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A inteligência de PDV que faltava à sua empresa. 

www.pdvcheck.com.br 
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Quem somos 

É	  uma	  empresa	  dirigida	  por	  profissionais	  de	  Marke2ng	  e	  Vendas	  

com	  mais	  de	  25	  anos	  de	  experiência	  com	  atuação	  em	  grupos	  	  

	  Nacionais	  e	  	  Mul2nacionais.	  
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Nossos Valores 

MISSÃO 

“	  Fornecer	  informações	  de	  trade/vendas	  com	  agilidade	  e	  
segurança,	  permi2ndo	  que	  nossos	  clientes	  posam	  tomar	  suas	  
decisões	  obtendo	  maior	  resultado	  “	  

VISÃO 

“	  Estabelecer	  nossas	  informações	  e	  ferramentas	  mundialmente	  
reconhecidas	  como	  essenciais	  em	  qualquer	  organização	  “	  
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 Clientes 

!  	  ROCHE	  
!  	  VIGOR	  
!  	  VCT	  -‐	  Vinicola	  Concha	  y	  Toro	  
!  	  LOWÇÚCAR	  

!  	  CAMIL	  

!  	  TIROLEZ	  
!  	  TIGRE	  
!  	  CAMPARI	  

!  	  PETROBRÁS	  
!  	  CINI	  Refrigerantes	  

!  	  WAP	  

!  	  MOBIL	  

!  	  FABER	  CASTELL	  
!  	  POLIALIMENTOS	  

!  	  NATURAL	  ONE	  

!  	  WICKBOLD	  

!  	  BRF	  

!  	  Agência	  RANDSTAD	  
!  	  Agência	  TAGG	  

!  	  Agência	  AGPROMO	  

!  	  Agência	  PRÓ	  EVENTOS	  -‐	  PR	  

!  	  Agência	  SOLLO	  

!  	  Agência	  SUPLLER	  
!  	  Agência	  Solução	  Estratégia	  

!  	  Agência	  Molla	  Incen2ve	  

!  	  Agência	  Titanium	  

!  	  Agência	  Ginga	  Brasil	  

!  	  Agência	  LCA	  
!  	  Agência	  SensoRh	  

!  	  Agência	  Una	  Resultados	  

!  	  MARFRIG	  

!  	  COLGATE	  
!  	  KROON	  
!  	  SUNTECH	  
!  	  FROOTY	  

!  	  FEINKOST	  
!  	  ITALAC	  
!  	  DENTAL	  CLEAN	  
!  	  BEMFIXA	  

!  	  QUEIJOS	  LELO	  

!  	  CHOCOLATES	  GALLER	  
!  	  INTERFARMA	  
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Serviços 
Monitoramento	  de	  Equipe	  

O	  sistema	  PDVCheck	  está	  integrado	  com	  Google	  Maps.	  Através	  do	  GPS	  do	  celular	  

é	  capaz	  de	  indicar	  a	  localização	  exata	  de	  onde	  o	  promotor	  fez	  a	  sua	  auditoria.	  

Este	  monitoramento	  pode	  ser	  feito	  pela	  simples	  análise	  de	  presença	  ou	  ajuste	  

estratégico	  de	  rota,	  onde	  a	  integração	  com	  o	  Google	  proporciona	  muita	  facilidade	  

analíIca.	  
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§   Principais	  caracterísIcas	  do	  sistema	  

– 	  Ambiente	  WEB	  com	  tratamento	  de	  permissões	  dos	  logins	  de	  acesso	  

– 	  Personalização	  dos	  quesIonários	  pelo	  próprio	  cliente	  

– 	  Personalização	  de	  Indicadores	  	  

– 	  Controle	  de	  rotas	  	  

– 	  Disparo	  de	  e-‐mails	  e	  alertas	  conforme	  regra	  de	  negócio	  

– 	  Galeria	  de	  fotos	  	  

– 	  Categorização	  de	  produtos,	  pontos	  de	  vendas,	  canais	  de	  distribuição	  	  

– 	  Indicadores	  de	  comparação	  de	  cenários	  entre	  o	  cliente	  e	  seus	  concorrentes.	  

– 	  Controle	  de	  entrada	  e	  saída	  do	  promotor	  da	  loja	  

– 	  Tempo	  de	  trabalho	  no	  PDV	  e	  deslocamento	  de	  um	  PDV	  para	  Outro	  

– 	  	  AplicaIvo	  	  desenvolvido	  para	  plataforma	  Android	  

– 	  Baixa	  UIlização	  de	  Bateria	  (armazena	  tudo	  no	  celular	  e	  depois	  faz	  o	  envio	  das	  informações)	  

Principais  
Características 
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§  Disponibiliza	  informação	  em	  tempo	  real,	  permiIndo	  correções	  imediatas	  de	  rumo	  nas	  

práIcas	  de	  vendas,	  distribuição	  e	  exposição:	  por	  linha,	  categoria,	  praça,	  loja	  e	  ponto	  de	  

exposição;	  

§  Indica	  tendências	  do	  comportamento	  de	  vendas	  sob	  diversos	  filtros	  e	  variáveis	  com	  base	  

nas	  transações	  nos	  PDVs;	  

§  Aumenta	  a	  acuidade	  e	  confiabilidade	  no	  mapeamento	  das	  oportunidades	  de	  negócios	  

devido	  à	  representaIvidade	  das	  lojas	  visitadas;	  

§  Permite	  testar	  ofertas	  em	  diversas	  lojas	  e/ou	  praças	  para	  posterior	  roll	  out;	  

§  Gera	  comparIlhamento	  de	  informações	  operacionais	  críIcas	  em	  todos	  os	  níveis	  

hierárquicos	  para	  tomadas	  de	  decisões	  na	  velocidade	  que	  o	  mercado	  demanda;	  	  

§  Oferece	  parâmetros	  para	  sustentar	  programas	  de	  incenIvos	  à	  força	  de	  vendas;	  

§  Dota	  a	  equipe	  de	  vendas	  com	  informações	  que	  as	  tornam	  pró-‐aIvas	  nas	  negociações.	  

Benefícios a Vendas 
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§  Permite	  confrontar	  o	  share	  of	  market	  com	  o	  share	  of	  shelf	  e	  invesIgar	  possíveis	  causas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

e	  soluções	  quando	  o	  2°.	  for	  menor	  que	  o	  1°;	  

§  Possibilita	  medir	  o	  desempenho	  de	  testes	  de	  novos	  produtos,	  alterações	  de	  embalagem	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

e	  suas	  apresentações	  em	  determinadas	  lojas/praças	  ou	  grupo	  de	  lojas/praças	  para	  	  	  	  	  	  	  	  	  

posterior	  	  roll	  out;	  

§  Auxilia	  na	  medição	  de	  respostas	  de	  vendas	  a	  campanhas	  publicitárias	  e	  promocionais;	  

§  Subsidia	  na	  tomada	  de	  decisão	  de	  desconInuar	  produtos;	  

§  Cria	  uma	  base	  de	  dados	  de	  apoio	  para	  a	  modelagem	  de	  cenários	  diversos	  de	  mercado;	  

§  Norteia	  a	  previsão	  de	  volumes	  de	  vendas	  para	  o	  dimensionamento	  e	  programação	  da	  

produção;	  

§  Funciona	  como	  ferramenta	  de	  avaliação	  e	  melhoria	  concnua	  dos	  esforços	  de	  markeIng	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

e	  sua	  sinergia	  com	  vendas.	  

Benefícios a Marketing 
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§  Indica	  eventuais	  furos	  (como	  rupturas)	  e	  caminhos	  (melhoria	  de	  processos)	  durante	  ações	  

que	  envolvem	  desembolso	  às	  lojas	  (pontas	  de	  gôndola,	  tablóides/encartes	  etc);	  

§  Possibilita	  rastrear	  os	  resultados	  dos	  esforços	  de	  merchandising	  (melhores	  práIcas	  e	  

técnicas	  por	  linha	  de	  produto	  e	  Ipo	  de	  exposição);	  

§  Permite	  montar	  estacsIcas	  que	  indiquem	  o	  melhor	  mix	  de	  ações	  de	  lojas	  por	  cenário/

demanda;	  

§  Reflete	  imediatamente	  os	  efeitos	  de	  ações	  concorrentes	  para	  a	  adoção	  de	  medidas	  

reaIvas;	  

§  Ajuda	  na	  avaliação	  da	  efeIvidade	  dos	  materiais	  de	  comunicação	  no	  ponto-‐de-‐venda;	  	  

§  Fornece	  parâmetros	  de	  performance	  das	  ações	  que	  servem	  de	  apoio	  a	  negociações	  mais	  

consistentes	  com	  as	  lojas;	  

§  Cria	  uma	  base	  de	  conhecimento	  e	  práIcas	  comparIlháveis	  que	  resultam	  em	  vantagem	  

compeIIva	  e	  ganho	  de	  mercado.	  	  

Benefícios a Trade 
Marketing 
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Cassiano	  Lucca	  
DSI	  Strategic	  Vision	  
www.dsisv.com.br	  
11	  99974-‐4561	  
41	  	  	  9151-‐0470	  
41	  	  	  3078-‐7752	  


