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Você alguma vez já passou pela situação de estar em frente a uma vitrine de loja e pensar 
coisas do tipo: não vou entrar porque esta loja parece muito cara, ou esta loja parece muito 
popular e acho que aqui não tem o produto que estou buscando? Neste momento a loja falou 
com você, não com a linguagem oral, mas com a linguagem do design. E o que é design?  
 
Design é um termo em inglês que se refere a um processo de pensamento que compreende 
criação e solução, no qual se projetam objetos ou meios de comunicação diversos para o uso 
humano. Aqui eu quero destacar a comunicação. A comunicação pressupõe um emissor (quem 
manda a mensagem) e um receptor (quem recebe a mensagem).  
 
No exemplo acima, a loja é o emissor e o público é o receptor. Portanto, fazer design de 
ponto-de-venda não é só deixar a loja “bonitinha”, é projetar uma loja com base nos aspectos 
operacionais, no mix de produtos, no sistema de atendimento e, principalmente, fazer a loja se 
comunicar com o público.  
 
A eficiência desta comunicação aumenta quando se tem bem definido o público-alvo, quando a 
empresa tem claro na sua estratégia quais consumidores ela quer impactar.  
 
A loja deve buscar empatia com seu público-alvo, deve refletir seu estilo de vida, atender às 
suas expectativas e oferecer o que ele quer, da maneira que ele deseja, na linguagem que ele 
entenda. Um erro na linguagem do design pode comprometer o sucesso de um negócio ou 
produto, ao passo que o design bem feito alavanca vendas.  
 
Naturalmente, este texto reflete a opinião de quem o escreve: uma pessoa que faz design de 
lojas há quase quinze anos e é apaixonada pelo tema. Porém, para que você, leitor, tenha 
também uma outra opinião isenta sobre o tema encerrarei com o que diz Tom Peters, o 
famoso guru de administração e gerenciamento: “Hoje o design é, ou pelo menos deveria ser, 
o centro da atenção de todos.  
 
O desenho da gravata do executivo principal, a forma da linha de montagem, a capacidade de 
comunicação da logomarca da companhia ou a sinalização das portas de emergência fazem 
parte da mesma mensagem que a empresa emite para o público externo. É por estes sinais 
aparentes que ela será julgada.”  
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