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INTRODUÇÃO

Se existe uma unanimidade nos dias de hoje é essa: as pessoas estão cada vez 
mais atarefadas e ter tempo virou um acessório de luxo. Ou então, pelo menos é 
essa a desculpa mais usada para grande parte das ocasiões.

Mas o que isso tem a ver com a estratégia de vendas de um minimercado?

Tudo.

Ainda estamos na introdução desse ebook, mas se podemos adiantar uma dica 
valiosa para quem quer aumentar o faturamento de um estabelecimento de 
pequeno porte é: observe e analise o comportamento do seu público. Só assim 
você terá um direcionamento prévio de que lado seguir para tomar decisões mais 
acertadas.

Voltando a rotina corrida de grande parte da população, a procura por praticidade 
e conveniência vinda do consumidor contribuiu para que o segmento de 
mercearias e minimercados ganhasse força e possibilidades de se desenvolver de 
forma mais estruturada.

Ter um mercado perto de casa, mesmo que pequeno, que dispense o transporte 
público ou então o desgaste do trânsito da cidade, é sem dúvida um grande 
benefício para o consumidor final que busca facilidade na hora de fazer as suas 
compras emergenciais, semanais e, por que não, mensais?

Mas como fazer com que ele sinta-se atraído pelo seu mercado ao invés das 
grandes redes ou até mesmo pela concorrência local?

Já vou adiantar que baixar o preço não é a única saída. Você sabia que os 
minimercados são o 2º maior segmento de pequenos negócios no Brasil? Segundo 
uma publicação feita pelo Sebrae, são mais de 600 mil estabelecimentos em todo 
país.

Quando lidamos com um nicho de negócio que tem grande potencial de 
desenvolvimento, apostar todas as fichas na estratégia de “quem cobra menos 
sai ganhando” é no mínimo um sinal de que as ações a curto prazo estão com um 
peso muito maior nessa balança.

Atuar dessa maneira pode ser perigoso, pois a longo prazo a estratégia não se 
sustenta financeiramente e pode colocar o negócio em risco.

Não há como negar que o preço é um importante fator que deve ser levado 
em conta quando o foco é o aumento de faturamento, porém as ações devem 



estar bem distribuídas para que esse não seja o único pilar de lucratividade do 
estabelecimento.

A precificação deve estar de acordo com os movimentos da concorrência, dos 
fornecedores e do mercado em geral. Tudo isso levando em consideração a sua 
margem de lucro esperado para que seja vantajoso atuar com o produto em 
questão.

O ponto chave é: ter o melhor preço do bairro não garante que o seu 
faturamento seja bom o suficiente. É preciso trabalhar com variedade de 
marcas e produtos, ter uma boa divulgação do estabelecimento, fortalecer o 
relacionamento com o público, investir em ações no ponto de venda e entregar 
valor real para o seu cliente.

Lembra que a comodidade e a praticidade são grandes vantagens dos 
minimercados de bairro? Saber expressar que o seu estabelecimento pode 
facilitar o processo de compra do seu consumidor pode ser muito mais relevante 
para ele do que pagar mais barato no grande mercado que fica a 30 minutos de 
sua casa.

E como atrair o público para o seu comércio e ainda fazer com que ele compre 
mais com você?

Trabalhar fortemente ações no PDV (ponto de venda) é uma das estratégias 
fundamentais para um minimercado aumentar o faturamento.

Nesse ebook, vamos abordar algumas estratégias chave para aplicar no PDV 
de minimercados e que podem fazer toda a diferença para a lucratividade do 
negócio.

Esperamos que esse conteúdo seja útil para as suas estratégias de vendas e 
aumente o seu faturamento.

Boa leitura!



OS GRANDES ESTÃO  
DE OLHO NOS PEQUENOS

Todo mercado de bairro quer ser um dia um grande 
estabelecimento, correto? Nem sempre. O caminho 
oposto tem sido tão atrativo quanto. Desde 2015, 
grandes redes de supermercados têm investido 
em formatos menores para atender a mudança 
de comportamento do consumidor, abrindo 
versões express, competindo diretamente com os 
minimercados de bairro.

Para se ter uma ideia, de um ano para outro, o 
formato de loja que mais cresceu foi exatamente 
esse, o conhecido como loja de vizinhança, passando 
de 61 para 614 unidades, o que representa um 
crescimento de salto de 906,56%. 

Tendo grandes marcas competindo diretamente 
com pequenos negócios, porta a porta, é preciso 
acompanhar de perto as mudanças do mercado e 
buscar aplicar novas ações para chamar a atenção 
do consumidor, e é aí que o PDV pode fazer 
diferença.

O ponto de venda sempre foi um importante 
elemento no varejo e, se bem trabalhado, pode ser o 
fator chave para o crescimento competitivo entre os   
mercados de bairro, sejam eles de grandes redes ou 
não.

No decorrer desse e-book você verá algumas ideias 
de como transformar o seu PDV em  
um forte canal de vendas para potencializar  
o seu negócio.



A IMPORTÂNCIA 
DE UM PDV BEM 
ESTRUTURADO

Quando o PDV é bem estruturado, as 
chances da experiência de compra do 
consumidor serem mais positivas é muito 
maior. Isso porque os produtos ficam 
melhor organizados diminuindo as  
chances de frustrações e desgaste por 
parte do cliente.

Para as marcas e para os comerciantes 
o PDV é um grande aliado, pois é ali que
o público final tem contato direto com
o produto, possibilitando que haja mais
confiança no que se vê, no que se toca e
nas experimentações, fazendo com que ele
compre ainda mais.

Clientes são indecisos e, na grande maioria 
das vezes, eles não sabem o que vão 
comprar antes de entrarem no mercado. 
Segundo uma pesquisa feita pelo Point of 
Purchase Advertising Institute, no Brasil 
mais de 85% dos consumidores  decidem os 
itens das compras somente quando estão 
nos pontos de vendas. Se nesse momento o 
PDV não for bem trabalhado, as chances de 
aumentar o ticket médio, ou ainda, perder 
vendas são assustadoramente altas.

Outro fator bem interessante quando 
há um trabalho efetivo no PDV é a 
possibilidade da mensuração do que está 
funcionando e do que não está.  

Observar quais produtos necessitam 
de reposição de estoque com maior 
frequência e quais ficam parados por mais 
tempo é uma ótima maneira de entender 
qual categoria pode receber mais atenção 
dos consumidores finais.

Além de ser trabalhado como um gatilho 
para a compra, o PDV é um importante 
ponto de  contato entre marca e cliente, 
afinal, é ali que acontece a primeira 
impressão entre público e marca (já ouviu 
falar que a primeira impressão é a que 
fica?). Dessa forma, as chances de manter 
a sua credibilidade em alta são muito 
maiores. Veja outros benefícios de investir 
em ações no PDV:

• Aumentar as vendas

• Trabalhar a fixação da marca

• Envolver o cliente para tornar a
experiência de compra prazerosa
e única

• Espalhar os valores, produtos e
promoções da marca



LAYOUT DAS GÔNDOLAS
Agora que você já sabe que trabalhar ações no PDV é realmente importante, é preciso se 
aprofundar um pouco mais.

Você sabia que o layout das gôndolas é extremamente importante para quem quer 
aumentar as vendas em minimercados? Isso quer dizer que se você não se preocupa onde 
expõe os seus produtos você pode estar perdendo dinheiro.

E qual é a forma correta de organizar as gôndolas? Há cinco níveis diferentes, são elas:

 
Acima da cabeça

As prateleiras que ficam acima da cabeça devem abrigar aqueles produtos que não 
apresentam muita saída. Eles devem ficar nessa posição pois ficam acima do nosso campo 
de visão. Ou seja, nada de colocar aquela linha de lançamento na parte de cima, pois ela 
não irá chamar a atenção suficientemente para aumentar as vendas.

 
Altura dos olhos

É aqui que devem ficar os produtos que têm maior número de vendas. Como é uma região 
de fácil acesso para todos, causando um giro muito maior entre os corredores, esse nível é 
considerado o mais nobre se comparado aos outros.

Quer uma dica prática? Deixe nessa altura os produtos mais procurados e também aqueles 
que podem ser comprados por impulso. 

Linha da cintura

Essa é outra área que deve ser reservada para produtos que apresentam grande saída. Por 
ser um local de fácil acesso e visualização, os prontos que ficam nessa posição geralmente 
são os que são mais buscados e, por isso, devem ficar acessíveis ao público como um todo.

 
Abaixo da cintura

Sabe aqueles produtos mais baratos e que tem alta rotatividade? O indicado é que estejam 
nas gondolas abaixo da cintura. A lógica para isso é que se naturalmente esses produtos já 
são procurados, independentemente de suas gondolas, eles não precisam estar na mira dos 
consumidores e podem assumir essa posição sem impactar na sua saída. 

Chão

Para essa altura não tem muito segredo, reserve esse espaço para os produtos mais 
pesados.

Aqui a lógica é mais guiada pela segurança, pois com esses produtos bem posicionados 
no andar de baixo, os riscos de perda do produto vinda do manuseio errado do cliente são 
bem menores, diminuindo também os riscos de acidentes e outros prejuízos do gênero.



TRADE MARKETING

Pensar em estratégias de trade marketing é outra ação promissora para minimercados. 
Aqui o foco não é diretamente com o shopper, ou melhor, com quem compra diretamente 
os produtos, mas sim nas marcas e fornecedores que desejam destacar seus produtos em 
seu estabelecimento.

Resumindo, o trade marketing é o marketing feito no PDV e nos canais de distribuição.

E como essas ações impactam nas vendas? É simples, se um produto tem grande procura, 
mas não está bem posicionado, utilizar uma comunicação desfavorável e não possuir uma 
boa estratégia de distribuição, pode contribuir com fatores que desaceleram as vendas 
dos mesmos no seu mercado. Por isso, é preciso pensar em ações de trade marketing 
juntamente com os fornecedores para que isso não aconteça.

Veja a seguir 3 pilares que merecem atenção:

Desenvolvimento de profissionais

Os promotores de vendas que atuam em PDV devem 
estar bem treinados e dominando por completo as 
soluções expostas no ponto de venda, ou então, os 
resultados de vendas podem ficar bem distantes 
do esperado. Além disso, é preciso dar atenção 
de maneira contínua, a reposição adequada dos 
produtos, acompanhando o planejamento da marca.

Merchandising

Como adiantamos, quando o assunto é trade todas 
as ações de marketing são feitas dentro do PDV. Para 
isso, é preciso utilizar materiais de apoio que chamem 
a atenção do público e atraia a sua presença a para 
o ponto de venda. Aqui você pode usar e abusar da 
criatividade em materiais de divulgação, como por 
exemplo, banners criativos e displays.



Quer um exemplo prático? A rede Dia usou o trade marketing para mudar a experiência 
de compra do seu consumidor em sua loja da Rua Augusta, em São Paulo, uma das mais 
movimentadas da cidade.

Segundo o portal Clube do Trade, “a marca adotou um novo formato de ponto de venda: 
focado na praticidade do consumidor. O formato foi nomeado de MEU DIA e carrega 
um layout moderno e inovador, com móveis de madeira como expositores de produtos 
especialmente pensados para consumo imediato: frutas descascadas, lavadas e cortadas, 
saladas, pizzas e sanduíches. Além da facilidade de acesso aos alimentos, o novo espaço 
é equipado com micro-ondas, mesas, cadeiras e adega refrigerada para bebidas. Segundo 
Vinicius Zelante Góes, diretor comercial da marca no Brasil, a estratégia de vendas adotada 
para o lançamento desses PDVs está totalmente focada no shopper”.

loja da rede Dia na 
Rua Augusta, em 
São Paulo

Tecnologia

Sempre que possível, utilize soluções tecnológicas que 
possam agregar a experiência do seu consumidor. Aqui 
vale pensar não somente em transmitir a informação 
a ele, mas também trabalhar a experiência que ele 
terá com o seu estabelecimento. E não é preciso 
reinventar a roda para colocar esse tópico em prática. 
Os já familiarizados leitores de preços que ficam 
disponíveis nos corredores, são ótimos exemplos que 
mostram como a tecnologia pode facilitar o acesso a 
informações do produto (nesse caso o preço), melhorar 
a experiência do consumidor durante a compra e ainda 
otimizar seu tempo oferecendo praticidade durante sua 
permanência no seu minimercado.



CROSS MERCHANDISING

O nome pode parecer um pouco complicado, mas o cross merchandising já é um velho 
conhecido dos varejistas, que nada mais é que comércio cruzado de produtos.

Quando essa estratégia é utilizada de forma ponderada e bem alinhada entre os produtos 
em oferta, as chances de elevar o ticket médio são altas, afinal, esse tipo de exposição 
agrega conveniência à experiência de compra, levando o cliente a consumir mais.

Na prática, o cross merchandising agrupa produtos diferentes e complementares em um 
mesmo espaço. Com essa ação é possível solucionar 3 problemas distintos:

• Estimular a venda de produtos de baixo giro

• Facilitar ações no PDV

• Potencializar o atendimento ao consumidor.

Para que isso ocorra, é preciso pensar estrategicamente na gama de produtos ofertados, 
no local ideal para ativar a ação e no momento certo para que tudo isso faça sentido.

Sempre que você for pensar em aplicar o cross merchandising no seu estabelecimento, 
tenha em mente quais são as opções que se encaixam na missão de compras do seu 
cliente. Por exemplo, se a ideia é vender massa pronta de pizza, você pode preparar um 
PDV com as massas de pizza, mussarela, molho de tomate, azeitona e, por que não, um 
vinho novo que acabou de chegar no mercado.

Pense que você está montando um cenário onde todos os produtos se conversam e fazem 
parte da experiência do seu cliente, tanto no momento de compra, como no pós compra.

Veja abaixo como o cross merchandising pode ser aplicado de uma forma simples  
e funcional:

Cross 
merchandising 
entre massa pronta 
de bolo e café 
instantâneo



BRANDSENSE
Se o assunto é transformar a experiência de compra no seu minimercado, para aumentaras 
vendas, o brandsense não poderia ficar de fora.

Os seres humanos possuem 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição.  
Nossas percepções são criadas a partir das sensações que percebemos através dos 
nossos sentidos.

Ou seja, conseguimos perceber se algo é doce ou amargo pelo paladar, se é suave ou 
áspero pelo toque, se um alimento é fresco ou está perto de estragar pelo olfato, e assim 
por diante.

Se os 5 sentidos estão tão presentes nas nossas construções de percepções, por que não 
explorá-los também no PDV do seu estabelecimento?

Confira alguns exemplos práticos de como ativar os 5 sentidos do seu shopper e criar 
vínculos na hora compra:

Visão

Esse é um dos sentidos mais explorados em todo o mundo mercadológico, mas que ainda 
não é tão efetivo em super e minimercados. Para ativar esse sentido, dê atenção a sua 
fachada, aos cartazes promocionais, as gôndolas (como falamos nos capítulos anteriores), 
na iluminação da sua loja e na comunicação e sinalização interna. Pode parecer básico, mas 
muitos estabelecimentos não dão a devida importância e acabam perdendo a chance de 
criar uma boa percepção com esses elementos.

Olfato e paladar

Esses sentidos estão diretamente ligados e, quando bem trabalhados, podem acessar a 
memória afetiva e transformar o momento de compra em algo muito mais prazeroso. Já 
parou para pensar como é gostoso sentir aquele cheirinho de café fresco e pão quentinho 
logo cedo?

Por que não utilizá-los perto da área da padaria do seu minimercado? As chances de 
aumentar as vendas desses produtos são bem maiores do que usar apenas a  
sinalização visual. 

Tato

O tato é uma outra forma de criar e fortalecer percepções e vínculos dentro de um 
minimercado. Como o seu cliente carrega os produtos durante o momento da compra? É 
com um carrinho? Uma cesta? Uma sacola? E como está a qualidade desses acessórios?

Outro ponto em que o tato pode ser trabalho é no material de comunicação do seu 
estabelecimento. Um folder, por exemplo, pode ser feito com diferentes tipos de  
papeis, chamando a atenção do público alvo e se destacando da concorrência no  
momento da divulgação.



Audição

Como é o som do seu estabelecimento? Músicas ambientes são ótimas aliadas para ativar o 
sentido da audição no período de compra.

Sempre que você for usar desse recurso pense: esse som está propício para esse momento 
do dia? Colocar uma música eletrônica às 6h da manhã pode afastar o seu público do seu 
estabelecimento, a não ser que esse tipo de música faça sentido com a sua estratégia de 
negócio. Pense sempre em que sensação você quer causar e como isso pode impactar 
positivamente o seu consumidor final.

Lembre-se que criar vínculos afetivos é uma grande oportunidade para que os seus 
compradores voltem a comprar com você. Se você não tem nenhum diferencial da 
concorrência e a experiência de compra não for positiva, as chances dos seus clientes 
migrarem para o mercado vizinho são grandes.

CHECKOUT E AS COMPRAS POR IMPULSO
Você sabia que a maior parte do tempo que os clientes passam em um mercado é na  
fila do caixa? Além disso, 15% das compras são feitas nesse momento, o que chamamos  
de checkout.

Tendo isso em vista, a área de finalizar as compras pode ser considerada a área nobre do 
PDV e merece atenção quando o assunto é estratégias para aumentar as vendas.

Por estar com o olhar mais atento e com a atenção menos disputada, os produtos que são 
expostos em checkstands (estandes localizados no checkout da loja) tendem a ter uma 
interação maior com o shopper. Para sermos mais exatos, 40% dos consumidores pegam 
os produtos para consultar preços ou para conferirem outras informações do produto.

As chances de compra aumentam significativamente nesse momento, sendo possível 
afirmar que houve uma compra por impulso, ou seja, o cliente está levando produtos que 
não estavam previstos quando ele entrou na loja.

Já que esse é um momento propício para compras, é preciso trabalhar com produtos que 
sejam mais atrativos e que facilitem esse processo, como por exemplo, quando a decisão 
de compra é fácil, como doces, refrigerantes ou chicletes.

Outra estratégia bastante pertinente para trabalhar no checkout e na compra por impulso 
é oferecer produtos que geralmente são esquecidos, como por exemplo, pilhas, lâminas de 
barbear e isqueiros,

Quer ainda outra opção para trabalhar no checkout do seu estabelecimento? Explore 
produtos que possam entreter o seu consumidor durante a fila e torne esse momento mais 
leve, como revistas, por exemplo.

Saber como direcionar a atenção dos seus shoppers é fundamental nesse tipo de estratégia 
e faz com que as principais áreas do PDV sejam ponto de força na hora da venda. Além 
disso, ter uma estratégia bem eficiente para definir o mix de produtos e realizar a gestão 
do espaço é essencial para o sucesso de um minimercado que visa aumentar as vendas.



CONCLUSÃO
Conseguiu visualizar essas estratégias no dia a dia do seu 
minimercado? Assim como você, tantos outros estabelecimentos 
buscam diariamente como aumentar as vendas e, ficar parado 
esperando o cliente chegar em sua loja e sair de sacola cheia, 
não é a melhor solução.

Além de pensar em como transformar o seu PDV em um forte 
aliado para o aumento do seu faturamento, é preciso pensar em 
como a sua marca vai ser percebida pelo consumidor. É preciso 
pensar que preço não é mais o único fator decisivo de compra. 
Ter uma marca forte e bem posicionada é fundamental para se 
destacar entre os concorrentes.

Lembre-se, não estamos mais falando apenas de pequenos 
players, e sim de grandes redes como Pão de Açúcar, Extra, 
Dia%, Hirota e tantas outras que estão investindo em formatos de 
minimercados para conquistar o público que não quer mais sair 
do bairro para fazer as suas compras. É preciso pensar que o PDV 
faz parte de uma estratégia maior de gestão de marca que deve 
ser trabalhado de forma contínua.

Nesse e-book passamos por algumas ações que podem ser 
ótimas aliadas para mercados de todos os portes, principalmente, 
para os minimercados de bairro. Pensar em atrair novos clientes 
e fazer com que eles comprem mais, usando apenas a estratégia 
de preço pode não ser o suficiente em meio a uma concorrência 
que só se faz crescer. Portanto, abuse das ações 

nos PDVs e explore a jornada de compra do seu consumidor, 
transformando esse momento em algo prazeroso, útil, otimizado 
e, por que não, único?

Esperamos que esse conteúdo tenha seja de bom proveito e que 
os seus resultados sejam potencializados!

Até a próxima!
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