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Agenda 

1.  Comunicação no ponto de venda 
2.  Barreiras à decisão de compra  

3.  Design em 2D e 3D 

4.  Exemplos 

5.  Métricas associadas a VM 
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Comunicação eficaz diferencia a mensagem quando 

o consumidor está em “shopping mode”   

DESEJO DECISÃO 





Barreiras - varejo tradicional 

Fotos, Acervo ToolBoxTM 2009 



Barreiras - Hipermercados 

Fotos, Acervo ToolBoxTM 2011 



Será%que%deixei%o%forno%
ligado?%

Tenho%que%levar%algo%
para%a%lancheira%das%
crianças...%

Será%que%essa%marca%é%boa?%
São%tantas%opções!%

Será%que%eu%estou%gastando%
demais?%

Talvez%eu%devesse%
comprar%isto%no%

Atacado...%

Para%onde%eles%moveram%o%
meu%chocolate%diet?% Será%que%%essa%garrafa%

vai%caber%na%geladeira?%

O%que%vou%fazer%para%o%
jantar?%

Preciso%estar%na%escola%
dos%meninos%daqui%a%20%
minutos,%será%que%vai%

dar%tempo?%

Preciso%comprar%comidas%
saudáveis...%

Adaptado Sorensen 2009 

É difícil capturar a atenção e 
influenciar shoppers 



Convertion 

 
 
 

!
Interrompa!
!!!!!!!!!!!!
!
Direcione!
!

Conecte!

!
Convença!
!

Atenção 

Navegação 

Engajamento 

Conversão 

VM influencia cada etapa até a compra  



Fotos Rafael D’Andrea 2010 

 
 
 
 
 
 
 
2010 Beijing 
street market 

Fluxo  
para a  
loja 



Fotos Rafael D’Andrea 2011 

Av. Sto Amaro SP 2012 



Rede de  varejo especializado em brinquedos 

Meninos Meninas 

Conduzindo o olhar do shopper 



Foto Rafael D’Andrea, Acervo ToolBoxTM Guanabara SM, Barra da Tijuca, 2011 

Disruptive? 



Foto ToolBoxTM - EUA 2011 

Produtos + Ícones = Navegação 

Conduzindo a navegação do shopper 



O material POP foi para dentro da geladeira simulando produto real 

X 

Fotos toolboxtm 2011 
 

Derrubando barreiras à decisão 



Attract Engage Sell 

3D 

2D 

 Consistent Shape 
 Creates Equity 

Brand Identity 
3600 Integration 

Disruption 

Emotional 
formats 

Call to Action 
Address Barriers 

Communicate Triggers 

Variant Graphic Area 
Ease of Restocking 

Variant Divider 

Pricing 
Promotion 

Forma e Mensagem: aplicação  no 
design de PoP 



3D: alto impacto na forma e materiais 

Foto Rafael D’Andrea 2010 Vermont USA 



Engajamento 



Persuasão na Disney Store: difícil de resistir 

Foto toolboxtm 



A forma do 
expositor já 
passa a 
mensagem na 
Rede Trader 
Joe’s (Boston- 
EUA) 

Foto Rafael D’Andrea – Acervo ToolBoxTM Trader Joe’s -USA 



 
“A experiência é a mensagem” 

Marc Gobé  

Foto Rafael D’Andrea – Acervo ToolBoxTM  



2D 
A mensagem 

derruba barreiras  

Foto – Acervo ToolBoxTM 



Resposta à necessidade: solução gerando interesse 
 

Foto toolboxtm 2011 

Foto toolboxtm 2011 
 



Foto toolboxtm 2012 
 

motivando a shopper 



 
Ajudando a vender de pepinos da TESCO 

Foto toolboxtm 2011 Tesco UK 
 



Fotos: Rafael D�Andrea, Acervo ToolBoxTM 

PoP ao lado teve 
90% de pessoas 
que notaram. 

O Que funciona? 

Fonte WPP/TNS Shopper Mkt Expo 2011 



Visualização* : comparativo por tipo de PoP 

Testeira 
28% 

notaram 

TV 
40% 

notaram 

Fonte WPP/TNS Shopper Mkt Expo 2011 

*PoP de oral care  



Relevância : 
cruzando dados de 
visibilidade com 
vendas 
 
(oral care em área de 
congelados, zero 
conversões) 

13% 
notaram 
display; 

0% 
compraram 

Fonte WPP/TNS Shopper Mkt Expo 2011 



*Resultados preliminares 2010 análise time ToolBoxTM 

Análise de dados de sell-out e teste de 
loja (antes e depois com controle)* 

(157 ljs) Ponto Extra apenas=   impacto neutro 

(134 ljs) Cross Merchandising apenas=  +1.54% 

(163 ljs) Fair share de espaço apenas =  + 2,5%      

(124 ljs) Display apenas=    +6% 

(96 ljs) Price point (abaixo ou dentro)=  +11% 

(22 ljs) Display + Price point=   +16% 
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Vale a pena medir a eficácia do material PoP? 

Limitações das técnicas mais conhecidas 
•  Alto custo relativo de eye-tracking inviabiliza maior parte dos estudos 
•  Testes de loja são raros pela dificuldade de obter sell-out e mudanças nas variáveis 
•  Observação de ponto de venda (etnográfica) pode atrapalhar varejista 



 
 
 

!
Visual!Attention!
!!!!!!!!!!!!

!
Shopper!Capture!
(stopping!power)!
!

Neuromarketing!
(2D,!message)!

Atenção 

Navegação 

Engajamento 

Conversão Sell@out!Analytics!

Modelos de medição em cada etapa 



Eye Tracking Simulator 
Simula o impacto visual da comunicação in store e 
orienta uma criação eficiente, potencializando o 
stopping power  



Eye Tracking Simulator 
como funciona 

 Sistema web based capaz de prever o impacto visual que as ações 
de comunicação exercem sobre o shopper nos 5 primeiros segundo 
do contato visual deste com a peça avaliada. 
 
Através do upload de uma imagem (layout ou foto real) o sistema 
apresenta três resultados : 
 

! Heat Map 
! Regiões 
!  Sequência Visual 

 



Case Palmolive Hair Care 
 Desafio 
Desenvolver shelf display de Palmolive para ampliar visibilidade da marca 
na loja, melhorar a percepção de marca premium pela shopper, valorizar 
as inovações e os aspectos tecnológicos dos produtos. 
 
Solução 
Comunicação que destaca o resultado – rosto com cabelo “objeto de 
desejo” da shopper – e Innovation Window, que destaca lançamentos e 
inovação tecnológica. 
 





Heat Map 
Aponta áreas da imagem que tem maior probabilidade de 
receber atenção nos primeiros 3-5 segundo de contato visual 
do shopper. 
 
Áreas amarelas – vermelhas tem maior probabilidade de 
atrair atenção imediata.  
 
Áreas azuis/verdes apresentam manor probabilidade de 
atrair atenção. 





Esta análise aponta a probabilidade do shopper olhar para 
determinada região da peça nos primeiros 3-5 segundos. 
 
Ícones sinalizam as regiões, indicando os features visuais 
que impactaram de forma mais efetiva o sistema. 

Regiões 





Sequência Visual 
Neste relatório consegue-se antever o caminho mais 
provável que os olhos humanos seguirão quando em contato 
com a imagem.  
 
Números definem os pontos de fixação do olhar: 
 

•  Fixation 1: ponto com maior probabilidade de fixação 
do olhar no primeiro momento de contato com a peça 

•  Outras fixações acontecem no decorrer dos 3-5 
segundos seguintes. 





Shopper Capture 
Sistema de reconhecimento de vídeo que mede o impacto das ações 
de comunicação in store no comportamento do shopper. 
 
Revela a capacidade que o material tem de fazer o shopper parar – 
STOPPING POWER - e se engajar com  peça avaliada – HOLDING 
POWER 



Shopper Capture 
como funciona 

O sistema conta com 2 câmeras, que fornecem informações complementares: 
 

•  CÂMERA 1: visualização panorâmica (ângulo de visão de 60 a 90 
graus) do local em tempo real, contabilizando o fluxo total de shoppers 
no espaço definido 

•  CÂMERA 2: contabiliza o número de shoppers que pararam em frente 
a peça de comunicação avaliada e o tempo de observação de cada um 

 
Pode se selecionar valores médios por ponto de observação, e conforme o mês do ano, o dia da semana e 
a semana do mês.  Os valores médios podem ser extraídos do histórico do próprio banco, mas no início 
devem ser estimados. Variações maiores do que X Sigma do valor médio dispara alarmes (Emails). 
O valor de X  é configurado pelo usuário.  
 
 
 



Shopper Capture 
como funciona 

Biometria 
 
O sistema Shopper Capture reconhece a face humana através de 
parâmetros biométricos, sendo possível diferenciar os shoppers por idade 
e gênero. 
 
O sistema não registra as imagens, mantendo 100% a integridade pessoal 
de cada shopper (as imagens são capturadas, as métricas são aferidas e 
depois as imagens são apagadas automaticamente) 
 
 



Shopper Capture 
Dados & Relatórios 
 
O sistema oferece dados que permitem analisar com precisão o 
comportamento do shopper em tempo real via web 3G 
 
Os dados de observação são medidos continuamente e gravados no 
banco. O gerador consolida os dados a cada minuto, hora, dia  
ou mês para apresentar em gráficos ou planilhas. 
 
Dados de várias lojas podem ser comparados através do seletor 
disponível nos gráficos. 
  



Gerador de Relatórios 

Relatórios por 
Contagem de Fluxo 
Resumo – Entradas  

Relatório: Informações 
Completas 
Taxa de ocupação 

Relatórios:  
Resumo - nº de 
observadores 
Tempo de obs > 15 seg 
Homens 
Mulheres 
Jovens e Adultos 
Crianças  
Idosos 



Observadores 
Resumo HOMENS 



Observadores 
Gráfico resumo 



Neuro Tracking (ainda indisponível)  

Utiliza ferramentas de escaneamento de ondas cerebrais, movimentos 
oculares, mensuração das expressões faciais, frequências cardíacas e 
respiratórias, reações cutâneas. Ao compara-las com um “gabarito” é 
possível identificar reações inconscientes previamente catalogadas. 
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Perguntas básicas 
O que geralmente consegue-se entender usando Neuromarketing: 
 
Localização, design 3D e mensagem (2D) ATRAEM OU 
REPELEM shoppers? 
 
Mensagens em displays geram CONEXÃO EMOCIONAL? 
 
Qual a diferença de comportamento entre os GÊNEROS em 
relação ao estímulo apresentado? 
 



%%Atração%%%   Aversão   

Exemplo(Tablóides(



Resposta neurológica por gênero ao comercial de Frito lay (Saatchi ISMI 2009) 

Homens responderam  melhor a: Mulheres responderam melhor a: 



Para Saber mais… 



Obrigado 
Rafael D’Andrea 

Rafael.dandrea@toolboxtm.com.br 
 

toolboxtm.com.br 
& 

shopperage.com.br 


