeto de estudo desta pesquisa. 

Justifica-se a escolha da empresa Eny Calçados, escolhida as Lojas Eny Esportes 

(Calçadão Salvador Isaia) e Eny PRO (Monet Plaza Shopping) como objeto de análise. 

Existindo um mesmo segmento de produtos nas lojas, porém em praças diferentes sendo 

a Eny PRO uma loja conceito para esportistas e trabalhada num centro comercial 

planejado, um Shopping Center. Já a Eny Esportes, está num centro comercial não 

planejado, o calçadão santa-mariense. Estas duas praças possibilitam uma análise mais 

variada sobre o tema. Desta forma, a empresa trabalha com uma grande segmentação de 

público-alvo, possibilitando a obtenção de dados variados para a pesquisa, buscando-se 

assim a  compreensão do problema a partir da verificação na prática dos pressupostos 

estabelecidos no referencial teórico. 



 

2 OS 4Ps DO MIX DE MARKETING 

 

O mix de marketing é composto por quatro elementos, os chamados 4 Ps do 

marketing. Nesse sentido, Kotler esclarece que : 

 

(...) mix (ou composto) de marketing,[...] vem sendo definido como 

o conjunto de ferramentas de marketing que a empresa usa para 

perseguir seus objetivos de marketing. McCarthy classificou essas 

ferramentas em quatro grupos amplos que denominou os 4Ps do 

marketing: produto, preço, praça (ponto-de-venda) e promoção (...) 

(2006, p.17). 

 

O mesmo autor afirma que os 4 Ps serão o ponto de partida para as tomadas de 

decisões e irão influenciar a imagem da marca, o mercado, o público-alvo e todo o ciclo 

de vida do produto e de seus canais de distribuição e consumo. 

O P de produto, segundo Kotler (2007), está ligado aos fatores derivados do 

produto ou serviço como: nome da marca, design, características, variedade de 

produtos, embalagem, garantias e devoluções. O P de preço, a partir do mesmo autor, é 

o determinante do valor da mercadoria, assim como delimitador de preço de lista, 

descontos, prazos de pagamentos e crediários, condições de financiamento, entre outros 

fatores derivados do setor financeiro. O P de praça, por sua vez, é relacionado pelo autor 

ao espaço físico da empresa, local onde ela expõe sua marca, variedades, cobertura e 

outros fatores de contato com o público-alvo em uma estrutura física. Desta forma, 

Kotler (2007) afirma que o PDV é uma ferramenta muito importante no mix de 

marketing e que ela é uma variável de transformação a longo prazo, em função deste 

canal de distribuição ser algo sensível e latente, onde imagem da marca e atmosfera de 

compra somam-se para que os clientes tenham, cada vez mais, uma experiência única e 

inesquecível no PDV.   

Já o P de promoção, por fim, está relacionado a um âmbito geral no mix de 

marketing, e Kotler (2007) o define como propaganda, promoção de vendas, força de 

vendas, marketing direto e relações públicas. Por meio destes fatores encadeia-se a 

divulgação e a influência das ferramentas de marketing sobre os compradores. O P de 

promoção estará diretamente ligado ao P de praça no trabalho em conjunto do 

publicitário e do arquiteto para maximizar a atmosfera de compra no PDV. Não que o P 

de produto, sendo este, o fator principal de exposição e renda do PDV, nem o P de 



 

preço, que é muito importante para relacionar lucros e liquidações, descontos e outros 

tipos de oferta que também movimentam o PDV, não sejam relevantes para estas ações. 

Assim, a promoção e a praça são os fatores mais importantes neste trabalho, na 

medida em que ambos estão relacionados ao merchandising no PDV, colaborando para 

que o produto tenha uma boa circulação, os estoques diminuam e o capital gire. 

 A seguir, serão abordadas as atividades específicas dos profissionais de 

arquitetura e publicidade que podem ser relacionadas ao merchandising no PDV. 

 

2.1. MERCHANDISING 

 

 O merchandising é uma estratégia de comunicação, ligada ao PDV e a promoção 

de venda, para maximizar a atmosfera de compra ao máximo nos espaços da loja. O 

merchandising tem a seguinte definição, segundo Sampaio: 

Merchandising é compreendido como o conjunto de esforços de 

comunicação realizados no ponto de venda de produtos ou em locais 

de uso de serviços, diretamente sobre os consumidores, incluem-se 

nas ações de merchandising, que podem acontecer ou em conjunto 

com campanhas de promoção, promoção de vendas ou propaganda. 

(2003, p.231) 

 

O merchandising segue a definição de Pinho (1996), em que o autor afirma que 

ele é uma atividade mercadológica que conduz bens, serviços, pelos seus canais de 

distribuição e as suas ações e estratégias destacam e valorizam a presença dos produtos 

no PDV. 

Como referencial teórico, o projeto está fundamentado nas questões abordadas 

por Blessa (2007) sobre a evolução das ferramentas de merchandising. Para esta autora, 

cada vez mais se pensa “em como atrair, seduzir, memorizar, enfim, trabalhar todos os 

sentidos e sensações, resultando na criação da ambientação do produto no ponto-de-

venda” (2007, p. 37).  Desta forma, trabalha-se a idéia de como as duas áreas 

(arquitetura e publicidade) podem contribuir conjuntamente para a evolução de tais 

ferramentas.  Kotler (2006) também é referenciado, pois aborda as noções de marketing 

relacionadas ao PDV. Assim como Campos (2004), Sampaio (2003) e Pinho (1996) que 

descrevem a ferramenta de merchandising e as estratégias de comunicação no PDV e 

Vargas (2001) que aborda as questões relacionadas à arquitetura no âmbito varejista. 

 

 

2.2. MERCHANDISING NO PONTO DE VENDA 



 

O merchandising no PDV permeia aspectos desde a sensibilidade e gosto 

pessoal até questões técnicas de emprego de estudos, práticas e conhecimentos dos 

profissionais da arquitetura e publicidade. Desta forma, busca-se a identificação entre 

marca, PDV e cliente. Interagindo todos os sentidos (tato, olfato, audição, visão e 

paladar) do público-alvo com o ambiente, para que a experiência de compra seja algo 

muito além do que uma simples aquisição. Blessa define esta exploração dos sentidos 

no PDV: 

 
(...) Hoje, explorar os cinco sentidos dos consumidores nos pontos 

de venda (PDVs) é muito importante para o negócio oferecendo uma 

loja com uma ótima iluminação, produtos bem expostos com seções 

de fácil localização, mix de produtos adequado ao público que 

freqüenta o PDV, som ambiente, aromatização, sempre suportados 

por uma equipe de vendas bem treinada e atenta para as reais 

necessidades de seus clientes. (2007, p.37) 

 

Hoje, a atmosfera de compra depende muito da sensibilidade e do trabalho 

técnico para obter grandes resultados no PDV. Analisando alguns itens necessários para 

maximizar a atmosfera de compra no mesmo, citados por Blessa (2007), chega-se a 

interfaces de relação entre o trabalho do arquiteto e do publicitário. Estes itens são 

citados e analisados a seguir: 

Fachadas, luminosos, vitrines e arquitetura; 

A questão da fachada, luminosos e vitrines vai permear as áreas da arquitetura  e 

da publicidade, podendo com o trabalho em conjunto ampliar resultados e fortalecer o 

PDV. É responsabilidade do arquiteto, a criação de espaços úteis e funcionais no 

mercado varejista, o que pode ser enriquecido com orientações do publicitário. 

Música, ambiente e som; 

A música é um trabalho de motivação a compra e percepção, e pode ser usada 

pelo publicitário para identificar a loja com o público-alvo. O ambiente é novamente 

uma interface de ligação entre o arquiteto e o publicitário, onde eles trabalham a 

utilidade do mesmo e o poder do merchandising que ele pode adquirir segundo traçados 

projetuais. O som é relacionado com a área de estudo da arquitetura denominada 

Conforto Ambiental e Acústico.  

Perfume e aroma característicos; 

As duas áreas trabalharam conceitos para ambientar e familiarizar ambientes 

com suas temáticas e públicos-alvos. Relacionando os cheiros com os padrões 

econômicos, culturais e sociais do público-alvo (PA). 



 

Iluminação, movimento e cores; 

A iluminação é estudada na arquitetura em Conforto Ambiental. O movimento e 

as cores novamente ligam as áreas podendo acrescentar cores através da cromoterapia, 

despertando sensações no momento da compra. O movimento pode ser adquirido pelo 

design de móveis do arquiteto, por exemplo, podendo trazer artifícios solicitados nos 

objetivos do publicitário, assim como peças como displays, móbiles, adesivos e outras 

aplicações no ambiente que interagem luz, cor e movimento. 

 

Decoração e ambientação de cada seção; 

Apesar de a decoração ser um campo arquitetônico, a ambientação de cada seção 

pode ganhar maior visualidade usando os conhecimentos do arquiteto e do publicitário. 

O publicitário com suas noções de comportamento do consumidor, detalhamento de 

público-alvo e persuasão das mensagens, podem agregar valores de relevância ao 

trabalho do arquiteto. 

Pilhas de promoções e ofertas; 

São artifícios do mix de marketing, assim como, dos estudos de planejamento do 

profissional da publicidade. Podem compor o ambiente e serem previstos pelo arquiteto 

em seu projeto de distribuição de setores e espaços de trânsito dos clientes. 

Cartazes e sinalização; 

Os cartazes estão inseridos nas ferramentas de produção gráfica e redação da 

publicidade. Delimitando o trabalho do profissional da área. A sinalização pode ser um 

trabalho em conjunto entre as duas áreas (publicidade e arquitetura) trazendo 

funcionalidade de forma objetiva e persuasiva. 

Exposição de mercadorias em balcões e vitrines; 

Aqui o publicitário trabalha relacionando disposições através do perfil do 

consumidor e da proposta da loja e seu produto. Mantendo relações entre produtos de 

compras freqüentes, periódicos e por impulso. Assim, mapeia e distribui os mesmos 

pelo PDV. O arquiteto contribui com sua funcionalidade, assim como incremento 

estético e noções de distribuição. 

Espaços apropriados para andar sem bater nas outras pessoas; 

O arquiteto e seu estudo do ambiente, seus acessos e circulações. Desta forma, o 

profissional soma conforto com agilidade e maximiza o PDV. 

Ar condicionado e paisagismo. 



 

A temperatura do ambiente vem da área do Conforto Ambiental Térmico na 

arquitetura. Assim como o Paisagismo parte do arquiteto também. 

Aspecto e uniforme dos funcionários; 

Neste quesito o publicitário trabalha o comportamento do consumidor, os 

estudos do público-alvo e de atendimento para obter maior credibilidade e afinidade 

entre os funcionários no PDV e o cliente. 

Atendimento e “sorriso dos funcionários” BLESSA (2007, p. 31), gerentes e 

donos da loja. 

Este item envolve o marketing e a sensibilidade do publicitário para que a 

identidade da loja seja uniforme e convidativa, otimizando aspectos de relação com o 

público-alvo e buscando um ciclo perfeito entre aspectos físico, sentimentais e 

“humanos” no PDV. 

A partir desta lista de itens elencados por Blessa (2007), é possível perceber 

alguns aspectos importantes na relação entre a arquitetura varejista e a publicidade e 

propaganda. A autora afirma que a solução para o combate a “mesmice arquitetônica e 

de layouts de lojas” é a criação de novos ambientes promocionais que sejam cativantes e 

que encantem os consumidores que esperam produtos e serviços diferenciados. 

Desta maneira, as variações no P de praça e suas relações com todo o mix de 

marketing, podem influenciar a configuração do PDV.  Estas relações são o foco da 

abordagem a seguir. 

 

 

2.3. ARQUITETURA VAREJISTA 

 

 A arquitetura varejista é a especializada no espaço terciário (comércio varejista – 

setor terciário) de bens e produtos. Dela sairá o profissional especialista para projetar e 

executar layouts arquitetônicos (plantas baixas bidimensionais da vista da sala, croquis 

e maquetes eletrônicas em 3D) e a distribuição de produtos e mobiliários que serão 

necessários para o planejamento de uma loja funcional com otimização de fluxo e 

facilidade circulação do público interno (funcionários, atendentes) e externo (clientes 

circulantes na loja). A estética da arte arquitetônica está presente, porém ela só é 

satisfatória se resultar em vendas. Um bom PDV é uma ferramenta útil para maximizar 

a atmosfera de compra e deve prever, segundo Blessa (2007), um mobiliário 

especializado, áreas de circulação de funcionários e consumidores, vitrines, depósitos, 



 

áreas de descanso e banheiros, estacionamentos, organização do atendimento, estética, 

decoração, entre outros. Assim, junto ao posicionamento e a identificação criada com o 

público alvo, a atmosfera de compra é maximizada através do merchandising no PDV.   

 O arquiteto de varejo vai trabalhar este espaço como terciário, um espaço 

comum a todos, onde o consumidor circula e faz sua troca (dinheiro por produto). 

Vargas (2001) cita este espaço terciário como público: 

 

A loja propriamente dita continua a ter uma relação muito forte com 

espaço aberto e público, isto é, com a rua. Estes espaços varejistas 

não planejados, que acontecem pelas ruas, procurando servir e ao 

mesmo tempo usufruir da existência de consumidores, têm 

sobrevivido bravamente através do tempo, independente do 

comércio planejado.  (2001, p.97) 

 

 Assim, o espaço terciário pode ser classificado em planejado e não planejado. 

Como as grandes cidades, é um setor que cresceu desordenadamente (não planejado) ou 

ordenadamente e pré-estipulado (planejado). Vargas (2001) fala sobre estes espaços 

planejados delimitando-os como grandes centros comerciais e shopping centers. Os não 

planejados são aqueles gerados espontaneamente nas cidades, aglomerações varejistas 

que criam centros comerciais que não o shopping, característicos da formação dos 

centros urbanos. Assim, o arquiteto varejista trabalha desde o planejamento para criação 

de um centro organizado de compras como um shopping center, como a exploração e a 

capacitação de lojas fora deste contexto. 

No entanto, sendo ou não planejado, este espaços em centros urbanos requerem 

princípios básicos para escolha da sua localização. O empresário, o arquiteto e o 

publicitário, devem levar em consideração, segundo Vargas (2001) aspectos sobre o 

potencial da área (determinando volume de negócios que podem ser gerados), a 

acessibilidade (vias e meios de transporte), o potencial de crescimento (análise 

demográfica e de crescimento de renda), a interceptação de negócios (localização entre 

moradias e compras habituais), a atração cumulativa (compras comparadas, 

especializadas), a compatibilidade (compras associadas), a minimização de riscos de 

concorrência (identificação de locais de concorrência) e os aspectos microeconômicos 

(custos de funcionamento). Porém, Vargas (2001) afirma que esta localização terá 

sucesso se neste espaço a atratividade ao público estiver bem trabalhada. 

 Desta forma, o espaço atrativo é composto pelo layout, a localização e o 

conceito que a loja quer transmitir. Deles surgem os fatores que derivam o sucesso para 



 

maximizar a atmosfera de compra no PDV, através de um merchandising bem 

trabalhado pelo publicitário e o arquiteto. Sendo, o publicitário o estrategista e 

facilitador das atitudes e ferramentas do PDV. 

 

2.4. PUBLICIDADE DE VAREJO 

 

 Sendo o PDV e o merchandising ferramentas de promoção dos 4Ps do mix de 

marketing, onde a promoção é uma ferramenta mercadológica importante para 

comunicar o lojista e seus clientes ela, por sua vez, ocorre de várias maneiras, 

promovendo prêmios, preços, ofertas, concursos, promoção institucional, educativa 

entre outras, objetivando assim, aumentar o tráfego na loja. Essas ferramentas refletem a 

idéia de interação entre publicidade a arquitetura para projeção da imagem que a marca 

transmite. Deste modo, a publicidade de varejo deve atender de forma conjunta a idéia 

de unidade com seu PDV.  

 O publicitário deve preocupar-se com a formação da imagem de suas campanhas 

e sua determinação de público alvo, pois esta unidade remete a interação do ambiente da 

loja com o consumidor. O cliente deve chegar ao PDV sendo impactado com noções de 

imagem de marca e campanha, da mesma forma que Las Casas (2004) cita sobre o item 

promoção: 

 

Antes de induzir clientes ao estabelecimento varejista, torna-se 

necessária uma cuidadosa elaboração da imagem que a empresa 

deseja projetar (...) No entanto, a própria loja é um dos importantes 

formadores de imagem.[...]  (LAS CASAS, 2004, p.173) 

 

 Uma loja de material esportivo como a Eny Pro, que além de calçados vende 

toda uma linha para a prática de diversos esportes, por exemplo, quando seu consumidor 

entra em sua loja ele imediatamente identifica a loja e o tipo de mercadorias que a 

mesma vende. Esta identificação é determinada através do clima da loja, que é 

especificado pelos displays internos e externos (vitrinas) distribuídos em um layout 

adequado, mencionados como “a combinação destes fatores de forma diferenciada torna 

um estabelecimento diferenciado único” (LA CASAS, 2004, p. 173).   

 Nestes estabelecimentos, as vitrinas ganham a responsabilidade de induzir o 

cliente a entrar na loja. Competindo com outras lojas vizinhas, com a correria do dia-a- 

dia e o olhar, às vezes desatento das pessoas pela rua, a vitrina torna-se cartão de visita 



 

junto a fachadas dos PDV’s. Las Casas (2004) exemplifica dois tipos de vitrinas, as 

abertas e as fechadas. “As vitrinas fechadas e vazadas têm um fundo e geralmente criam 

mais espaço para fixar as mercadorias em amostra” (2004, p. 181). Já as vitrinas abertas 

vazadas possuem a loja como plano de fundo. 

 A propaganda no ponto-de-venda começa então com as vitrines e sua fachada, 

um trabalho, segundo Shimp (2002) onde está localizada “a oportunidade final de afetar 

o comportamento do consumidor” (2002, p. 196). Trabalhando a idéia que o nome da 

marca, embalagens, identidade e visual da marca também são propagandas compondo o 

ambiente da loja.   

 A publicidade de varejo leva muito mais do que a promoção de vendas, com sua 

função de atividade que atraia consumidores resultando em vendas e lucros, gerando 

fluxo tanto de dinheiro como de clientes e formando a imagem ideal da marca no seu 

PDV. Assim, a publicidade precisa também realizar a propaganda. Las Casas (2004) 

escreve sobre a propaganda no meio promocional como promocional, institucional e 

cooperativa. 

 A propaganda promocional visa à venda direta. Sendo seu principal foco os 

produtos comercializados pela a empresa. Las Casas (2004) determina que a propaganda 

promocional possa ser em relação ao preço, a novas coleções, estilos novos e que tem 

sempre um determinado retorno esperado. A propaganda institucional não vai visar uma 

venda direta, porém existe uma promoção da imagem da empresa ou de um de seus 

produtos. Tendo objetivos de vendas futuras a serem realizadas, fazendo lembrança de 

marca da empresa com o cliente. Assim, o cliente lembrará a empresa quando necessitar 

de produtos comercializados pela mesma. A propaganda cooperativa irá ocorrer quando 

no exemplo da Eny as lojas da rede irão dividir as despesas de propaganda entre elas ou 

quando alguma marca atacadista ou da indústria de calçados, no caso do estudo da 

pesquisa, pagar a propaganda ou parte dela.   

 Outra ferramenta usada pela publicidade no varejo segundo Shimp (2002) é a 

utilização de displays, letreiros e outros veículos de comunicação que possam 

influenciar a decisão de compra no PDV, sempre levando em consideração “o ambiente 

da loja é a última grande chance de fazer a diferença.” Trabalhando a propaganda e a 

imagem de marca nestes materiais de PDV exemplificados por Shimp (2002) em três 

categorias: 

 Permanentes: os materiais permanentes de PDV incluem os displays e letreiros 

que devem ser usados por seis meses ou mais. 



 

 Temporários: os materiais temporários de PDV incluem os displays e letreiros 

que devem ser usados por seis meses ou mais. 

 Mídia dentro da loja: a mídia dentro da loja inclui materiais de propaganda e 

promoção, como rádio PDV, sinalização nas prateleiras e locais para retiradas de cupons 

incluem os displays e letreiros que devem ser usados por seis meses ou mais. 

 Assim, os materiais de PDV são cada vez mais um investimento do varejista 

“esse investimento é justificado, pois esses materiais fornecem serviços úteis para todos 

os participantes do processo de marketing: fabricantes, varejistas e consumidores” 

(SHIMP, 2002, p.198). Desempenhando funções de informação, lembrança, incentivo e 

promoção. Informando os consumidores a função de comunicação básica do PDV. 

Shimp (2002) exemplifica letreiros, pôsteres, displays e outros materiais de PDV que 

chamam a atenção do consumidor para itens específicos e fornecem informações úteis. 

Lembrando sempre a marca, pois assim trabalha-se a memória do consumidor 

conectando mídias como propaganda em jornal, rádio e TV com o PDV. Assim, quando 

ela entrar na loja vai lembrar o que viu antes nas propagandas e da mesma forma 

quando enxergar a propaganda ela vai lembrar da loja. O incentivo vem através dos 

esforços do PDV a comprar um item ou uma marca específica. Os materiais quando 

eficazes neste quesito encorajam a compras não previstas antes do consumidor entrar na 

loja. A promoção é atingida quando displays fazem o merchandising acontecer 

relacionando o espaço da loja para maximizar a atmosfera de compra e aumentar as 

vendas de varejo ajudando os consumidores a fazer a seleção de produtos e marcas. 

 A propaganda varejista compreende este universo entre externo e interno do 

PDV, fazendo a lembrança da marca. O importante em todo este item é sempre trabalhar 

a conectividade no ambiente da loja, para que a comunicação não seja falha e o 

consumidor seja atingido em sua última estância o comportamento do consumidor. 

  

 

 

 

 

  

 

  

 



 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em nível exploratório, uma vez que analisou um novo 

aspecto ainda pouco explorado em nível teórico e empírico relacionado ao 

merchandising, o caráter arquitetônico do ponto-de-venda. Segundo Gil (2006), a 

pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito, envolvendo levantamento bibliográfico 

e entrevistas com especialistas ou com certa experiência no problema pesquisado. No 

caso deste estudo, assumiu a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, como na 

pesquisa aqui realizada. As referências para embasar a análise de relação entre os 

campos de conhecimento da publicidade e da arquitetura e os estudos de casos 

fomentaram a pesquisa. Assim, pretendeu-se fundamentar o presente estudo de caso 

relacionando o tema com categorias teóricas do merchandising, do marketing, da 

arquitetura e da publicidade, as quais auxiliaram na compreensão do objeto de estudo. 

Segundo Yin (2005), o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende 

um método abrangente tratando da lógica de planejamento, das técnicas de coletas de 

dados e das abordagens específicas à análise dos mesmos. Ele contribui assim, de forma 

adequada, para uma maior compreensão dos fenômenos individuais, políticos e 

organizacionais. Para tanto, a coleta de dados foi feita através de entrevista em 

profundidade de maneira informal: 

 

A entrevista informal é recomendada nos estudos exploratórios, que visam 

abordar realidades pouco conhecidas pelo pesquisador, ou então oferecer 

visão aproximativa do problema pesquisado. Nos estudos desse tipo, com 

freqüência, recorre-se a entrevistas informais com informantes-chaves, que 

podem ser especialistas no tema em estudo, líderes formais ou informais, 

personalidades destacadas etc (GIL 2006, p. 119). 

 

Através das entrevistas desenvolvidas por este estudo, abordaram-se 

profissionais da área de marketing e comunicação das Lojas Eny, os gerentes comerciais 

da Eny Sports e da Eny Calçados, e, também, a profissional de atendimento da agência 

Art e Meio detentora da conta da marca Eny, e o especialista em marketing de varejo 

que trabalha com as Lojas Eny. A entrevista em profundidade foi realizada a fim de 

coletar dados sobre a composição do PDV das Lojas ENY PRO (Shopping Monet de 

Santa Maria) e ENY SPORTS (Calçadão Salvador Isaia de Santa Maria). Para 

complementação da análise foi realizado também um levantamento fotográfico da 

estrutura física e do merchandising do PDV dessas lojas. 

 



 

 Os entrevistados acima citados são: 

- Fabrise de Oliveira Müller, formada em Relações Públicas e Gerente de Marketing da 

Eny; 

- Lourival Stange Junior, economista, consultor de empresas e sócio de uma empresa de 

consultoria que pestrou serviços a Eny na área de varejo; 

- Betina Drehmer, publicitária, atendimento da agência Art e Meio responsável conta da 

Eny;  

- O arquiteto responsável pelo projeto da Eny PRO foi sondado e procurado, porém 

depois de várias tentativas não obteve-se seus questionário respondido. 

 Foram realizados dois levantamentos fotográficos, um na loja Eny Esportes e 

outro na Loja Eny Pro, cada levantamento obteve 08 (oito) fotografias de cada PDV. 

Totalizando 16 (dezesseis) fotografias analisadas. As fotos foram separadas por 

variáveis, para cada variável um item:  

- fachadas foram escolhidas para relacionar a identidade da marca no contato ao público 

externamente ao PDV e relacionar o tipo de fachada ao ambiente de localização da loja, 

como por exemplo, o centro comercial não planejado (calçadão – Eny Esportes) e o 

centro comercial planejado (Monet Plaza Shopping – Eny Pro);\ 

- vitrines, escolhidas, pois variam a disposição e a exposição de produtos, assim como 

exigem técnicas para exibir produtos, conectarem-se ao público e chamar a atenção dos 

transeuntes; 

- acessos, escolhidos para exemplificarem a relação entre a facilidade de circulação e 

peregrinação do cliente em uma loja de varejo, onde portas de acessos são de grande 

abertura e fácil acesso. Também considerados para se verificar a lembrança de marca ao 

acesso as lojas e se há variação conforme localização de cada uma delas; 

- materiais gráficos de publicidade, para relacionar as promoções publicitárias que 

necessitam de material gráfico no PDV, verificando se existem locais pré-determinados 

para estes elementos e se sua composição se destaca ao meio da loja ou se mistura na 

loja como algo pertencente a ela, perdendo ou ganhando destaque; 

- exposição de produtos (displays), escolhidos para compor a relação do arquiteto e do 

publicitário ao trabalhar expositores, mobiliário, identidade visual, lembrança de marca 

e também a distribuição de mercadorias; 

- sinalização funcional, escolhida para estabelecer relação de orientação e sentido entre 

setores, funcionários e clientes;  



 

- lembrança de marca, no contexto geral, que relaciona a unidade do PDV com o 

questionamento de quais lembranças da marca Eny e de sua identidade visual estarão 

inseridas na composição do ambiente de compra e serão lembradas no contato aos 

PDVs. 

 Desta forma, as análises foram divididas em 03 (três) momentos: 

- 1° momento análise fotográfica: tem intuito de relacionar o estudo bibliográfico e o 

estudo de caso, identificando, exemplificando e visualizando situações no PDV. Foram 

realizados dois levantamentos fotográficos um na Eny Esportes e outro na Eny Pro, 

assim referenciando um centro comercial não planejado e um centro comercial 

planejado.  

 As fotos foram separadas por variáveis, com critérios em Blessa (2007), Shimp 

(2002), La Casas (2004) e Vargas (2001). Variáveis que reverenciam o merchandising 

no PDV, a estrutura, a praça, a promoção, os materiais de PDV e toda a composição que 

formam a imagem de uma marca, o desejo de consumo e as questões de marketing, 

publicidade e arquitetura. 

- 2° momento análise entrevistas: tem a perspectiva de relacionar opiniões, idéias, 

experiências e referências dos profissionais que atuam na área de comunicação, 

marketing e merchandising do PDV da Eny. 

 Os questionários foram elaborados de forma a solucionar questões e dúvidas 

sobre o cotidiano do trabalho do profissional, sua relação com o PDV e ferramentas de 

publicidade, assim como, as interdisciplinaridades supostas ao exercício da atividade e 

do resultado de um bom PDV, levando em consideração dois momentos: o primeiro 

questiona o conhecimento geral sobre o merchandising e a maneira que é desenvolvido 

o trabalho do profissional entrevistado. O segundo momento é constituído de questões 

sobre o PDV da Eny Esportes e da Eny PRO relacionando ferramentas de 

merchandising e dos itens citados na análise fotográfica com o posicionamento, 

conhecimento e opinião do entrevistado. 

- 3° momento cruzamento análise fotográfica e das entrevistas: a finalidade desta 

relação entre os dois primeiros momentos é a formação de senso comum entre as 

bibliografias, o material existente no PDV da Eny Esportes e da Eny PRO, assim como 

a atuação de cada profissional envolvido no questionário. Criando parâmetros que irão 

viabilizar o estudo de caso e definir características e posicionamentos sobre o 

merchandising no PDV e a atuação dos profissionais da arquitetura e da publicidade. 



 

 Assim, através das entrevistas, e da amostra fotográfica foi realizada a análise 

dos PDVs da Eny Sports e Eny Calçados, relacionando o trabalho da arquitetura e da 

publicidade na formação do merchandising no ponto-de-venda. 

 

 

4 ANÁLISE 

 A análise do estudo de caso está embasada nos PDVs da Eny Esportes e da Eny 

Pro. Estando incorporada em três situações: um levantamento fotográfico, uma 

avaliação de questionário de profissionais da área, envolvidos a trabalhos com as Lojas 

Eny e uma terceira que cruza os resultados das duas primeiras. Desta forma, busca-se 

avaliar as questões pertencentes às áreas de publicidade e arquitetura, ao merchandising 

no PDV e a estrutura existente nos PDVs estudados. 

 

4.1. ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 Afim de relacionar o estudo bibliográfico e o estudo de caso, identificando, 

exemplificando e visualizando situações no PDV foram realizados dois levantamentos 

fotográficos: um na Eny Esportes e outro na Eny Pro, assim referenciando um centro 

comercial não planejado e um centro comercial planejado.  

 

4.1.1. Fachadas 

 

Fachada Eny Esportes 



 

 

Fachada Eny Pro 

 As fachadas da Eny Esportes e da Eny Pro seguem um nível exploratório dos 

elementos da fachada e acesso diferentes um do outro. Enquanto, a sua localização 

diferenciada pela característica dos centros comerciais onde estão inseridas. Segundo 

Vargas (2001) elas estão situadas em locais diferentes e semelhantes: A Eny Esportes 

está localizada num centro comercial não planejado, o calçadão santamariense, a Eny 

Pro está localizada num centro comercial planejado, o shopping Monet Plaza. Porém, 

ambas situam-se em região de boa interceptação de negócios estando próximas a 

moradias e locais habituais de compra.  

 Ambas as lojas trazem em sua fachada o simples e interessante que segundo 

Blessa (2007) transmitem uma mensagem simples, informativa a primeira olhada, com 

imagem dominante transmitindo um elemento chave nas duas fachadas onde o 

consumidor reconhecerá imediatamente a loja e o segmento da mesma. Ambas 

diminuíram a poluição visual para trabalharem apenas os elementos absolutamente 

essenciais na comunicação. Assim, as duas fachadas trabalham a marca de forma grande 

e legível. Porém as lojas consideram o ambiente onde a fachada está exposta traçando 

um diferencial estético a Eny Esportes traz uma magnetude mais sólida, para não passar 

batida pela correria das pessoas que cruzam o calçadão sem intenção de compra, mas 

sim pelo fato dele estar localizado num centro comercial não planejado onde pessoas 

cruzam diariamente fazendo do mesmo percurso para escolas, universidades, 

restaurantes, serviço entre tantas outras funções. Desta forma, a Eny Esportes trata de 

forma marcante sua delimitação do P de praça e busca fazer de sua estrutura externa um 

P de promoção para atrair o olhar do consumidor. Remetendo a marca de forma legível 

e usando desenhos vetorizados para compor imagens de esportistas. 

 A Eny Pro, por estar inserida no Monet Plaza Shopping, tem uma percepção de 

volume grandioso, porém com imagem mais leve, pelas cores brancas. A imagem do 



 

esporte está conectada muito mais a imagem ilustrativa na fachada da loja do que na 

própria logotipia da marca, atenuante este presente no Esportes que compõem o nome 

da outra loja. As fachadas possuem presença e são materiais designados por Shimp 

(2002), neste caso, permanentes do PDV pois elas são fixas por 06 (seis) meses ou mais. 

 

4.1.2. Vitrines 

 

 

Vitrine Eny Esportes 

 

Vitrine Eny Esportes 

  

Vitrine Eny Pro 

 

 As vitrines trabalham a exposição dos produtos remetendo a localização do 

segmento varejista que as lojas constituem e a imagem que as mesmas querem passar. 



 

Ambas são amplas e exibem uma gama diversa de produtos esportivos, transmitindo a 

imagem de uma loja de material esportivo, tênis, camisas de times de futebol, malhas de 

ginástica, bolas, entre outros materiais esportivos. As vitrines da Eny Esportes possuem 

por La Casas (2004) dois tipos a fechada, onde a vitrine está composta como unidade 

única da loja sem permitir a visualização do seu interior e a vitrine aberta onde a vitrine 

compõe junto com o restante da loja. As vitrines abertas também são encontradas na 

Eny Pro, porém na loja do Shopping elas são as únicas que compõem o PDV. 

 A exibição dos produtos fica a cargo de uma exposição bastante informativa na 

vitrine, tendo uma grande linha de produtos naquele espaço, o que possibilita uma maior 

durabilidade da vitrine exposta (sem necessidades de mudanças tão rápidas se forem 

compostas vitrines com menor número de produtos com mais movimento, temática, 

convidando o consumidor a entrar num clima diferenciado ao usado pela exposição 

excessiva de produtos na vitrine. Porém, como Shimp (2002), relata a vitirne podendo 

ser o cartão de visita para a pessoa entrar na loja, dela você deve captar o público 

transeunte para dentro do negócio. 

 Através, das vitrines da Eny Sports e Eny Esportes a loja mostra uma grande 

variedade de produtos que convidam a parar e analisá-los, porém muitas vezes perde-se 

destaque de algum ou outro por vitrines principalmente na Eny Esportes terem poluição 

visual decorrida da exposição de muitos produtos. As vitrines das lojas fazem seu papel, 

estando bem iluminadas, amplas e variando entre fechadas e abertas. Demonstram seu 

produto, fazem as pessoas pararem e analisarem seus produtos e são convidativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.3. Acesso 

 

Acesso Eny Esportes 

 

 

Acesso Eny Pro 

 

 Os acessos das duas lojas são diferenciados em forma e lembrança de marca. 

Enquanto a Eny Esportes segundo Vargas (2001) por estar num centro comercial não 

planejado, busca uma fuga da correria do dia-a-dia das pessoas ao proporcionar um 

recuo interno. Desta forma, possibilitando um ambiente mais reservado aos 

consumidores antes de realmente entrarem na loja. Servindo como um ponto de fuga do 

movimento do calçadão santa-mariense para as pessoas pararem olharem melhor as 

vitrines e também para entrarem na loja. Transformando o acesso da loja em uma 



 

composição calçada, corredor e porta. A marca da Eny neste acesso é lembrada por 

tapetes cinza com pouco destaque no contexto da loja. 

 O acesso da Eny Pro por estar já em um local planejado traz uma forma 

diferenciada do existente na Esportes. No Shopping a loja tem seu acesso espontâneo as 

pessoas já estão transitando por corredores do shopping e entram na loja de forma mais 

incondicional. A marca da Eny aparece em aplicação na entrada loja com destaque, 

presença e uma boa lembrança e identificação da marca. Sendo, difícil não lembrar dela 

no acesso da mesma. 

 As circulações amplas proporcionam o que Blessa (2007) escreve sobre 

circulação adequada para as pessoas não se baterem entre si. Assim as duas lojas 

possuem portas amplas que convidam a entrada e melhoram a visualização do exterior 

para o interior da loja. 

 

 

4.1.4. Materiais gráficos de publicidade 

 

 

Adesivo em Balcão Eny Esportes 

 

Adesivo Vitrine Eny Esportes 

 



 

 

Urna e cartazes Eny Esportes 

 

 

Bandeirolas Eny Esportes 

 

Bandeirolas Eny Pro 



 

 

Urna e cartazes Eny Esportes 

 

 As lojas da rede Eny estão passando por uma campanha comemorativa aos 85 

anos de sua fundação e existência. Uma campanha de propaganda com composto 

promocional onde segundo Las Casas (2004) um importante meio de comunicação, com 

uma comunicação indireta, por intermédio de mídias diversas, objetivando gerar fluxo 

de clientes, venda de produtos, reforçar a imagem da loja como positiva e tradicional 

por seus 85 anos de comércio e a retenção da imagem para gerar um lembrança 

constante do negócio. Gerando uma propaganda segundo Blessa (2007) cooperada, onde 

as lojas Eny reúnem-se como anunciantes únicas e dividem as despesas entre todas elas. 

Assim ganhando maior divulgação e consolidando a campanha em diversos PDVs. 

 Analisando os materiais gráficos no PDV da Eny Esportes e da Eny PRO, 

notasse os dados de Blessa (2007) sobre composição simples e direta, com cores 

contrastantes ao do PDV. Nesta parte analisando as fotografias percebe-se a 

diferenciação sobre o branco e vermelho predominantes nas lojas pela cor principal da 

campanha o azul. Desta forma, busca-se maior destaque do material gráfico para que o 

mesmo não se torne impercebível ou se camufle ao ambiente. Compondo uma sucessão 

de relevância para atingir maior eficácia: colocado nas áreas de maior tráfego de 

público, ao alcance dos olhos num bom ângulo visual e sem concorrer diretamente com 

os produtos expostos. 

 Assim, os materiais gráficos, segundo Shimp (2002), desempenham na Eny 

Esportes e Eny Pro suas funções no PDV: Informar, os consumidores chamando a 

atenção para o sorteio das TVs de LCD; Lembrar que os 85 anos da Eny compõem uma 

história de uma empresa de tradição e credibilidade e que a identidade visual da 

campanha está relacionada a outras mídias externas ao PDV; Incentivar os 

consumidores a entrarem na loja realizarem suas compras e concorrerem aos prêmios da 



 

promoção de seus 85 anos; Promover o fluxo com eficácia melhorando o faturamento 

das lojas.  

 Desta forma o layout dos materiais gráficos dos PDVs seguem segundo Las 

Casas (2004) uma leitura fácil chamando a atenção do leitor, e interagindo com a 

atenção, o interesse, o desejo e a ação. Conectados pela composição e pela unidade da 

campanha. Onde no PDV encontramos, adesivos em vitrines e balcões, cartazes, 

bandeirolas, camisetas nos atendentes, urnas e cupons. Cirando maiores meios de 

impactar o consumidor.  

 Porém, os locais de aplicação dos materiais gráficos não foram pré-estabelecidos 

no projeto de origem da loja, sendo padronizados pelo tráfego e visibilidade dos 

colaboradores e da agência fornecedora a Eny. Assim, não há pré-estabelecido e 

determinado locais de prioridade ou tratamento diferenciado para aplicação de materiais 

gráficos promocionais ou institucionais. Determinando, campanhas que utilizam como 

no caso a dos 85 anos a vitrine, o caixa, os balcões e as bandeirolas que se espalham 

pelo teto da loja. Sendo na Eny Esporte mais espalhadas as bandeirolas, enquanto na 

Eny PRO elas aparecem mais singelas no interior do PDV. 

 

4.1.5. Exposição de produtos (displays) 

 

 

Expositores Eny Esportes 

 



 

 

Expositores Eny Pro 

 

 Os expositores e displays da ENY Esportes e Eny PRO seguem um senso 

comum entre si, porém com diferenças em seu projeto, interação, atenção e lembrança 

de marca. Nos dois PDVs encontramos expositores e displays, citados por Shimp (2002) 

como permanentes, pois tem durabilidades maiores a 06 (seis) meses. Porém, a análise 

destes itens do PDV foi realizada em separado de uma loja para outra. 

 A Eny Esportes possui expositores que reverenciam a propaganda no ponto de 

venda, trabalhando as marcas dos produtos vendidos na loja. Expositores fornecidos 

pelos fabricantes misturam-se com balcões e outros tipos de expositores comuns no 

PDV. Assim, realizando segundo Shimp (2002) a realização para os fabricantes, pois 

mantém o nome da marca dos produtos em evidência na Eny Esportes. Desta forma, 

atraem a atenção dos consumidores, aumentando o interesse na compra e no tráfego 

dentro da loja. Os expositores também informam, lembram, promovem e incentivam. 

Facilitando na loja o acesso aos produtos em determinadas situações, porém a Eny 

Esportes é uma fusão entre o auto-atendimento e o atendimento obrigatório pelos 

colaboradores da empresa, pois os balcões ainda delimitam o acesso a linha de produtos 

calçadistas, fazendo do balcão um separador entre o cliente, o colaborador e o produto. 

Incentivando neste quesito um apartage hierárquico entre o consumidor e o PDV, desta 

forma perdendo segundo Blessa (2007) a exibitécnica, onde a mercadoria não exposta 

não vende e onde a visibilidade impede a criação de maiores vendas. Ficando com boa 

parte de seus produtos em pontos negativos atrás dos balcões, longe da altura dos olhos 

das pessoas, do fluxo obrigatório e impedindo que os consumidores tenham outras 

sensações na compra, impedindo aguçar os sentidos do tato, olfato entre outros.  

 Outro fator na Eny Esportes é a localização não ser por categoria, em que o mix 

de produtos é muito variado e faz com que às vezes o consumidor fique muito 



 

dependente da ajuda do atendente da loja, o que muitas vezes pode constranger o ato da 

compra. A Eny Esportes perde a lembrança da marca em seus expositores e segue uma 

linha diferenciada por se encontrar segundo Vargas (2001) em um centro comercial não 

planejado, assim a loja perde unidade, pois muitas vezes o branco e vermelho do PDV é 

tomado por cores variadas dos expositores e displays fornecidos pelas marcas das 

indústrias de diferentes produtos criando uma maior poluição visual. 

 Na Eny PRO displays e expositores recebem maior lembrança de marca, unidade 

e fazem uma melhor leitura dos produtos. Podendo mesmo sem segmentação sinalizada 

trabalhar um melhor auto-atendimento ao consumidor. Todos os expositores possuem 

marca da Eny PRO, e remetem ao esporte através de ícones esportivos, imagens 

ilustrativas e fazem um melhor uso da exibitécnica, a intervenção arquitetônica do 

shopping deixou a loja mais próxima ao público, pois os expositores possuem, segundo 

Las Casas (2004), um layout de leitura fácil, que chamam a atenção, criam interesse e 

desejo e a ação. Informando os consumidores com maior potencial, lembrando a marca 

da Eny, o esporte e a prática do mesmo, incentivando os consumidores as compras 

influenciando escolhas e produtos e promovendo vendas. Assim, o layout da loja Eny 

PRO segue, segundo Blessa (2007) um design diferenciado onde  cria-se sensação 

agradável ao consumidor promovendo melhor a visita e assim alavancando as vendas. 

 Os expositores das lojas são diferenciados por suas determinações no projeto, 

sua localização e a forma de como trabalham a marca da Eny e principalmente a 

acessibilidade e satisfação do consumidor ao contato com o produto exposto. 

 

4.1.6 Sinalização funcional 

 

 



 

Sinalização Eny Esportes. Fonte: o autor. 

 

 

Sinalização Eny Pro 

 

A sinalização funcional da ENY Esportes e da Eny PRO, é estritamente ligada  a 

orientações de caixa e do setor de pacotes. Não contendo uma segmentação de 

categorias de produtos implícita ou de alguma outra maneira informada para o cliente. 

As Sinalizações são unitárias e utilizadas somente no local especificado pela placa, 

devido ao ambiente ser de ampla visão elas se comportam desta maneira individual sem 

necessidade de um contato anterior indicando seu local na loja. Então o PDV da ENY 

Esportes e Eny PRO tem uma sinalização correta no que pretende atender (caixa e 

Pacote), porém não tem nenhum outro tipo de sinalização que possa ajudar o auto-

atendimento. 

As placas de sinalização trabalham muito bem requisitos dos materiais de PDV 

falados por Shimp (2002) e Blessa (2004), trazendo clareza e objetividade na sua 

composição e tendo destaque visual, principalmente na área da Eny PRO. Estes locais 

de caixa e pacote têm destaque perante o layout da loja trabalhadas na criação da loja 

para estarem na disposição do fundo da mesma. Assim, fazendo com que as pessoas 

cruzem por toda loja para pagarem o seu carnê ou comprarem algo que adquiriram lá na 

entrada do PDV. 

 

 

 

 



 

4.1.7 Lembrança de marca 

 

 Como pode ser visto no acervo da análise fotográfica as lojas possuem variações 

comuns ligando a marca Eny e ao Esporte. Porém uma delas se sobressai mais que a 

outra por ter um trabalho de identidade visual uniforme e de maior força sobre a marca 

da própria ENY. 

 Como podever os expositores da Eny Esportes seguem uma linha diferente a 

lembrança de marca dele é retida a do produto e não ao do PDV. No acesso da loja os 

tapetes cinza trazem a marca da Eny, porém perdem impacto, pois com o Blessa (2004), 

Shimp (2002), e Las Casas (2004), falam sobre clareza de leitura, contraste no local 

onde está aplicado e um bom lugar de visualização. Fazem com que a marca no acesso 

passe despercebida. No seu interior a loja trabalha as cores, branca e vermelha da marca 

remetendo a sua identidade visual com uma imagem ao fundo do caixa demonstrando 

relação ao esporte. A lembrança de marca da Eny Esportes é mais singela, porém 

existente em uma loja ampla e de centro comercial não planejado como Vargas (2001) 

exemplifica as interações com o cliente podem passar na contramão do sentido do seu 

percurso diário, porém a loja deve ser a formadora da imagem do que a Eny Esportes 

passa através de suas campanhas e história da sua tradição, a última possibilidade de 

persuasão ao cliente e a grande etapa da experiência de compra.  

 A Eny PRO já trabalha muito bem a lembrança de sua própria marca em seus 

expositores e displays, todos contendo a marca da empresa, imagens da prática de 

esportes preenchem o espaço inteiro disseminando a idéia da loja. Seus displays e 

expositores têm a marca em boa visualização e clareza, os esportes em suas imagens 

ilustrativas dão um ar mais empolgante ainda, demonstrando em imagens o que você 

procura na loja, como jogadores jogando tênis, craques de futebol, vôlei, natação, 

pessoas correndo, interagindo muito com a ação e dando movimento ao PDV. As cores 

internas da loja seguem a identidade da marca e estão nos tons brancos e vermelhos, 

compondo ainda mais a lembrança da marca. O acesso é delimitado com uma grande 

aplicação da marca da Eny PRO no chão compondo algo imperceptível ao entrar na 

loja, tendo uma ação de clareza e bom campo visual. O caixa é o último contato da 

marca com o cliente dentro do PDV, por ele estar no fundo da loja ele estampa assim 

como na facha, a marca da empresa em destaque compondo outro ambiente de 

lembrança da marca.  



 

 Assim, a comunicação visual das lojas estudadas compõe o que Blessa (2007) 

fala sobre chamar a atenção, ser fácil e rápida e compreender, ter poucas palavras, ser 

recente para não haver dois tipos de problemas displays velhos e foram de manutenção 

com mercadorias novas dão contraste de desleixo e imagem de marca ruim. Na slojas 

Eny Esportes os materiais de PDV lembram diversas marcas de produtos junto ao da 

Eny trazendo vários competidores em destaque com a marca. Na Eny PRO isto também 

acontece, porém a marca da loja é trabalhada mais massivamente de forma a salientar-se 

diante do restante sem prejudicar o peso visual da loja. 

 

4.2. QUESTIONÁRIOS 

 

 Os questionários foram obtidos através de entrevista informal, com perguntas 

abertas remetendo ao PDV, a arquitetura, a publicidade e as lojas estudadas. Trazendo 

assim maior conteúdo a está análise foi separado em 03 (três) partes.  

 

4.2.1 Questionário Fabrise Muller 

 

 As respostas da responsável pelo marketing da Eny, a Relações Públicas (RP), 

fala sobre como utiliza ferramentas de publicidade na sua profissão. Por estar 

relacionada a comunicação social, Fabrise Muller, interage com várias ferramentas da 

publicidade e propaganda. Ressaltando o planejamento e a comunicação visual, 

campanhas, vitrines, fachadas e o PDV. Assim, defendendo que o PDV é o local onde 

se cria um diferencial de percepção sobre o cliente através do seu merchandising PDV.  

 Ressaltando que o PDV atua junto com a marca da empresa, reforçando a 

credibilidade, o comprometimento, inovação e modernidade. Facilitando o cliente, 

tendo agilidade de compra, e sendo agradável para permanência de compra, muitos 

expositores e produtos podem causar dificuldade da visualização do produto.  

 A relação entre a arquitetura e a publicidade e seu trabalho relacionado é vista de 

forma satisfatória, pois os dois profissionais atuam em um mesmo ambiente, com o 

mesmo objetivo. O que segundo Fabrise, pode ajudar principalmente na elaboração de 

fachadas inteligentes e viáveis. Exemplificando que na Eny eles possuem algo ainda em 

iniciação sobre esta relação e que deve aumentar e proporcionar ainda mais a solução de 

problemas, como informações poluídas demais, novas oportunidades de impacto no 

PDV, trabalhando marca e contextos.  



 

 A Eny Esportes, segundo a entrevista precisa de um ar de renovação, se for 

analisar as duas lojas do estudo de caso ela realmente perde como no ponto de vista de 

Fabrise, movimento, iluminação, ambientação e outros fatores que fazem da Eny PRO 

um ambiente mais conectado aos esportes. Sendo a lembrança de marcas de ambas 

relacionada às campanhas com seus adesivos de vitrine, cartazes e a parte da arquitetura 

pelas cores da parede e fachada. 

 

4.2.2 Questionário Betina Drehmer  

 

 As respostas da responsável pelo atendimento da Eny e contato da agência 

Art/meio com as lojas, a Publicitária fala sobre a utilização de ferramentas de 

publicidade na sua profissão. Sendo profissional da área relata o processo de verificação 

de mídias, orçamentos e propostas de campanha. Trabalhando o merchandising no PDV 

com a ajuda das mídias externas como rádio, TV, busdoor, outdoor, placas e banners. 

 Ressaltando que o arquiteto e o publicitário podem criar ambientes atrativos que 

chamem a atenção do consumidor. Levando em conta sempre o excesso de informações 

diárias que as pessoas são impactadas diariamente. Assim, o PDV possui aspectos 

positivos que influenciam o consumidor na hora da compra por ter no PDV pontos 

positivos do produto a ser consumido. Desta forma, maximizando os lucros da empresa. 

 Betina, fala que as lojas Eny Esportes e Eny PRO, estão relacionadas com uma 

arquitetura já pré-definida cabendo a agência o papel de ocupar os espaços da 

arquitetura das lojas (já estabelecidas) para distribuir material de ponto de venda das 

campanhas publicitárias. E estabelecendo como ponto forte dos PDVs estudados as  

Vitrines. 

 A inovação é a ferramenta utilizada, para que o planejamento publicitário, o 

passo a frente da concorrência, a tendência seja explorada e contribua em estratégia para 

aumentar e maximizar a atmosfera de compra no PDV. Defendendo que no mercado 

atual não basta somente à propaganda, tem que estar “de olho” em tudo ao redor, em 

tudo que chame a atenção. Assim, a relação de serviço entre o arquiteto e o publicitário 

serviria para relacionar pontos essenciais chamando a atenção do público e por 

conseqüência vendendo mais. 

A publicitária ressalta a lembrança de marca da Eny Esportes e da Eny PRO, em 

adesivos de balcão, adesivos de vitrine e cartazes. Relacionado só materiais gráficos do 

PDV o que aqui nota-se a falta de interação entre a arquitetura e a publicidade. 



 

 

4.2.3 Questionário Lourival Stange Junior 

  

Para o economista e consultor varejista de uma empresa porto-alegrense que 

trabalhou para Eny, Lourival Stange Junior as ferramentas de publicidade são 

importantíssimas, porém em dois grandes objetivos específicos. Um deles é a 

publicidade que chamam de institucional servindo para posicionar a marca criando 

sensibilidade para ações de publicidade local. O segundo objetivo é de gerar tráfego 

para a loja. Fora disto ele considera a publicidade como um gasto de dinheiro que tem 

pouco efeito no crescimento do lucro defendendo o marketing como algo administrativo 

sem conexão com os publicitários. 

O merchandising no ponto de venda é o que faz vender segundo o economista é 

no PDV onde se deve sempre considerar os indicadores de desempenho da 

comunicação, da ação de loja, da exposição de produtos, da decoração e da 

produtividade da equipe. Trabalhando marketing, arquitetura e publicidade. 

Projetos arquitetônicos no varejo são considerados pelo entrevistado como 

dependentes do posicionamento e das ações da loja. Concluindo que a arquitetura 

estrutura e faz a decoração, ordenando a publicidade como um item posterior do 

processo de constituição do PDV. Sendo antes da publicidade trabalhado o processo de 

posicionamento, ação de loja, arquitetura.  Porém, as ações do PDV devem estar 

atreladas a publicidade, posicionando a marca e verificando sempre se as ações do PDV 

estão dando suporte ao entendimento ao conceito e a imagem da marca. As ações não 

devem ser descoladas da publicidade e as equipes devem ser sempre bem treinadas 

assim não gerarão na cabeça do consumidor nenhuma perda de identidade conectando a 

imagem externa como a imagem do PDV diminuindo o perigo de taxas de conversão 

ruins. 

O merchandising do PDV deve ser, segundo o entrevistado, definido através do 

que o público deseja. A compra de produtos, nesta teoria, deve ser determinada por uma 

quantidade estipulada para não gerar estoque. Expondo os produtos na loja sobre a 

necessidade do mix de venda. Nele a vitrine deve ser um resumo do conceito da loja, do 

conceito da moda, de coleção, de tendência e nela não deve constar um exemplar de 

cada produto. As vitrines devem instigar e intrigar e levar as pessoas a entrar na loja e 

não tornarem-se fator de escolha de produto a ser comprado. Um projeto visual de 



 

merchandising deve ser realizado em qualquer loja, mas o fator fundamental para que o 

resto funcione são as compras.  

As lojas Eny têm sortimento de produtos nas vitrines que atrapalham, assim 

como em sua exposição. Possui produtos de boa linha, PDV amplo e bom atendimento, 

porém a exposição na vitrine e na loja perde em conceito de coleção, moda e tendência. 

Assim, Lourival defende que o trabalho de consultor de varejo está embasado em 

estratégias de compra, de negociação e piso de loja. O desenvolve a coleção e moda, 

trabalhando vitrines instigantes e intrigantes e depois fornecendo um briefing para a 

agência de publicidade. 

Considerando que publicitários em geral desconhecem as razões para o PDV 

possuir fachada, vitrine, luminoso e arquitetura de loja. Sendo a publicidade exercida 

pelas agências relacionada por estes profissionais da comunicação como uma relação da 

venda com o material de promoção de venda, que por si só não vende. Publicitários são 

excelentes transformadores de vantagens competitivas (o que a loja tem e pode ser) e 

uma linguagem adequada ao público-alvo. Considerando publicitários “soltos” como 

uma forma eficaz de jogar dinheiro fora, embora haja exceções. Desta forma, 

defendendo que a campanha publicitária deve ser multidisciplinar.  

 

4.3. ACERVO FOTOGRÁFICO X QUESTIONÁRIOS 

 

 O acervo fotográfico dos estudos de caso e os questionários, analisados em 

conjunto determinam o PDV como a atuação em conjunto com a marca da empresa, 

formando a imagem e o conceito da loja. Tendo como princípio facilitar o cliente em 

suas compras, onde a exposição em displays e vitrinas de muitos produtos podem causar 

dificuldade de visualização. 

 Os ambientes podem e devem ser projetados, assim como as campanhas 

publicitárias, de forma interdisciplinar onde arquitetos e publicitários podem trabalhar e 

relacionar suas idéias para o merchandising no PDV ganhar mais força. Assim, esta 

relação de serviço pode gerar pontos essenciais em um ambiente e na imagem da marca. 

Constituindo fachadas eficientes e viáveis, vitrines intrigantes e instigantes, luminosos e 

trabalhando a arquitetura da loja de forma diferenciada. Se existe delimitação entre uma 

profissão e outra ou separação de tempo de serviço há uma grande relação do eu 

necessita-se no varejo e a ferramenta dos dois profissionais. 



 

 Desta forma, proporcionar o que Shimp (2002) e Blessa (2007) relatam sobre 

clareza e legibilidade no PDV, sobre o trabalho no PDV como uma forma abrangente 

em que o cliente consiga obter a lembrança da marca entre as mídias externas e 

convencionais e o merchandising do PDV. Incentivando os consumidores a comprar, 

promovendo o espaço da loja sobre a comunicação básica do PDV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista o estudo bibliográfico, a preparação teórica, o contato com os 

objetos de estudo, o acervo fotográfico dos mesmos e os questionários aplicados fica 

relevante a problemática deste projeto. Delimitando o interdisciplinar com o forma de 

melhor alcançar objetivos comuns. 

Se o merchandising no PDV é um item de promoção mercadológica onde o 

consumidor vai ter o último conato com a marca. O que poderíamos fazer para tornar 

este contato e esta experiência de compras algo diferenciado? Assim, o projeto baseou-

se e buscou esta conexão entre a profissão do arquiteto e do publicitário. Concluindo 

que relações entre as áreas são uma forma de conectar a imagem da marca, as 

tendências, a moda e criar um conceito único entre produtos, segmento, campanhas 

publicitárias mídias de impacto externo ao PDV com o cliente com a imagem que a loja 

vai passar ao público. 

As fachadas, vitrines, luminosos, arquitetura de loja, podem compor algo muito 

mais relacionado às duas áreas. Como uma fachada mais intrigante e instigante ao 

público da loja. Uma vitrine interativa e diferenciada que misture a arquitetura e a 

publicidade. Formas variadas de percepção para aguçar os 05 (cinco) sentidos das 

pessoas no PDV. Fazer da lembrança de marca algo constante.  Fazer das campanhas a 

introdução de uma relação muito maior ao entrarem no PDV e encontrarem a 

continuação da mesma na arquitetura de loja. 

Demonstrar a interação entre os materiais de PDV expositores, displays e o 

trabalho da publicidade e arquitetura pode facilitar dados de Shimp (2002) e Blessa 

(2007) que relacionam clareza de informações e visualizações, como o consumidor vê o 

ponto de venda (decoração e visibilidade), o conforto e as facilidades que os clientes 

sentem no PDV, como espera encontrar os produtos, sua exposição, localização, 

qualidade e preço, e a impressão que ele vai levar do PDV, efetuando a compra ou não. 

Assim, sempre informar, lembrar, incentivar e promover. Desta forma o layout 

da loja permeia as áreas, permeia o conhecimento, a generalização do saber a colisão 

das ferramentas que fazem parte do marketing, que fazem parte do merchandising no 

PDV algo que não limita a criatividade e a eficiência, pois podemos sempre caminhar 

juntos na interdisciplinaridade na formação de oportunidades de trabalho entre diversas 

áreas. Arquitetos e publicitários relacionam-se por criarem no merchandising no PDV 



 

uma atmosfera de compra, uma imagem, um conceito e uma tendência. Podendo 

relacionar várias formas do seu trabalho.  

Em compensação as Lojas ENY Esportes e Eny Pro, nunca trabalharão 

necessariamente desta maneira. Os projetos são apresentados prontos. Os espaços são 

pré-estabelecidos para agência que estuda o melhor local para aproveitamento do PDV. 

E porque não criar estes locais de melhor aproveitamento quando estamos construindo o 

PDV. Porque fazer os processos em separados? Os processos unidos fazem com que os 

resultados sejam melhores, evita falhas de comunicação e as metas e objetivos podem 

ser melhores alcançados. Seguindo a idéia dos questionários onde contraria-se a 

hipótese levantada pelo especialista em marketing de varejo estabelecendo 

posicionamentos diferenciados e classicistas entre os profissionais de marketing, 

arquitetura e publicidade. Tornando ainda mais compreensível a necessidade de uma 

exposição da área de atuação de cada um destes profissionais e buscando sempre uma 

relação de serviços entre eles, afim de, buscar economia na prestação de tais projetos no 

PDV, maior eficácia e interação no projeto. 

O certo é que o merchandising no PDV relaciona o interdisciplinar da 

arquitetura, da publicidade, do marketing, relações públicas, design, entre tantas outras 

áreas se relacionar a arquitetura e a publicidade é possível para maximizar a atmosfera 

de compra a ganhar mais força na imagem da marca e no contato com o público. Este 

projeto aguça a idéia que uma equipe de merchandising é generalista, longe de 

especificações, somos todos detentores de uma profissão publicitários, arquitetos, 

designers, relações públicas, jornalistas, administradores, economistas o importante é 

que estudos questionem o quanto podemos nos relacionar e agucem cada profissional a 

aproveitar o melhor da sua área com a ajuda do melhor da área de outro profissional. 
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APÊNDICE A – Questionário Fabrise Muller 

 

Nome: Fabrise Muller 

Profissão/Cargo: Assessoria de Marketing ENY 

 

Sobre publicidade, merchandising e arquitetura: 

 

1) Você utiliza ferramentas da publicidade na sua área de atuação?  Em caso 

afirmativo, quais ou de que maneira? 

 

Sim, sempre. A publicidade das lojas é planejada e vale-se de várias peças 

publicitárias, desde adesivos em vitrine, sinalizados de balcões, bandeirolas, etc. A cada 

campanha temos o cuidado de explorar bem todas as possibilidades da publicidade. 

Usamos das ferramentas para comunicar os clientes sobre as novidades e vantagens da 

Eny. 

 

2) Como você entende o merchandising no PDV  (ponto-de-venda) ?  Qual a  

importância dele, no seu ponto de vista? 

 

Eu acho que ajuda a divulgar os produtos, dependendo da ação propicia que o 

cliente tenha uma experiência com o produto, incentivando vendas e compras por 

impulso. Se é bem feito, de forma criativa e inovadora cria um diferencial de percepção 

frente aos clientes. 

 

3) Como você entende a relação entre arquitetura e publicidade no PDV?   

 

Entre layout e PDV. Acho que o layout de uma loja influenciar a compra. O layout 

pode suscitar emoções, por exemplo, a pessoa entra e sente-se bem, feliz, em uma loja 

bem iluminada, com orientações e informações adequadas, ela pode permanecer mais 

tempo na loja. Agora, uma loja com muitos elementos no meio, muitos expositores, 

podem confundir o cliente. Se o produto estiver bagunçado, ou em expositores 

confusos, pode causar a sensação de cansaço, desânimo. Desde a fachada da loja deve 

comunicar ao consumidor o que ela pretende, se é vender moda, ou estilo, se é ser 

clássica, contemporânea. 



 

 

4) Cite aspectos positivos e negativos do PDV segundo a sua experiência de 

mercado: 

- Atua junto com a marca da empresa, reforçando credibilidade, seriedade, 

comprometimento, inovação, modernidade; 

- facilita ao cliente comprar, olhar o produto, localizar o que precisa, como caixa, 

pacote, etc; 

- propicia agilidade de compra; 

- Se não for adequado pode dificultar a compra, desmotivar o cliente a comprar; 

- Pode causar sentimentos de irritação no cliente; 

- Pode dificultar a visibilidade do produto; 

Sobre a loja Eny Esportes e Eny PRO: 

 

5) Você reconhece ações de relação da arquitetura e da publicidade nestas 

lojas? De que maneira? 

 

Sim, reconheço, acho que ainda temos que melhorar, mas acho que as lojas têm 

boas vitrines, iluminação, expositores, são amplas. Às vezes são poluídas de 

informações, tem os caixas destacados demais, muitos balcões. 

 

6) Você sabe com base em quais critérios geralmente é feita a distribuição de 

produtos e mercadorias nos balcões e vitrines de lojas varejistas? E em 

relação a distribuição nas lojas Eny Esportes e Eny PRO?  

 

Não sei ao certo. Mas acredito que diferente de supermercados não há um 

acordo formal com as marcas sobre a exposição dos produtos. 

 

7) Em sua opinião, quais os pontos fortes no PDV das Lojas Eny Pro e Eny 

Calçados?   

 

Acho que poderíamos explorar mais PDV, temos expositores normais da loja, e 

como a esportes é uma loja pequena não temos muito espaço de PDV. Na Pro, 

podíamos trabalhar PDV com marcas fortes, valorizando mais produtos de ponta. 

 



 

8) Como a sua área de atuação pode colaborar à criação de estratégias de 

potencialização da atmosfera de compra?  

 

Totalmente, pois sendo o departamento de marketing responsável pela 

publicidade podemos explorar ao máximo nossas vitrines e lojas para divulgar 

marcas, vender produtos. 

 

9) Como você diferencia as fachadas das lojas Eny Esportes no Calçadão 

(voltada para a rua) e Eny PRO (no Monet Plaza Shopping)?  

 

Eny ESPORTES, mais simples, popular, precisando de um ar de inovação. Eny 

Pro, dando a impressão de movimento, ação, podendo ter mais iluminação e 

podendo ter mais variantes, troca de imagens, a vitrine pode ter mais displays, etc; 

 

10)  Como você relaciona fachada, luminosos, vitrines e a arquitetura da loja 

com a venda e a atividade do publicitário?  

 

O publicitário que tem a capacidade de pensar sobre a melhor forma de divulgar 

a marca e a loja. Acho que em consonância com os arquitetos podem elaborar 

fachadas inteligentes e viáveis.  

 

11) A disposição dos produtos em promoção/oferta são planejados e projetados 

por quem? Já existem locais pré-definidos para a disposição destas?  

 

Não, não existem. A Eny não trabalho muito com promoções e ofertas. 

 

12) Qual a sua lembrança da marca Eny no PDV da Eny Sports e da Eny PRO?  

 

Adesivos de vitrine, uniformes, cartazes, paredes,... 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE B – Questionário Betina Drehmer 

 

Nome: Betina Drehmer 

Profissão/Cargo: Publicitária / Atendimento 

 

Sobre publicidade, merchandising e arquitetura: 

 

1) Você utiliza ferramentas da publicidade na sua área de atuação?  Em caso 

afirmativo, quais ou de que maneira? 

 

Sim, utilizo algumas das infinitas ferramentas da publicidade na minha área de 

atuação. Depois de fazemos junto ao cliente um balanço do valor estimado para ser 

utilizado em uma campanha, fazemos um planejamento sólido  e mesclamos alternativas 

de mídia para abordarmos a campanha de publicidade em questão. 

As mídias merchandising mais utilizadas na agência são: PDV geralmente com 

material impresso, rádio, TV, outdoor, busdoor, placas, banners. 

 

2) Como você entende o merchandising no PDV  (ponto-de-venda) ?  Qual a 

importância dele, no seu ponto de vista? 

3)  

Entendo como PDV um canal riquíssimo para trazer lucros financeiros para uma 

empresa. 

Ele é importante nos da alternativa de colocar o produto da empresa em contato 

direto com o consumidor, no PDV a empresa deve abordar pontos positivos, concretos 

em beneficio do seu produto para que influencie o consumidor na decisão de compra. 

É um merchandising que da resultado na hora da compra. 

  

4) Como você entende a relação entre arquitetura e publicidade no PDV? 

  

Entendo que quanto mais atrativo o lugar, mais chama  a atenção do consumidor, 

levando em conta o excesso de informação que os atingem no dia-a-dia. 

 

 



 

5) Cite aspectos positivos e negativos do PDV segundo a sua experiência de 

mercado: 

Positivos: influencia o consumidor na hora da compra por ter no PDV pontos positivos 

do produto a ser consumidor. Isso traz lucros a empresa e este é nosso maior objetivo. 

 

Sobre a loja Eny Esportes e Eny PRO: 

 

6) Você reconhece ações de relação da arquitetura e da publicidade nestas 

lojas? De que maneira? 

 

O que fazemos aqui na agência é ocupar os espaços da arquitetura das lojas (já 

estabelecidas) para distribuir material de ponto de venda das campanhas publicitárias da 

Eny. 

 

7) Você sabe com base em quais critérios geralmente é feita a distribuição de 

produtos e mercadorias nos balcões e vitrines de lojas varejistas? E em 

relação a distribuição nas lojas Eny Sports e Eny PRO? 

 

De acordo com pesquisas de cada público das lojas e tendências que são lançadas no 

mercado varejista de calçados 

 

8) Em sua opinião, quais os pontos fortes no PDV  das Lojas Eny Pro e Eny 

Calçados? 

 

Vitrine 

 

9) Como a sua área de atuação pode colaborar à criação de estratégias de 

potencializarão da atmosfera de compra?  

 

Como atendimento da agência de publicidade da Eny, procuro fazer planejamento 

publicitário, ver tendências, ver o que está acontecendo com os concorrentes para estar 

sempre na frente e sempre tentando inovar. 

 



 

10) Como você diferencia as fachadas das lojas Eny Sports no Calçadão 

(voltada para a rua) e Eny PRO (no Monet Plaza Shopping)? 

 

Vejo que todas possuem a mesma linha, são harmônicas e tem uma distribuição 

parecida de acordo com a tendência de cada loja. 

 

11) Como você relaciona fachada, luminosos, vitrines e a arquitetura da loja 

com a venda e a atividade do publicitário?  

 

Penso que no mercado atual não basta somente à propaganda, temos que estar “de 

olho” em tudo ao redor, em tudo que chame a atenção. Por isso acho que tudo junto 

contribui muito para a venda de calçados. Todos estes pontos são essenciais para que se 

chame a atenção do público e por conseqüência se venda mais. 

 

12) Qual a sua lembrança da marca Eny no PDV da Eny Sports e da Eny PRO? 

 

Vitrines adesivadas, adesivos de balcão, banners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE C – Questionário Lourival Stange Junior 

Nome: Lourival Stange Junior 

Profissão/Cargo: Economista, consultor de empresas e sócio de uma empresa de 

consultoria. 

  

Sobre publicidade, merchandising e arquitetura: 

  

1) Você utiliza ferramentas da publicidade na sua área de atuação?  Em caso 

afirmativo, quais ou de que maneira? 

 

Publicidade é importantíssimo, mas tem dois únicos objetivos. Um deles é a 

publicidade que chamam de institucional (o nome é bem ruim – deveria se chamar 

publicidade de posicionamento da marca) que serve para posicionar a marca criando 

sensibilidade para ações de publicidade local (a que cumpre o segundo objetivo) que 

gera tráfego ou leva público para a loja. Fora disto a publicidade gasta dinheiro e tem 

pouco efeito no crescimento do lucro (para isto fazemos marketing). 

  

2) Como você entende o merchandising no PDV (ponto-de-venda)?  Qual a 

importância dele, no seu ponto de vista? 

 

Merchandising no ponto de venda é o que faz vender. Vamos dar ao merchandising 

também a ação do piso de loja dos vendedores e gerentes pois deveriam ser treinados 

para receber, acolher, entender, explicar, mostrar e vender, dentro do conceito e 

posicionamento estabelecidos na comunicação da marca e da loja (publicidade 

institucional e regional que leva fluxo na loja). Aqui no PDV devemos, sempre, 

considerar indicadores de desempenho da comunicação, da ação de loja, da exposição 

dos produtos, da decoração e da produtividade da equipe. 

  

  

3) Como você entende a relação entre arquitetura e publicidade no PDV?  

 

Projetos arquitetônicos no varejo são dependentes do posicionamento e da 

estruturação das ações do piso de loja. Portanto a publicidade vem depois, depois 

inclusive da arquitetura (também decoração). Portanto antes vem posicionamento, 



 

depois ação de loja, depois resultados esperados, depois arquitetura, depois decoração, 

depois publicidade. 

  

4) Cite aspectos positivos e negativos do PDV segundo a sua experiência de 

mercado: 

 

Não há aspectos negativos de PDV. Pode haver aspectos ruins em campanhas 

amparadas exclusivamente em publicidade da marca (não gerará tráfego). Pode haver 

aspectos ruins em publicidade que gera tráfego se não estiver atrelada à publicidade de 

posicionamento da marca e se as ações do PDV não estiverem dando suporte 

(entendimento, conceito, imagem) à publicidade. Por fim ações descoladas da 

publicidade e equipes mal treinadas geram dissociação na cabeça do consumidor e daí 

teremos taxas de conversão ruins. 

 

Sobre a loja Eny Esportes e Eny PRO: 

 

   

5) Você sabe com base em quais critérios geralmente é feita a distribuição de 

produtos e mercadorias nos balcões e vitrines de lojas varejistas?   

 

Critérios mercadológicos – compras deve comprar o que o público-alvo deseja (veja 

que falo em desejo e  não em necessidade) e na quantidade estimada de venda (senão 

gera estoque alto e obriga a fazer remarcação, o que é ruim). Depois o que está na loja 

deve ser exposto sob os critérios de necessidade de mix de venda, ou seja, devem ser 

expostos mais à vista os produtos Premium (valor agregado, margem de contribuição ou 

necessidade de se aumentar o giro). Na vitrine o mesmo critério, com o cuidado de que 

a vitrine deve ser um resumo do conceito da loja (conceito de moda, de coleção, de 

tendência) e não deve conter um exemplar de cada produto que temos em estoque. 

Vitrines devem intrigar e levar a entrar na loja e não ser fator de escolha do produto a 

ser comprado. Um projeto de visual merchandising deveria ser realizado em qualquer 

loja, um projeto de sortimento idem. Mas o cuidado é que compras pode construir ou 

destruir isto tudo. Portanto Compras é fator fundamental para que o restante funcione. 

  

 



 

6) Em sua opinião, quais os pontos fortes no PDV  da  Eny Calçados? 

 

Tem sortimento, mas as vitrines atrapalham. Tem sortimento, mas a exposição 

atrapalha. Compras complica porque compra errado e demais. Com isto a sensação é de 

que não há sortimento (na visão do consumidor). 

Pontos fortes – produtos de boa linha, loja grande, gente gentil. 

Pontos fracos – exposição na vitrine e na loja, falta conceito de coleção, moda e 

tendência. 

  

7) Como a sua área de atuação pode colaborar à criação de estratégias de 

potencialização da atmosfera de compra?  

 

Isto está respondido nas questões acima, estratégia de compra e de negociação 

centralizados e com desenvolvimento de moda e coleção, estratégia de piso de loja com 

vitrines instigantes e intrigantes e exposição coerente com a vitrine e com a proposta 

comercial. Depois podemos fazer um briefing para uma agência de publicidade. Daí 

para frente é com eles. 

  

8) Como você relaciona fachada, luminosos, vitrines e a arquitetura da loja 

com a venda e a atividade do publicitário?  

 

Publicitários, em geral, desconhecem as razões para termos fachadas, luminosos, 

vitrines e arquitetura de loja. Em geral relacionam a venda a material promocional, que 

por si só não vende. Publicitários conhecem muito bem a forma de transformar o que a 

loja quer e pode oferecer (vantagem competitiva) em linguagem adequada ao público-

alvo. Não pode haver um publicitário somente em uma campanha. Esta tem um conceito 

multidisciplinar que envolve, inclusive Rh. Publicitários soltos são forma eficaz de 

jogar dinheiro fora, embora haja exceções. 

  

9) Qual a sua lembrança da marca Eny no PDV ? 

Gente gentil, exposição complicada, produtos iguais. 


