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RESUMO  

O presente trabalho busca analisar a percepção dos consumidores, da Eny Comércio de 

Calçados LTDA, referente aos materiais de PDV utilizados pela empresa em cada uma das 10 

lojas da cidade de Santa Maria. Através de entrevistas estruturadas fechadas, foram 

questionados 312 consumidores no interior dos salões de vendas da empresa. Desta forma, foi 

possível traçar o perfil do público-alvo da empresa, presente na amostra utilizada, assim como 

caracterizar quais os materiais de PDV despertam maior atenção por parte dos consumidores. 

Sendo assim, os dados aqui contidos poderão auxiliar a assessoria de comunicação da 

empresa no planejamento estratégico de ações futuras. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the perception of consumers of Eny Comércio de Calçados 

LTDA referring to POS materials used by the company in each of the 10 shops in the city of 

Santa Maria. Through structured, closed questions, 312 consumers were interviewed at the 

store. Thus, it was possible to profile the target audience of the company, as well as to 

characterize what POS materials call more attention from consumers. Therefore, the data 

collected may help the spokesperson of the company to plan strategies for future actions. 

 

 

 

Palavras-chaves: Materiais de PDV, Eny Comércio de Calçados LTDA, marketing de varejo, 

promoção de vendas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na busca para atingir o consumidor, as lojas utilizam diferentes métodos para estar nas 

decisões de compra dos mesmos. A comunicação informa, seduz e atrai o público. Através de 

uma comunicação integrada, as empresas buscam focar seus esforços comunicacionais, tendo 

assim objetivos e mensagens padronizadas em todos os setores da organização. Segundo 

Kunsch (2003), a comunicação institucional, juntamente com a comunicação mercadológica, 

comunicação interna e comunicação administrativa, formam a comunicação integrada, ou o 

mix de comunicação. Desta forma a comunicação integrada deve ser pensada como uma 

filosofia capaz de nortear toda a comunicação que é gerada na organização. 

Inserida na comunicação, está a Comunicação Integrada de Marketing (CIM), a qual 

se origina do planejamento de marketing. Segundo Ogden e Crescitelli (2007), o marketing 

deve ser considerado uma ciência que estuda, entende e monitora o mercado. Desta forma a 

CIM tem como objetivos, observar as demandas do mercado e atingir o público-alvo 

diretamente na questão mercadológica, para com isso trazer benefícios às empresas e ainda 

estimular o consumo. 

Em um processo tradicional de varejo, as mercadorias são produzidas, distribuídas e 

chegam ao consumidor final. Os distribuidores deste processo são caracterizados por 

varejistas e atacadistas. Segundo Las Casas (2006), varejistas são os responsáveis por 

providenciar serviços e produtos desejados pelos consumidores. 

 Com o surgimento de outras formas de varejo como internet, catálogos, telemarketing 

entre outras, estes varejistas passaram a ter uma maior atenção para o denominado marketing 

de varejo. Este tipo de marketing, conforme Las Casas (2006), foca seus esforços em marca e 

produto, e busca assim atender as demandas do consumidor de varejo. Para alcançar os 

objetivos de marketing, utiliza-se de estratégias de relações públicas, publicidade e 

propaganda, promoção de vendas, marketing direto e força de vendas.  

Ao utilizar a estratégia de promoção de vendas, os varejistas apoiam-se em táticas para 

chamar atenção, atuar diretamente na compra por impulso e ainda estar presente na decisão de 

compra do consumidor. Dentre às táticas de promoção de vendas, é possível ainda citar os 

tabloides de ofertas, materiais de ponto de venda (PDV), descontos atrativos, entre outros. 

Os materiais de PDV são táticas dos varejistas que apoiam-se em estruturas de lojas 

físicas, os quais possuem um ambiente a disposição para que o consumidor possa entrar em 

contato com os produtos, tocar, experimentar e conhecer o produto antes de adquiri-lo. Desta 

forma, os materiais de PDV, entram em contato com este consumidor no momento da compra, 
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no estabelecimento. Estes materiais
1
 podem ser mobiles, bandeirolas, cartazes, displays ou 

qualquer outra estrutura de acordo com a criatividade do setor de marketing de varejo do 

estabelecimento. Os materiais de PDV tem em comum o objetivo de incentivar a compra, 

informar sobre ofertas e benefícios relacionados a facilidade de pagamento, mostrar 

lançamentos e influenciar na decisão de compra. 

Segundo Samara e Morsch (2005), a decisão de compra é o momento em que o 

consumidor avalia as informações do produto e faz sua escolha. Desta forma, as autoras 

classificam os materiais de PDV como influenciadores na tomada de decisão, pois estão 

presentes no momento da decisão de compra, no ambiente físico da loja de varejo. 

Este estudo busca entender se o público-alvo percebe o material de ponto de venda e 

se os esforços da empresa nesta tática realmente trazem resultados. Segundo Kotler (2000) o 

material de PDV está inserido nas atividades relacionadas a formas de comunicação e 

divulgação para empresas de varejo. Desta forma, quando bem planejado e executado, torna-

se um aliado nas ações de marketing. 

Estes materiais, diferenciam-se da publicidade tradicional, pois além da informação, 

buscam diretamente a venda, aproveitando-se da presença dos consumidores no interior dos 

estabelecimentos de varejo. Segundo Samara (2005), o PDV caracteriza-se por ser um 

instrumento de incentivo à venda por impulso inserido no processo de decisão de compra. As 

marcas direcionam seus esforços para esta forma de comunicação, e com isso tem presente no 

interior da loja as mensagens que já estão sendo trabalhadas em suas campanhas publicitárias 

externas, veiculadas em mídias tradicionais. 

Pode-se afirmar que o material de PDV serve de apoio para campanhas maiores e tem 

por objetivo reforçar a fixação da mensagem. Esta atuação está inserida na comunicação 

integrada, propondo ações relacionadas para as organizações, segundo Kusch (2006): 

 

As organizações modernas, para se posicionar perante a sociedade e fazer 

frente a todos os desafios da complexidade contemporânea, necessitam 

planejar, administrar e pensar estrategicamente a sua comunicação. Não 

basta pautar-se por ações isoladas de comunicação, centradas no 

planejamento tático para resolver questões, gerenciar crises e gerir produtos 

sem uma conexão com a análise ambiental e as necessidades do público de 

forma permanente e pensada estrategicamente (KUNSCH, 2006, p.132). 

 

O material de PDV tem como objetivo atingir o consumidor no momento em que ele 

está pré-disposto a compra. Desta forma, visa influenciar no momento da decisão de compra. 

                                                 
1
 Materiais gráficos utilizados nas empresas, podendo ser feitos de acrílico, papel, pvc, entre outros materiais.  
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Sendo considerado também uma tática para a compra por impulso, onde o consumidor não 

havia pensado anteriormente em adquirir determinado produto. 

Desta forma, este estudo analisar se os materiais de PDV, da Eny Comércio de 

Calçados, motivam o consumidor na decisão de compra, assim como verificar quais os 

materiais de ponto de venda a empresa utiliza nas suas lojas em Santa Maria/RS. Após o 

resultado desta pesquisa será possível verificar a eficácia, assim como o relacionamento do 

público-alvo com o material de PDV e assim ter dados concretos que sirvam de suporte para 

os profissionais de comunicação das lojas Eny Comércio de Calçados LTDA. 
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2 A COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 

A comunicação integrada resulta de uma atuação conjunta entre a comunicação 

institucional, mercadológica, interna e administrativa, para assim compor os esforços de 

comunicação da organização de forma padronizada. Segundo Kunsch (2003), esta 

comunicação visa a construção de uma unidade comunicacional que atue em  harmonia, 

respeitando as especificidades e peculiaridades de cada área. Propõem ações e táticas 

conjuntas, com esforços focados nos objetivos da organização para assim construir uma 

comunicação pensada e trabalhada com eficácia. Conforme figura a baixo: 

 

  

 

                  

 

 

Estão inseridas dentro da comunicação integrada as quatro grandes áreas 

comunicacionais de uma organização: comunicação institucional, comunicação 

mercadológica, comunicação interna e comunicação administrativa. Estas quatro áreas 

compõem a comunicação organizacional, que Kusch (2003) chama de mix de comunicação: 

Figura 1. Composto de comunicação segundo Kusch (2008) 

Fonte: MARCHIORI, 2008 
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Entendemos por comunicação integrada uma filosófica que direciona a convergência 

das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica. Pressupõe uma junção da 

comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna 

e da comunicação administrativa, formando o mix, o composto da comunicação 

organizacional. (KUNSCH, 2003, p. 150) 

  

Desta forma, percebe-se que o trabalho desenvolvido com esforços na comunicação 

institucional, torna-se diretamente responsável pela construção e formatação de uma imagem 

e identidade corporativa, buscando ter uma imagem forte e positiva perante ao público. Esta 

comunicação busca difundir informações de interesse da organização, transmitindo assim as 

informações que a empresa deseja tornar público, sobre seus objetivos e filosofias, de modo 

que estes assuntos sejam compreendidos e assimilados pelo público-alvo. Desta forma, a 

comunicação institucional tem o papel fundamental de construir a imagem da organização na 

mente do público. Pode-se citar como parte integrante desta comunicação segundo Kusch 

(2003), as áreas de relações públicas, jornalismo empresarial, assessoria de imprensa, 

marketing social e marketing cultural. 

Dentro da comunicação mercadológica, destacam-se todos os esforços 

mercadológicos tendo em vista a divulgação publicitária da organização. Para a autora citada 

anteriormente, a comunicação mercadológica abrange qualquer esforço comunicacional a fim 

de passar uma mensagem persuasiva com objetivo mercadológico e não apenas restrita a 

ações ligadas às estratégias da publicidade e propaganda. Como estratégias que compõem esta 

comunicação mercadológica, é possível citar: propaganda, promoção de vendas, feiras e 

exposições, vendas pessoais, merchandising, marketing direto etc. 

No mix de comunicação, para Kusch (2003), a comunicação interna busca ter 

objetivos planejados a fim de viabilizar a interação da organização com seus funcionários. 

Atua diretamente com a comunicação informal que ocorre no interior da empresa. O 

planejamento e êxito da comunicação no interior da organização, afeta diretamente todas as 

áreas, visto que profissionais motivados e satisfeitos tem influência na produtividade, imagem 

e conceito da empresa. Nesta comunicação, o endomarketing percebe os funcionários como 

clientes, pensa ações e estratégias voltadas diretamente para eles. Entende-se que além de 

funcionários, estas pessoas são cidadãos com poder de decisão, escolha e ainda podem ser 

considerados disseminadores da cultura e imagem organizacional. 

A comunicação administrativa tem por função o planejamento, a coordenação e o 

gerenciamento dos recursos das empresas, a fim de ter controle de custos e produtividade. 

Esta comunicação busca dentro de suas estratégias a transformação e alteração direta nos 
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produtos, serviços e até mesmo nos resultados da organização em geral. Estão compreendidas 

nela os fluxos de informação das redes formais, com mensagens direcionadas e pré-

estabelecidas pela organização e também as redes informais, caracterizadas pelas 

comunicações espontâneas entre funcionários que atuam na empresa. 

Segundo Kunch (2003), a comunicação integrada deve ser considerada uma filosofia 

para nortear a comunicação organizacional: 

 

Nosso intuito sempre tem sido demonstrar que a comunicação integrada precisa ser 

entendida como uma filosofia capaz de nortear e orientar toda a comunicação que é 

gerada na organização, como um fator estratégico para o desenvolvimento 

organizacional na sociedade globalizada (KUNSCH, 2003, p. 150) 

 

Após a apresentação dos tipos de comunicação que estão inseridas na comunicação 

integrada, percebe-se que esta comunicação é capaz de atuar, transformar e influenciar 

diretamente nos resultados da organização. 

 

2.1  COMUNICAÇÃO INTREGADA DE MARKETING 

 

O Marketing busca produtos ou serviços que poderão interessar aos consumidores, 

assim como estratégias (publicidade e propaganda, relações públicas, promoção de vendas, 

força de vendas e marketing direto) que se irão ser utilizadas nas vendas, comunicações e no 

desenvolvimento do negócio.  

É possível perceber o conceito de marketing segundo Ogden e Crescitelli (2007): 

 

O marketing é seguramente uma das atividades mais conhecidas e, ao mesmo tempo, 

uma das menos compreendidas. Existem mitos sobre sua verdadeira natureza. 

Alguns o veem de maneira positiva; outra negativa. Na verdade, ele não é uma coisa 

nem outra. Conceitualmente, marketing é a ciência que estuda, entende e monitora 

mercados (OGDEN, CRESCITELLI, 2007, pg.1). 

 

Os profissionais de marketing tem conhecimento das estratégias para atingir os 

públicos-alvo, assim como auxiliam na tomada das decisões referentes a novos produtos, 

cores, embalagens e tudo que possa influenciar nas vendas. Estes profissionais têm a tarefa de 

analisar o mercado, avaliar se o público gosta ou não de terminado produto, propor esforços 

de promoção com o objetivo de mudar crenças e atitudes do público referente a marca ou 

produto. Segundo Kotler (2000), os profissionais de marketing devem buscar a forma de ligar 

as características e benefícios dos produtos da empresa, com as necessidades e desejos do 

público. Assim como, mensurar os desejos e atitudes das pessoas a fim de sugerir produtos e 
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serviços que satisfaçam a demanda existente. O autor define os profissionais de marketing da 

seguinte forma: 

 

Os profissionais de marketing possuem técnicas para estimular a demanda pelos 

produtos de uma empresa. Mas essa é uma visão demasiadamente simplista das 

atribuições dos profissionais de marketing. [...] Gerentes de marketing procuram 

influenciar o nível, a velocidade e a composição da demanda para alcançar os 

objetivos da organização. (KOTLER, 2000, p.27) 

  

Para Kotler (2000) o Marketing é divido em quatro “P”, onde tem-se o produto em 

questão, o preço a ser cobrado, a praça e a promoção. A Comunicação Integrada de Marketing 

(CIM), esta inserida no „P‟ de promoção, do composto de marketing, onde os esforços são 

focados em promover e divulgar o produto ou serviço. A CIM busca e reconhece a 

importância de uma mensagem padronizada para os públicos da organização. As estratégias 

de marketing fazem parte de um programa de marketing definido pela organização, desta 

forma a CIM tem a função de padronizar o conteúdo destas estratégias, para haver coesão 

entre as mensagens, e assim atingir o público de uma forma que facilite o entendimento e 

compreensão do que se busca comunicar. 

Segundo Ogden e Crescitelli (2007), para haver comunicação integrada dentro de uma 

organização é necessário anteriormente um planejamento de marketing, que já tenha seus 

objetivos pré-estabelecidos, e desta forma a comunicação transmite estes objetivos, através de 

mensagens padronizadas, para o contato do público-alvo. Para diferenciar a Comunicação 

Integrada de Marketing da Comunicação Integrada como um todo, percebe-se que a primeira 

visa especificamente o relacionamento com o mercado, busca entender suas demandas e as 

formas de atingir os públicos diretamente na questão mercadológica, estimulando o consumo 

e assim trazendo benefícios para a empresa. Enquanto a Comunicação Integrada reconhece a 

importância de uma comunicação padronizada não só com objetivos mercadológicos, mas 

também atingindo os outros públicos da instituição, com objetivos funcionais, informativos, 

institucionais e etc. 

Como base no que foi exposto acima, é possível perceber a relação direta que os 

profissionais de marketing têm com a CIM, trabalhando na padronização das mensagens e 

objetivos mercadológicos. Não só os profissionais de marketing estão envolvidos neste 

processo, a CIM propõem uma atuação conjunta de diversas áreas da organização, como 

relações públicas e publicitários juntos no mesmo processo. 

 



13 

 

2.2  MARKETING DE VAREJO 

 

Até os produtos de varejo chegarem ao consumidor, este passa pelas etapas de 

produção, distribuição chegando assim em contato com o consumidor final. Estão envolvidos 

nestas etapas, os produtores, os distribuidores e os consumidores. Com o surgimento de novas 

tecnologias, novos canais de distribuição e formas de compras, as etapas citadas acima vêm se 

modificando e adaptando-se às demandas de mercado. Segundo Las Casas (2006), os 

distribuidores, caracterizados por atacadistas e varejistas, também tiveram que modificar seu 

processo de distribuição, modernizando assim suas estruturas tornando seus pontos de venda 

mais atrativos e passaando a pensar em um marketing específico para o varejo. 

Kotler (2000) chama a atenção para o fato de que o varejista precisa certificar-se, 

frequentemente, de que esteja alcançando e satisfazendo seus clientes-alvo, através de 

periódicas pesquisas de marketing. Ele observa que o posicionamento de um varejista deve 

ser flexível, especialmente se ele administrar lojas locais com diferentes padrões 

socioeconômicos.  

Para Las Casas (2006, p,17) “varejo é uma atividade comercial responsável por 

providenciar mercadorias e serviços desejados pelos consumidores”. Ou seja, a empresa de 

varejo é a ponte entre o produtor e consumidor final, fica entre os extremos da produção e 

distribuição. 

Por sua vez, Cobra (1997, p.337) esclarece que “o varejo, como canal de distribuição, 

desempenha papel importante no marketing, pois as variáveis de produto, preço e 

comunicação dependem, em última instância do varejo”. 

O marketing de varejo, diferente do marketing tradicional focado em marca e produto, 

pois busca trabalhar a maneira que esta mensagem chegará ao consumidor, destacando assim 

as ofertas ocasionais e preços promocionais. Pode-se destacar os tabloides de ofertas, flyers 

entregues na frente das lojas e até mesmo os materiais de pontos de venda (PDV) que ficam 

no interior dos salões de vendas, como ferramentas deste marketing de varejo. Percebe-se que 

através da “oportunidade única”, como é chamada a forma de comunicação que trabalha com 

termos como “apenas hoje”, “acaba nesse final de semana”, “promoção relâmpago”, entre 

outros, o marketing de varejo busca atrair o público pela decisão de compra por impulso. 

A ideia é fazer com que a pessoa acredite que se não comprar naquele exato momento, 

não terá outra oportunidade. Desta forma as empresas de varejo buscam efetuar a venda para 

os consumidores que não saíram de casa com o objetivo de comprar aquele produto 
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especificamente ou que não estava planejado dentro do seu orçamento de compra para aquele 

momento, porém compram por acreditarem estar aproveitando uma oportunidade única. 

Percebe-se que as empresas de varejo trabalham com o cliente em tempo presente, ou 

seja, buscam atingir os consumidores diretamente no processo de decisão de compra. Desta 

forma apresentam a mensagem com a intenção de fazer com que o público perceba que 

realmente precisa do produto e assim efetue a compra. Tudo isso de uma maneira rápida, 

resultando na venda por impulso. 

Segundo Las Casas (2006), na dinâmica de marketing de varejo, podemos citar os 

“carnês” de pagamento, os quais são utilizados por lojas deste seguimento. Nesta forma de 

pagamento a pessoa efetua a compra na loja, esta compra é facilitada em parcelas e todo mês 

o cliente deve retornar a loja para pagar o seu carnê. Algumas lojas oferecem a opção do 

cliente pagar as parcelas em casas lotéricas ou estabelecimentos bancários. No entanto, a 

forma de pagamento por carnês em que o cliente vai na loja todo mês, traz novamente para a 

empresa o público e com isso um fluxo mensal de pessoas no salão de vendas, em contato 

com os materiais de PDV, com vendedores e produtos em exposição, fazendo com que as 

chances dos consumidores efetuarem outra compra aumente, influenciando no resultado de 

vendas para a loja. 

Tem-se ainda as promoções de vendas para o varejo, ações instantâneas voltadas para 

o consumidor, como identifica Las Casas (2006): 

 

a) Amostragem: dirigido à venda de produtos que devem ser experimentados ou 

testados a fim de facilitar a decisão de compra. Exemplo, produtos alimentícios. 

b) Brindes: geralmente são itens de baixo valor distribuídos entre os consumidores 

que promovem a marca. Exemplos: agendas, canetas, chaveiros, e outros. 

c) Prêmios: nesta promoção estão incluídas as promoções “achou-ganhou”, 

concursos etc. 

d) Promoções dirigidas à comunidade: quando os varejistas colocam à disposição 

algum espaço de loja para reuniões e convenções (...). 

e) Datas especiais: é bem amplo o leque de oportunidades para esta alternativa 

promocional. Podem ser eventos conforme o mês em andamento: como festas 

especiais, aniversários, inaugurações e outros. (LAS CASAS, 2006 P.192). 
 

Com a grande possibilidade de expandir c seus negócios, empresas de varejo passaram 

a buscar outras estratégias de incentivar o consumidor à compra, assim como ter maior 

abrangência de públicos e localidades. Desta forma muitas lojas do seguimento de varejo 

partiram para a internet, tendo sua marca e produtos exposto também no meio digital.  

Através de uma busca informal, percebe-se que a presença das lojas de varejo no meio 

digital, está cada vez maior e mais atuante. Estas lojas estruturam-se de forma que buscam 

atingir e convencer o consumidor a efetuar a compra. Algumas lojas de varejo apostam apenas 
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na presença online para informar seus consumidores de promoções e com isso motiva-los a ir 

até a loja. Como também, outras lojas do setor de varejo vendem pela internet, onde oferecem 

fretes grátis, possibilidade de compra de um lançamento que ainda não chegou na loja da sua 

cidade mas já está disponível pelo site, promoções de compartilhamento e tudo que possa 

influenciar este “web consumidor”. 

No meio digital, podemos citar as empresas de varejo que atuam apenas na internet, 

como Netshoes, Dafiti, Kanui etc. Ou seja, estas lojas não possuem estrutura física de contato 

com o público. Assim reduzem custos de estrutura, vendedores e tudo que envolve uma loja 

de varejo tradicional. Com a diminuição destes custos, podem trabalhar com preços 

diferenciados, além de atrativos como a comodidade do consumidor não sair de casa, vitrines 

virtuais com inúmeros produtos à disposição e possibilidade de preços mais baixos. 

Após o que foi citado, apresenta-se uma explanação do mercado varejista. Assim 

como sua atuação, através do marketing de varejo, buscando como objetivo a atenção e a 

decisão de compra do consumidor final. 

 

 

 

2.2.1 Promoção de vendas e materiais de PDV. 

 

Promoção de vendas, segundo Ferraciú (2007) é a técnica de promover vendas, não 

implica prioritariamente na concretização da venda, mas empenha-se por meio de qualquer 

ideia ou ação para que isso futuramente aconteça. A promoção de vendas prepara o caminho 

para execução de vendas em massa. 

Esta é um incentivo para estimular o consumidor a adquirir ou conhecer determinado 

produto. A promoção de vendas comparada com a publicidade tradicional, diferencia-se pelo 

destaque ao benefício que oferece, seja por um preço especial, um brinde ou até mesmo a 

quantidade maior de produto pelo mesmo preço. Baseada em promover a venda, a promoção 

busca destacar o que pode ser atrativo. Conforme a definição de Ferraciu (1997): 

 
(...) a promoção de Vendas define-se por si própria: é uma técnica de promover 

vendas. Promover implica fomentar, ser a causa, dar impulso, fazer avançar, 

provocar, diligenciar, desenvolver, originar, favorecer etc (...) A promoção de 

vendas prepara o caminho da execução das vendas, dando impulso a eles 

(FERRACIU, 1997, p. 9). 
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A estratégia de promoção, dentro do plano de marketing, é uma forma do varejista 

atrair o público, pois quando comparada com a publicidade e propaganda, ambas estratégias 

de marketing, diferenciam-se pois a promoção visa benefício para o consumidor. Enquanto a 

publicidade busca a informação, mostrar ao público que o produto ou serviço existe. Para Las 

Casas (2000, p.177): “uma das ferramentas mercadológicas mais importantes à disposição dos 

varejistas é a promoção”, pois serve como atrativo e divulgador das mensagens, direcionadas 

ao público-alvo. 

Dentro de cada estratégia de marketing existem as táticas necessárias para chegar até o 

objetivo de marketing. O material de PDV está inserido como tática dentro da promoção, por 

ser uma forma de atrair, diferenciar e até mesmo estimular a compra do produto dentro da 

loja. 

Materiais de PDV segundo Blessa (2001), atuam com a principal arma de uma 

campanha de publicidade para complementar o desejo e a intenção de compra criada por sua 

divulgação. Além de ajudarem no posicionamento e na exposição dos produtos no ponto de 

venda. Riva (2013) define o ponto de venda: 

 

Entendemos como ponto de venda todo e qualquer lugar no qual o consumidor possa 

adquirir o produto ou serviço exposto, como, por exemplo, lojas, barracas de 

camelô, feiras livres, farmácias, supermercados, padarias, bancas de jornal, lojas de 

esporte, material de construção, bancos.” (RIVA, 2013, p.75) 

 

Com as novas tecnologias, as facilidades na aquisição dos produtos e as opções de 

compra no meio online, conforme já foi citado anteriormente, o ponto de venda torna-se um 

espaço propício a conquistar a atenção e o desejo de compra do consumidor. Sendo assim, o 

curto espaço de tempo que o consumidor fica dentro do estabelecimento físico da empresa, 

deve ser potencializado, estruturado da melhor forma para que represente um aliado nas ações 

de promoção das vendas. Existe ainda a disputa das marcas dentro do estabelecimento, onde 

varias marcas estão presentes no mesmo espaço. 

Além do material de PDV que busca informar sobre produtos com descontos, vendas 

casadas, ou avisos institucionais, existe ainda o PDV das marcas, displays exclusivos para 

produtos daquela marca, que disputam com todas as marcas correntes do mesmo seguimento, 

dentro da loja. As marcas oferecem aos varejistas, displays, gôndolas, mobiles, adesivações, 

totens e etc. Estes materiais servem para divulgar a marca e estar a frente da concorrência na 

decisão da marca na hora da compra. De acordo com Borges (2001, p.18) “o mercado já 
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percebeu que a grande batalha competitiva, hoje, está sendo travada nas prateleiras, nas 

pontas de gôndolas, nas ilhas, nos corredores e check-outs (caixas de pagamento) do varejo”. 

A propaganda no PDV tem por função divulgar os principais benefícios do produto, 

destacar informações sobre preço e de uma forma geral atrair atenção para aquilo que esta 

sendo evidenciando, aproveitando-se da presença do cliente na loja. Estes materiais de PDV 

podem ser simples displays, “mostradores” para a apresentação de informação, de 

modo visual ou táctil, conforme define Riva (2013). Bandeirolas, também são materiais de 

PDV, similares bandeiras que ficam penduradas com informações. Mobiles, matérias que 

ficam suspensos e tem movimento, chamando a atenção e transmitindo mensagem. E ainda 

estruturas muito criativas, como estruturas de acrílicos que transmitem a mensagem para o 

consumidor de forma inesperada. Segundo O'Guinn, Allen e Smenik (2008), os anunciantes 

acreditam na eficácia dos matérias de PDV, desta forma utilizam de forma contínua esses 

materiais, ficando atrás apenas dos investimentos direcionados para brindes e eventos. 

Por estar inserido na promoção de vendas, os objetivos da propaganda no ponto de 

venda são semelhantes aos da promoção. Como objetivo tem-se a criação de impacto com 

prazo reduzido, e ao mesmo tempo manter e preservar a imagem da marca que vem sendo 

desenvolvida pela propaganda através das mídias massivas. Para O'Guinn, Allen e Smenik 

(2008), os objetivos da promoção de vendas são chamar atenção do consumidor para uma 

marca na estrutura do varejo, manter os usuários fiéis na compra da marca, estimular o uso e 

crescimento da marca e ainda incentivar os usuários das marcas ou produtos, concorrentes a 

experimentar a marca ou produto da empresa. Estes são objetivos auto-esplanatórios que 

busca a promoção de vendas e vão diretamente ao encontro dos objetivos dos materiais de 

PDV. 

A variedade desses materiais de PDV, conforme foi citado anteriormente, é bastante 

ampla, desta forma O'Guinn, Allen e Smenik (2008) classificam, no caso especifico dos 

displays de PDV, de duas formas: displays promocionais de curtos prazo e displays 

permanentes.  

Os displays promocionais de curto prazo são citados pelos autores como os materiais 

utilizados no ambiente de varejo por seis meses ou menos. Desta forma, todo material 

relacionado a promoções, campanhas de curto prazo, datas festivas e outros materiais que não 

tem a função de permanecer na loja além deste tempo determinado, são considerados displays 

de curto prazo.  

Conforme os autores, displays permanentes visam proporcionar apresentações nos 

pontos de venda, ou seja, são parte da estrutura do ambiente. Estes materiais são utilizados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Visual
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptico
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por mais de seis meses, geralmente utilizados em campanhas mais longas, onde a mensagem 

deve ter maior tempo para ser assimilada pelo consumidor. 

Com os materiais de PDV, no salão de vendas das lojas de varejo, os varejistas tem a 

disposição a oportunidade de atrair atenção dos clientes, induzir a compras por impulso e 

também reforçar os produtos e mensagens que estão sendo transmitidas pelas outras 

ferramentas de comunicação que compõem determinada campanha publicitária. Os varejistas 

devem perceber os displays como forma de diferenciar os produtos, assim como abordar o 

consumidor em diferentes etapas da sua compra. Segundo Samara e Morsch (2005) estes 

materiais influenciam os processos do comportamento dos consumidores nas suas compras 

por impulso, tendo papel decisivo no processo de decisão de compra. Como exemplo é 

possível citar a rede Wal-Mart, que possui perto de suas caixas registradoras produtos que o 

consumidor tem contato no final de suas compras e do seu tempo de permanência na loja. 

Estes produtos, têm ainda a características de serem itens de fácil esquecimento pelo 

consumidor e também que não apresentam grau de prioridade de compra, como pilhas, balas, 

e chocolates, atingindo assim este consumidor na compra por impulso. 

Desta forma, segundo Samara e Morsch (2006) , percebe que os materiais de PDV 

quando bem trabalhados e dispostos no salão de vendas de forma inteligente, podem 

contribuir para as vendas, influenciando diretamente no comportamento de compra de 

consumidor. 
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2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Com a oferta cada vez crescente de marcas e produtos aliada a facilidade ao acesso as 

informações, o consumidor busca produtos que satisfaçam suas vontades e necessidades. Este 

consumidor busca seus produtos em diferentes meios, havendo assim comparação, entre 

opções variadas de produtos e serviços. As novas tecnologias tornaram esta comparação ainda 

maior, visto que as barreiras de territorialidade foram extintas, podendo assim o consumidor 

encontrar e adquirir produtos de todos os lugares do mundo. Estes desejos e vontades que 

motivam esta busca e procura, são explicados por Samara e Morsch (2005), a partir da 

pirâmide de necessidades de Maslow, onde todas as pessoas têm necessidades que motivam 

seus atos, são elas: fisiológicas, de segurança, de amor e integração (sociais), de estima e por 

fim no topo da pirâmide de auto-realização. 

Através destas necessidades podem surgem motivações que levam as pessoas a 

comprar determinados produtos, buscando saciar as necessidades citadas na pirâmide. Na base 

da pirâmide temos as necessidades mais fundamentais para a vida como fome, sede, abrigo, 

sexo, entre outras. Desta forma, surge a motivação para compra de alimentos, agua, agasalhos 

etc. As necessidades de segurança exigem esforços em estabilidade, segurança do ambiente 

em que vivemos, saúde pessoal etc.  Necessidades sociais, surgem através da vontade de 

pertencer a um grupo, receber amor, ter bons relacionamentos, serem aceitos etc. A estima, 

segundo Samara e Morsch (2005), é uma necessidade que busca reconhecimento, status e 

prestígio. A necessidade de estima junto com a de auto-realização, são as duas que motivam 

compras de produtos que vão além das necessidades fisiológicas, de segurança e social, visam 

diferenciais de qualidade e preço. Estes produtos trazem o status, o sentimento de 

superioridade, onde o consumidor sente-se diferente e especial, por adquirir bens ou serviços 

diferenciados. O consumo está diretamente ligado a todas as etapas da pirâmide, visto que 

para a satisfação das necessidades ali descritas são necessárias práticas de consumo.  
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A partir das necessidades ocorrem os processos de decisão de compra que se 

estruturam através do reconhecimento da necessidade. O que faz com que o consumidor 

busque o produto ou serviço. Os processos de decisão de compra ocorrem em seis estágios, 

conforme Samara e Morsch (2005), sendo o reconhecimento de uma necessidade o primeiro 

estágio: 

 
O processo de decisão de compra do consumidor se inicia no reconhecimento de 

uma necessidade (ou problema), isto é o consumidor sente a diferença entre o seu 

estado atual e o estado desejado. O reconhecimento do problema, ou seja, a detecção 

de uma necessidade ou desejo a ser satisfeito, desencadeia o processo em busca de 

sua satisfação – a compra ou uso de um bem ou serviço para atingir o estado de 

equilíbrio desejado (SAMARA; MORSCH, 2005, p.27). 

 

Conforme as autoras acima mencionadas o reconhecimento de uma necessidade pode 

ser de três tipos: de reposição, funcional e emocional. As necessidades de reposição são itens 

de baixo custo, comprados com frequência. As necessidades funcionais surgem quando o 

consumidor busca a solução para uma necessidade específica e geralmente com o custo mais 

elevado, como a necessidade de transporte, nesta situação o consumidor busca adquirir um 

automóvel, por exemplo. A terceira citada, necessidade emocional, busca satisfação de status, 

Figura 2. Pirâmide da Maslow 

Fonte: (ROBBINS, 2002) 
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prestígio e conquistas. Como exemplo aparelhos de televisão com telas grandes, que trazem a 

ideia de “cinema” para dentro de casa, muito além do que um objeto apenas para diversão e 

informação, torna-se um requinte, um diferencial do que as demais pessoas não possuem. 

A busca de informação é apresentada por Samara e Morsch (2005), como a segunda 

etapa na decisão de compra do consumidor. Nesta etapa, são reunidas informações sobre o 

produto ou serviço desejado, o que inclui experiências anteriores com marcas, lembranças de 

comunicações pessoais, mídia, propagandas, relatos de amigos etc. As fontes de informações 

internas e externas fazem parte desta busca de informação no processo de decisão de compra. 

As fontes de informação internas são aquelas que foram armazenadas pelo consumidor ao 

longo da sua vida. Como por exemplo, lembranças de marcas já utilizadas anteriormente e 

experiências que teve com determinadas marcas como por exemplo durabilidade que o 

produto teve, facilidade de troca de peças, atendimento pós-venda etc. Já as fontes de 

informações externas são as motivadas pela publicidade, avaliações objetivas, indicação de 

amigos, entre outras.   

As estratégias de busca, também fazem parte desta procura por informação, nelas tem-

se o tempo e esforço físico e mental que é disponibilizado para tal busca, se será uma decisão 

rotineira, levará tempo, ou exigirá demandas de procura a longo prazo. Outra consideração 

apresentada pelas autoras é com relação a quantidade de informação buscada, está depende do 

envolvimento com o produto, o quanto esse público vai pesquisar, avaliar e comparar antes de 

comprar o produto. 

A avaliação das alternativas de produto é o terceiro passo no processo de decisão de 

compra do consumidor. Conforme Samara e Morsch (2005), a avaliação das alternativas 

diferencia-se da busca pela informação, pelo fato de que a segunda tende a encaminhar o 

consumidor na escolha de um produto superior. Já a terceira direciona para a escolha de 

produtos mais adequados para aquele momento ou necessidade do mesmo, podendo ser divida 

em três critérios gerais conforme enumeram as autoras: características funcionais do produto, 

satisfação emocional e benefícios de uso e posse. 

Com relação às características funcionais do produto, o consumidor leva em conta 

fatores como garantia, preço e qualquer outro aspecto racional de compra. A satisfação 

pessoal está relacionada diretamente com o posicionamento da marca, o que ela pode 

significar para o consumidor em status, prestigio, sucesso etc. O benefício de uso é uma 

junção dos dois benefícios anteriores, pois a compra de determinado produto pode lhe trazer 

satisfação pessoal e emocional de posse, além de trazer benefícios funcionais de uso.  
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A avaliação de compra vem após a avaliação do produto, depois de escolhida a marca 

e o modelo, o consumidor busca qual o local irá efetuar a compra. Para esta decisão o 

consumidor avalia e procura as principais vantagens e benefícios que os canais de venda 

oferecem. Visto que, além das lojas de varejo tradicional, constituído pela estrutura física dos 

salões de vendas, existem ainda vendas porta a porta, por catálogo, telemarketing, internet, 

entre outras. 

Já na decisão de compra o consumidor reúne todas as informações obtidas nas etapas 

anteriores e faz sua escolha. É o momento em que a compra é efetivada. Esta etapa divide-se 

em três subetapas: a identificação da alternativa preferida, intenção da compra e 

implementação da compra. Estas subetapas são sistemáticas, e tem sua complexidade de 

acordo com o grau de investimento financeiro, quanto maior o investimento, maior será o 

processo e tempo de implementação da compra. Quando se compra um carro, estas etapas 

incluem documentação, emplacamento, seguro obrigatório etc. 

O comportamento pós-compra é classificado segundo Samara e Morsch (2005) como 

a ultima etapa do processo de decisão de compra. Este divide-se em busca por informações 

adicionais e aquisição de produtos relacionados. Na busca de informações adicionais o 

consumidor busca informações que o tranquilizem sobre a certeza de ter feito um bom 

negócio, acabando assim com a ansiedade na decisão tomada. Já na aquisição de produtos 

relacionados, este consumidor busca itens para complementar o produto comprado, como por 

exemplo, a aquisição de um aparelho de CD player para “complementar” o carro adquirido. 

Existem fatores que influenciam diretamente em todas as etapas citadas acima, 

influenciam e tendenciam o consumidor. Ambiente Social influencia no processo de decisão 

de compra, visto que o desejo por frequentar determinado ambiente leva o consumidor em 

locais que ele irá interagir com pessoas que ele gosta, ou deseja ter contato. O tempo do 

consumidor é outro fator de influência, visto que quanto menor seu tempo disponível, mais 

rápido será seu processo de decisão de compra e assim fará menos pesquisa de produtos.  A 

razão da compra influencia, pois dependendo do propósito a compra pode vir radicalmente, 

sem pesquisa, por falta de tempo.  O fator de pré-disposição e estado de espírito que o 

consumidor se encontra tem a ver com o momento da compra. Uma pessoa cansada tende a 

procurar menos e aceitar o que estiver mais acessível. Segundo Samara e Morsch (2005), 

como fatores influenciadores, destaca-se o ambiente físico, que está relacionado com a 

localização, atmosfera da loja, sons, cheiros e fatores que atuam no ambiente o qual 

acontecerá a decisão. 
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Aspectos relacionados ao ambiente da loja (ponto-de-venda) como localização, 

decoração e materiais de ponto de venda – cores, música e vendedores, além de 

outros elementos mercadológicos como produtos, promoções e merchandising – 

também representação influências situacionais importantes. No ponto-de-venda por 

exemplo, o consumidor pode variar seu comportamento comprando produtos por 

impulso (em função de alguma oferta de merchandising) (SAMARA; MORSCH, 

2005, p.156). 

 

Pode-se citar nestes fatores de decisão de compra, os matérias de PDV que localizam-

se no espaço do salão de vendas, é nesta etapa que eles influenciam o comportamento de 

compra do consumidor. Como estão localizados no ambiente de decisão de compra, trazem 

informações ou oportunidade que podem ser o diferencial naquele momento. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Segundo Gil (1994, p.42), a pesquisa tem como objetivo fundamental “descobrir 

respostas para problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos”. O presente 

estudo irá utilizar as pesquisas qualitativas e quantitativas de níveis exploratórias com a 

intenção de analisar a influência dos materiais de PDV na decisão de compra dos 

consumidores da Eny Comércio de Calçados Ltda.  

A pesquisa qualitativa preocupa-se com o aprofundamento da compreensão de um 

grupo social de uma organização. Esta pesquisa foi desenvolvida de maneira informal no mês 

de abril de 2013, com questionamentos aos profissionais de comunicação que trabalham na 

assessoria de comunicação da empresa Eny, com objetivo de perceber o fluxo de informações 

no interior da organização, assim como seu plano de comunicação integrada desde sua 

elaboração até a execução. Nesta pesquisa foram questionados assuntos essenciais para o 

trabalho como: Como se dá o fluxo de comunicação integrada dentro da organização? Quais 

materiais de PDV são utilizados nas lojas? Dentro dos materiais de PDV utilizados, qual os 

profissionais de comunicação da Eny Comércio de Calcados acreditam ter maior influência 

perante os consumidores? Qual o perfil do público-alvo da Eny? Quais os principais 

concorrentes? Entre outras questões, que posteriormente foram questionadas no decorrer deste 

trabalho. 

Segundo Michel (2005, p. 33), “na pesquisa qualitativa o pesquisador participa, 

compreende e interpreta”, propondo um diálogo com os entrevistados. A pesquisa qualitativa 

é desenvolvida com base em conteúdos e argumentos limitados, onde busca-se a comprovação 

ou contrariedade, àquilo que esta sendo pesquisado. 

 
Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas 

pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja 

capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58). 

 

Segundo Pinheiro et al (2004, p. 125), “a pesquisa qualitativa é um estudo não 

estatístico que identifica e analisa profundamente dados não mensuráveis”. A pesquisa 

qualitativa tem caráter exploratório, permite ao entrevistado falar livremente sobre o tema e 

tem o entrevistador parte deste “diálogo”.  

Para analisar a influência material de PDV na decisão de compra do o público-alvo, 

foi utilizada a metodologia de pesquisa quantitativa. Oliveira (1997) afirma que o método de 

pesquisa quantitativa é utilizado para desenvolver pesquisas descritivas de âmbito social, 
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econômico, de comunicação, mercadológicas e de administração, representando assim uma 

forma de garantir a precisão dos resultados, evitando distorções.  

Atualmente a Eny Comercio de Calçados LTDA na cidade de Santa Maria, divide-se 

em dez lojas, desta forma a pesquisa quantitativa teve uma amostra de 312 indivíduos, 

escolhida por cálculos referentes aos cupons fiscais, do mês de outubro de 2012. A mesma foi 

aplicada no período de 17 a 24 de outubro de 2013, no turno da manhã e da tarde. A aplicação 

da pesquisa contou com 20 alunos de Pesquisa e Planejamento de Marketing do curso de 

Publicidade e Propaganda, do Centro Universitário Franciscano. Estes alunos foram instruídos 

e treinados no dia 17 de outubro, onde tiveram contato com fotos e informações referentes ao 

materiais de PDV utilizados pela empresa assim como tiveram contato com a pesquisa que 

iriam aplicar. Esta entrevista já havia sido aplicada, na semana anterior, através de um pré-

teste realizado com 10 clientes na loja Eny Infanto. 

O processo de desenvolvimento das questões  da pesquisa qualitativa aplicada, foi com 

base na entrevista realizada em abril de 2013 como os profissionais do setor de comunicação 

da Eny Comércio de Calçados e citada anteriormente neste estudo, e também passou por uma 

séria de mudanças e adaptações para que pudesse chegar ao resultado final aplicado. 

Através da técnica de pesquisa entrevista, este público deu sua opinião quanto a 

percepção dos materiais de PDV dentro loja e sua influência no processo de decisão de 

compra. O público foi questionado através de entrevistas individuais estruturadas, conforme o 

Apêndice A. Foram feitas perguntas, já com alternativas de resposta, aproveitando a presença 

deste público no ponto de venda e em contato com os materiais de PDV. 

Em visita às dez lojas da marca Eny Comércio de Calçados LTDA foi percebido e 

fotografado todos os materiais de PDV utilizados nestas lojas. Estes materiais fotografados 

foram a base para formulação da entrevista. Através disto, verificou-se os materiais utilizados 

em cada loja e sua disposição. 

Com a entrevista, que foi aplicada nos salões de vendas das lojas da empresa Eny, o 

público foi questionado de que forma o é impactado pelos materiais de PDV. Analisando a 

maneira pela qual esses materiais influenciam nas vendas por impulso, escolha da marca e 

divulgação de novos produtos. Desta forma, buscou-se contribuir com os profissionais de 

comunicação da Eny Comércio de Calçados nos esforços de comunicação para utilização 

desses materiais.  
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3.1 ENY COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
2
 

 

A Eny Comércio de Calçados LTDA, foi fundada em 1924 pelo senhor Luiz Andrade, um 

caixeiro-viajante que após trabalhar por muitos anos na profissão, passou a buscar um 

empreendimento que fosse possível estar mais presente na cidade de Santa Maria, assim 

diminuindo suas viagens pelo estado. Desta forma, Luiz Andrade, acostumado a trabalhar 

com produtos do seguimento calçados masculinos, resolveu fundar em Santa Maria uma loja 

que trabalhasse exclusivamente com este tipo de calçado. Assim no ano de 1924, foi 

inaugurada uma loja que não tinha nome, havia apenas a palavra “calçados” na fachada. 

No ano de 1939 o senhor Andrade fundou sua segunda loja, já com o nome Casas Eny, no 

mesmo ano, o empresário decidiu vender o negócio, devido a problemas de saúde. As lojas 

então foram compradas pelo primeiro funcionário da empresa, o senhor Salvador Isaia.  Em 

1940, o novo proprietário propôs ampliações de mercado, expansão da marca e ações para 

conquista do mercado de Santa Maria,  tendo como ponto principal chamar a atenção através 

das vitrines e com isso colocar os produtos em exposição para que os consumidores pudessem 

observar o que a loja comercializava, sendo até hoje uma característica de todas as lojas da 

empresa. 

Atualmente a empresa possui 10 lojas na cidade, trabalhando em diversos seguimentos, 

como infantil, feminino, masculino, esportes e boutique. A Eny Infanto, localizada na Rua Dr 

Bozano na cidade de Santa Maria caracteriza-se por trabalhar com calçados infantis.  

A Eny Esportes localizada no calçadão da cidade tem com objetivo atender praticantes de 

esporte. Oferecendo marcas esportivas variadas e diversos produtos no seguimento atende o 

público de uma forma geral, desde a praticantes de esportes profissionais até pessoas que 

buscam produtos para o dia-a-dia. 

 Já a Eny Boutique também localizada no calçadão de Santa Maria atende um público 

mais selecionado que busca grandes marcas de calçados femininos. Através de um ambiente 

mais requintado, esta loja busca atrair o público feminino oferecendo lançamentos e produtos 

diferenciados. 

Ainda no calçadão da cidade encontra-se a Eny Feminina que possui uma grande 

quantidade de marcas de calçados femininos com várias faixas de preço. Através de grandes 

vitrines e muitos produtos em exposição esta loja busca atender as necessidades de mulheres 

de todas as faixas etárias.  

                                                 
2
 Disponível em: http://eny.com.br/novo_site/index.php?MODULE=descricao_menu&COD_MENU=033 , 

acesso em: 22/08/2013. 

http://eny.com.br/novo_site/index.php?MODULE=descricao_menu&COD_MENU=033
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Em anexo a loja com vitrine para a rua Venâncio Aires, tem-se a Eny masculina. Esta 

além de trabalhar com variadas marcas de calçados masculina ainda possui uma grande 

quantidade de malas, bolsas, cintos, etc.  

Já na rua Astrogildo de Azevedo encontra-se a Eny Ponta de Estoque a qual trabalha com 

calçados com preços mais atrativos e variados. Esta loja como o próprio nome explica, 

comercializa produtos de estoque, com a possibilidade de atingir as camadas populares, 

mostrando assim a preocupação da empresa em atender diversos públicos. 

No shopping mais antigo da cidade, Monet Plaza Shopping, a Eny possui duas lojas. A 

Eny Monet, atende homens e mulheres como variados produtos e a Eny Pro que tem como 

foco também produtos esportivos de grandes marcas, uma loja mais moderna mas que 

mantém as características de grande vitrines e muitos produtos em exposição. 

No shopping mais recente da cidade de Santa Maria, Royal Plaza Shopping a empresa 

possui uma loja modelo, a Eny Stadium, com o objetivo de comercializar grandes marcas e 

possuir uma variedade enorme de produtos. Anexo a mesma, tem-se a Eny Calçados, que 

também comercializa bolsas e acessórios. Além das lojas da cidade de Santa Maria, já citadas, 

a empresa possui também lojas nas cidades de Cachoeirinha, Santa Cruz e Porto Alegre.  

Caracterizada pela venda de varejo a Eny Comércio de Calçados LTDA, possui o cartão 

Eny que é um cartão de credito onde os clientes compram os produtos e podem pagar 

parcelado todo o mês, com o clube de prêmios os pontos acumulados em cada compra são 

trocados por brindes e o cartão presente, possibilita que as pessoas escolham diferentes 

valores para presentear alguém com o cartão e quem receber pode trocar aquele valor por 

mercadorias em qualquer uma das lojas.  

 A empresa, no ano de 2013, completa 89 anos no mercado de Santa Maria e região, 

percebe-se a sua preocupação em de adequar as novas tendências, por exemplo através da 

“Vitrine Eny‟‟, um espaço no site da empresa em que ficam disponíveis as fotos alguns 

produtos e o consumidor pode saber informações relacionadas a marca, preço e etc. Também  

percebe-se a preocupação com a modernização da estrutura física das lojas, como no caso na 

Eny Stadium do Royal Plaza Shopping que pode ser considerada uma loja modelo em 

arquitetura e design. 

 Sendo assim, por todos estas características descritas a cima a Eny Comércio de 

Calçados LTDA, desenvolve uma ligação com a cidade de Santa Maria e é recompensada 

com um público fiel que busca os produtos e bom atendimento referência da marca. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A intenção do estudo foi verificar se os entrevistados percebem os materiais de ponto 

de venda dispostos nas lojas loja, questionando-os sobre as influências que estes materiais 

tiveram na informação e decisão de compra dos produtos. A pesquisa foi aplicada no período 

de 17 a 24 de outubro de 2013, no turno da manhã e da tarde, aos consumidores da Eny 

Comércio de Calçados. Além disso a mesma identificou o perfil do público-alvo da empresa, 

assim como a porcentagem desse público que realiza compras pela internet e quais 

diferenciais buscam neste tipo de compra. Dado que é relevante na pesquisa visto que na 

entrevista realizada com os profissionais do setor de comunicação da empresa, no primeiro 

semestre de 2013 e já citada anteriormente na metodologia deste trabalho, as lojas de varejo 

da internet foram classificadas como atualmente fortes concorrentes ao setor. 

Para identificar o perfil dos consumidores, com base nas lojas localizadas na cidade de 

Santa Maria, foi questionado o gênero, o estado civil e a idade dos entrevistados. Após a 

tabulação do dados, foi possível verificar que do total dos 312 indivíduos entrevistados, 88 

eram homens, totalizando 28% da amostra e 224 mulheres, representando 78% da amostra. 

 

 

 

A segunda pergunta caracterizouo estado civil dos consumidores das  Eny Comércio 

de Calçados. Foi verificado que 132 pessoas são solteiras, ou seja 45%, 108 casadas 

representando 35%, 48 divorciadas totalizando 15%, 20 viúvas 7% da amostra e ainda 4 

pessoas responderam “Outros” sendo representado por apenas 1% da amostra. Sendo assim na 

busca por definir o perfil do público-alvo da empresa percebe-se que mulheres solteiras 

1) 
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representam a maioria para o total  da amostra, conforme pode ser observado no gráfico 

abaixo. 

 

 

 

Ainda para complementar o perfil dos consumidores foi questionado sobre a idade dos 

mesmos. Foi possível verificar que 32 pessoas tinham até 20 anos de idade (10%), 100 

pessoas estavam na faixa etária de 21 a 30 anos (32%) , 48 pessoas de 31 até 40 anos de idade 

(16%), 56 entrevistados entre 41 a 50 anos (18%) e ainda 76 entrevistados tem mais que 51 

anos (24%). 

 

 

 

2) 

3) 



30 

 

É possível então, com base nas informações obtidas, definir o perfil dos consumidores 

da Eny Calçados, como sendo em sua maioria mulheres, o que pela amostra foi identificada 

com um incidência de  78%, solteiras, o que representa 42% da amostra e ainda  com idade 

entre 21 a 30 anos, total de  32%. 

Na sequência do questionário, os entrevistados foram abordados sobre suas interações 

com a empresa. Em uma das questões verificou-se qual a periodicidade que os mesmos 

compravam nas lojas da empresa, se possuiam o cartão próprio da Eny e ainda quais 

motivações que os levaram a entrar na loja para fazer suas compras. 

A quarta pergunta teve o objetivo de verificar com qual periodicidade os comumidores 

costumam efetuar suas compras nas lojas da Eny Comércio da Calçados. Do total de 312 

individuos entrevistados, 20 afirmaram comprar em uma das lojas ao menos uma vez por 

semana (5%), 84 indivíduos tem hábitos de comprar na empresa uma vez por mês (27%), a 

maiori, ou seja 132 pessoas afirmaram comprar a cada seis meses em uma das lojas da Eny 

calçados (56%) e 36 pessoas compram apenas uma vez por ano (12%), conforme pode ser 

observado no gráfico abaixo. A periodicidade dominante, a cada seis meses, demosntra a 

fidadelidade dos consumidores a empresa. 

 

 

 

A quinta pergunta questionou os entrevistados sobre quais deles possuiam o cartão 

próprio da loja. O Cartão Eny é um cartão de crédito que facilita aos consumidores o 

parcelamento de suas compras, efetuando o pagamento das parcelas todo mês, conforme 

apresentado  no itém 5.1 deste trabalho. Foi possível identificar que 112 pessoas não possuem 

o cartão (36%) e a maioria, ou seja 200 pessoas (64%), já possuem o cartão próprio da 
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empresa. O Cartão Eny é mais uma das formas que a empresa utiliza com a intenção de 

fidelizar os clientes e com isso facilitar as formas de pagamento. Conforme Las Casas (2006), 

os “carnês” são considerados  estratégias que as empresas de varejo desenvolvem para que os 

consumidores voltem até as lojas. É possível considerar o Cartão Eny nesta proposta 

apresentada pelo autor,  no momento em que a forma de pagamento mais “facil” é 

determinante para incentivar os consumidores a voltar às lojas da empresa 

 

 

 

Outro questionamento foi com relação a utilização do Cartão Presente Eny. Este 

produto da empresa possibilita que o cliente escolha o valor para presentear amigos, colegas, 

familiares, etc. A pessoa que recebe o cartão pode trocá-lo em qualquer uma das filiais das 

lojas, conforme apresentado no item 5.1 deste estudo. Esta estratégia representa mais uma 

maneira de fazer com que mais pessoas circulem nas lojas da empresa, além de oferecer uma 

facilidade ao cliente. Nesta pergunta 176 pessoas afirmaram nunca ter utilizado o Cartão 

Presente, representando 56% da amostra e 136 pessoas já utilizaram o produto ao menos uma 

vez, sendo 44% dos indivíduos entrevistados.  
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A próxima pergunta, de pergunta número 7, buscou questionar os entrevistados sobre 

os motivos que levaram eles a entrar na loja. Esta pergunta tem o intituito de verificar quais os 

motivos que fazem com que as pessoas busquem as lojas Eny. Dos 312 entrevistados, a 

maioria ou seja 152 pessoas (49%), afirmaram ter entrado na loja a partir da observação de 

algum produto do seu interesse na vitrine, 104 entrevistados (33%) afirmaram que já haviam 

saido de casa com a necessidade de compra de determinado produto e desta forma buscaram 

lojas de calçados variadas, 36 pessoas (12%) informaram que o bom atendimento na loja faz 

com que elas busquem a empresa para a compra de produtos neste setor e 16 pessoas (6%) 

observaram adesivos e cartazes que as motivaram a entrar na loja para conferir as informações 

ali contidas.  
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Nesta etapa percebe-se a importância da “vitrine” na promoção de vendas. Segundo 

Ferraciú (2007), a promoção de vendas utiliza-se de tecnicas que empenham-se em motivar o 

consumidor no desejo de determinado produto e também induzir o mesmo a concretizar a 

compra, o que é possível perceber a partir dos dados obtidos com a pesquisa. 

Na pergunta a seguir os entrevistados foram questionados sobre a forma com que 

haviam sido impactos pelos materiais impressos no interior da loja. Buscou-se com isso 

verificar para quais interesses os materiais tinham mais resultado, a fim de direcionar os 

esforços comunicacionais da empresa. Do público entrevistado 140 pessoas afirmaram não 

terem sido influenciadas pelos materiais impressos (45%), 92 entrevistados afirmaram terem 

sido informados sobre uma promoção pelos impressos (29%), enquanto 52 pessoas ficaram 

sabendo do lançamento de algum produto através destes materiais (17%) e 28 pessoas foram 

informadas das formas de pagamento da loja através dos materiais impressos espalhados no 

interior da mesma (9%).  

 

 

 

Para identificar a percepção dos clientes, da Eny Comércio de Calçados, com relação 

aos materiais de PDV utilizados nas 10 lojas localizadas na cidade de Santa Maria, a opção de 

entrevista utilizada, foi a apresentação de perguntas fechadas com as alternativas “sim” e 

“não” para tornar a mesma mais dinâmica e verificar como as pessoas reconheciam os 

referidos mateirais. 
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Foi questionado se os consumidores percebiam nas informações contidas nos banners 

e cartazes no interior da loja. Dos entrevistados, 184 pessoas afirmaram que “sim”, reparavam 

as informações contidas no cartazes e banners, enquanto 128 afirmaram não reparar nestes 

materiais de PDV. Desta forma foi possível identificar que 59% do público entrevistado 

observa os estes materiais e 41% não repara neste tipo de impresso. 

 

 

 

A décima questão foi referente a percepção do público aos adesivos nas vitrines das 

lojas da Eny Comércio de Calçados, buscou-se entender com isso se estes materiais eram 

observados pelos consumidores. Conforme foi percebido na pergunta 7, as vitrines foram 

apontadas pelo público-alvo como um dos diferenciais que faziam com que estes entrassem na 

lojas e buscassem mais informações sobre os produtos expostos. Do total de 312 

entrevistados, 200 deles afirmaram observar os adesivos colados nas vitrines, totalizando 64% 

da amostra. Enquando  112 pessoas afirmaram que este materiais não eram observados por 

elas em um total de 36% dos entrevistados, como pode ser observado no gráfico abaixo. 
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A pergunta de número 11 questionou o público sobre a percepção referente aos 

materiais de PDV no interior da loja. Optou-se por não utilizar a nomenclatura “mobiles” e 

“bandeirólas” na perguntas, visto que são termos específicos da Publicidade e Propaganda e 

poderiam confundir as respostas por parte do público. Então a pergunta foi se os entrevistados 

reparavam nos materiais pendurados no interior da loja. Destes, 196 afirmaram que sim, 

reparam nestes materiais, 63% da amostra, e 116 afirmaram não reparar nos materiais, sendo 

37% dos entrevistados.  

Segundo Samara e Morsch (2005), a decisão de compra, no interior do salão de 

vendas, é o momento em que o consumidor avalia as informações disponíveis e decide qual 

produto consumir e a forma de pagamento. Assim como, 63% das pessoas reparam nos 

materiais dispostos no interior da loja, percebe-se que estes materiais estão sendo notados 

pelo público, o que na pesquisa representa mais da metade dos entrevistados, e assim podem 

contribuir no momento da decisão de compra, com base na afirmação  das autoras acima. 
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As lojas da Eny Comércio de Calçados têm como característica a utilização de 

displays sobre os caixas, esta alternativa disponibiliza ao público informações referentes as 

bandeiras de cartão de crédito que a empresa trabalha, formas de pagamento disponibilizadas, 

prazos, políticas internas da empresa, entre outras. Assim, para avaliar estes materiais os 

entrevistados foram questionados sobre sua observação aos materiais dispostos em cima dos 

caixas no interior das lojas. Nesta pergunta também houve a preocupação de não utilizar a 

nomenclatura “display” evitando o estranhamento do público.  

Das pessoas entrevistadas, 188 afirmaram reparar e prestar atenção nestes materiais 

em um total de 60% da amostra. Enquanto 124 afirmaram não reparar nos displays em cima 

dos caixas, totalizando 40% dos entrevistados. 
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Ao final do questionário as três últimas perguntas foram referentes as compras 

realizadas pelos consumidores através da internet. As perguntas foram formuladas com base 

na entrevista realizada no primeiro semestre de 2013 com os profissionais de comunicação da 

Eny, já descrita anteriormente na metodologia deste trabalho. Nesta ocasião os mesmos 

afirmaram a preocupação com a concorrência que hoje a internet representa, assim buscou-se 

verificar se o público entrevistado utiliza as alternativas de compra disponíveis na internet. 

Na pergunta de número 13 o público foi questionado sobre a realização de compras 

pela internet. Destes 196 pessoas afirmaram nunca ter realizado nenhum tipo de compra 

através deste meio (63%), enquanto 116 pessoas disseram que sim, ou seja, já realizaram 

compras desta forma (37%). Com o resultado de 63% dos entrevistados nunca terem 

realizadas compra pela internet, aliado aos resultados obtidos nas perguntas 9, 10, 11 e 12 

citados anteriormente, as quais a maioria dos entrevistados afirmou perceber os materiais de 

PDV utilizados no interior da loja, percebe-se que o público-alvo das Eny Comércio de 

Calçados, tem o comportamento de compra voltado para o salão de vendas. O cliente parece 

optar por ir até a loja e escolher seus produtos diretamente. Desta forma temos os materiais de 

PDV como fortes aliados a incentivar a compra. 

 

 

 

Com base nos 63% dos entrevistados que respoderam “sim” na pergunta anterior, a 

amostra que anteriormente era de 312 respondentes passou para 116, visto que apenas as 

pessoas que responderam “sim” na pergunta anterior poderiam responder a próxima questão.. 

Esta pergunta identificou, entre aqueles que já haviam feito compras pela internet, se 
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compravam produtos esportivos ou calçados desta forma. Destes, 72 pessoas (62%) 

afirmaram que nunca efetuaram compras deste tipo de artigo pela internet, enquanto 44 

pessoas (38%) afirmaram que já haviam feito algum tipo de compra de calçados e produtos 

esportivos pelos meios digitais. 

 

 

 

Ainda em um universo de 116 entrevistados, a última pergunta teve o objetivo de 

perceber o que as pessoas buscam nas compras que realizam pela internet. Do total de pessoas 

que responderam a questão, 72 (62%) afirmaram buscar o preço mais em conta como 

principal diferencial neste tipo de procedimento de compra, 28 pessoas (24%) afirmaram ter 

acesso aos lançamentos com maior rapidez através da internet, 10 entrevistados (9%) 

afirmaram que o frete grátis nas compras web é um diferencial que faz com que eles realizem 

a compra, 5 (4%) afirmaram que a entrega imediata em curto prazo também classifica-se 

como um diferencial nas compras pela internet e  1 (1%) dos entrevistadorespondeu outros 

motivos. Este dado pode gerar informações importantes para a assessoria de comunicação da 

Eny Comércio de Calçados e trabalhar com campanhas relacionadas a promoções, preços 

especiais e descontos, visto que a maioria das pessoas entrevistadas acreditam que o 

diferencial oferecido na internet são os preços baixos. 
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Percebe-se, com base nos dados obtidos, que os consdumidores da empresa observam 

os materiais de PDV, visto que nas perguntas 9, 10, 11 e 12, a maioria dos entrevistados 

afirmou positivamente, quando questionado sobre os materiais utilizados no interior da lojas. 

Sendo assim, os materiais de PDV estão atingindo os consumidores  da empresa e são assim 

uma importante tática de promoção de vendas, atuando no interior do salão de vendas e em 

contato com o público no momento da decisão de compra. 

Ainda a pesquisa mostrou que os consumidores avaliados não possuem hábitos 

relevantes de compra pela internet. O que parece indicar que este meio não constitui uma 

concorrência direta que merece preocupação em curto prazo. Porém é necessário ainda 

considerar que 37% do público que respondeu positivo sobre hábitos de compra pela internet 

e também possibilitar uma outra forma de compra para aqueles que ainda não possuem este 

hábito. 

Desta forma a pesquisa buscou traçar um perfil o público consumidor da Eny, 

questionando desde o seu relacionamento com a empresa, cartões e diferenciais, percepção 

dos materiais de PDV utilizados no interior da lojas e por fim realizou um mapeamento do 

cenário dos concorrentes pela internet. Sendo assim acredita-se que estas informações são 

relevantes para a Assessoria de Comunicação da Eny Comércio de Calçados LTDA, atuando  

no sentindo de fornecer informações que auxiliem na tomada de decisões estratégicas, 

posicionamento e ações futuras. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente estudo, identificar os materiais de PDV utilizados pela assessoria de 

comunicação da Eny Comércio de Calçados LTDA, o relacionamento do público com estes 

materiais no interior do salão de vendas e nas vitrines. Também verificar quais materiais de 

PDV despertavam maior atenção dos clientes. Ainda, a partir da coleta dos dados, indicar 

caminhos que possam auxiliar o planejamento estratégico desenvolvido pela assessoria de 

comunicação da empresa e com isso propor indícios para o desenvolvimento de futuras ações. 

Para isso, foram aplicadas 312 entrevistas estruturadas, com perguntas  fechadas nas 10 lojas 

da empresa, localizadas na cidade de Santa Maria, no período descrito no item 6.0 deste 

estudo. 

Buscou-se também traçar o perfil dos clientes das lojas Eny, entrevistados na amostra. 

Desta forma os indivíduos foram questionados sobre seu gênero, idade e estado civil. Este 

perfil do público-alvo serve como documento para o setor de comunicação da empresa pensar 

suas ações direcionadas para indivíduos que apareceram como maioria na pesquisa realizada. 

Como resultado dos questionamentos foi percebido que a maioria dos consumidores da Eny 

Comércio de Calçados, são mulheres, solteiras com idade entre 21 a 30 anos. 

Foi verificado também a preriodicidade que as pessoas compram na Eny. Esta 

informação pode indicar a fidelidade e grau de envolvimento do público-alvo com a marca. 

Verificou-se que a maioria, ou seja 56%. dos entrevistados compram em alguma das lojas da 

empresa ao menos uma vez a cada seis meses. Este dado pode auxiliar, no planejamento de 

campanhas que tenham como intenção levar o consumidor mais vezes ao salão de vendas em 

um período de intervalo menor, aproximando o público da loja e com isto fazer com que a 

periodicidade de compra aumente. 

A pesquisa avaliou a percentagem de utilização do Cartão Eny e Cartão Presente Eny, 

por parte dos consumidores. Esta informação auxilia o setor de comunicação da empresa a 

perceber se existe ou não a necessidade de se trabalhar campanhas especificas de divulgação 

destes serviços disponibilzados pela empresa. Então foi verificado que grande parte dos 

entrevistados possuem o Cartão Eny, no entanto poucos deles já utilizaram o Cartão Presente 

Eny. Este dado obtido pela pesquisa referente a baixa utilizção do  Cartão Presente Eny, serve 

para guiar as ações de divulgação e até mesmo trabalhar as vantagens deste serviço oferecido 

pela empresa, com o objetivo de aumentar a utilização e o conhecimento do cartão perante ao 

público-alvo. 
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Como forma de atingir o objetivo da pesquisa de perceber quais os materiais de PDV 

mais chamavam a atenção do público, os mesmo foram questionados sobre por quais motivos 

entraram nas lojas e também sobre cada uma dos mataeriais impressos utilizados na loja e se 

haviam sido percebidos no interior das mesmas. Desta forma a pesquisa provou que a maioria 

da pessoas buscam a empresa por uma necessidade previa de algum determinado produto, este 

dado desmonstra a fidelidade das pessoas ao procurarem alguma loja da Eny Comercio de 

Calçados quando possuem uma necessidade. Dado este que pode  auxiliar no planejamento de 

campanhas que o objetivo de não só esperar a necessidade surgir por parte do público e sim 

sugerir novos produtos, criar necessidades de forma com que as pessoas tenham desejos de 

consumo por aquilo que está disponível nas lojas. 

Desta forma, o público foi questionado sobre ter percebido banners, cartazes adesivos 

de vitrines, materiais pendurados no interior da loja e displays em cima dos caixas, em todos 

estes materiais a maioria das pessoas respondem que havia percebido os materiais e também 

havia lido as informações que os mesmo buscavam passar. Sendo assim chega-se a conclusão 

que os materiais de PDV tem influencia são bem recebidos e aproveitados pelo público-alvo, 

visto que estespercebem as informações contidas nos mesmo. 

Por fim, os entrevistados foram questionado sobre a utilização da internet  para 

comprar produto e ainda especificamente calçados e produtos esportivos. Este dado serve par 

aum posicionamento futuro das lojas Eny perante ao meio digital e até mesmo a possibilidade 

de uma loja online que possibilite atender clienter em outras cidades. No entanto, foi 

contatado que a grande maioria do público-alvo, não possui hábitos de compra pela internet. 

Sendo assim a pesquisa pode auxiliar o planejamento estratégico, estando a  

disposição da assessoria de comunicação da Eny Comércio de Calçados LTDA. Esta tem o 

objetivo de contribuir e nortear os esforço de comunicação da empresa com base nas 

perguntas aplicadas  diretamente no público-alvo no interior do salão de vendas das 10 lojas 

da empresa na cidade de Santa Maria. 
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