
CADA COISA EM SEU LUGAR 
Como dispor artigos em prateleiras de forma a atrair a atenção 
do cliente e vender mais 

A simplicidade e o contato direto do dono com seus clien
tes fazem parte da identidade de muitas empresas familiares. Mas é 
importante que estas características não gerem desorganização e 
conseqüente queda nas vendas. A loja de peças para bijuterias Renê 
e Sueli Bijouterias, dos pais da leitora Maria Helena Rossetti, em Li
meira (SP), conquistou a clientela nos últimos dez anos com produ
tos de qualidade e um jeito muito próprio de vender: a mercadoria 
está disposta em garrafas plásticas de refrigerante pet. O cliente pega 
as garrafas nas prateleiras e as leva até o caixa para retirar a quanti
dade que quer levar, já que as peças, miçangas e fechos são vendi
dos por quilo. "O produto é bonito, mas a apresentação é péssima, 
não chama a atenção. Além disso, o espaço é escuro e mal aprovei
tado", afirma Maria Helena. 

"A simplicidade da loja e o uso das garrafas recicladas é muito ba
cana, representa a personalidade da empresa", diz George Homer, 
consultor especializado em merchandising visual da GH & Associa
dos. "Mas é preciso organizá-la melhor e criar mais espaço para a 
exposição de bijuterias e lançamentos, já que há novidades todos os 
meses". Para facilitar a circulação dos clientes, a identificação dos 
produtos desejados e dar mais beleza ao ambiente, Homer preparou 
um projeto que dá ênfase à iluminação e ao posicionamento de mó
veis e de mercadorias. Cores nas pare
des e fotografias de bijuterias e peças 
selecionadas completam a decoração. 
"Para evitar custos altos, não fizemos 
grandes alterações na estrutura do imó
vel, apenas abrimos três novas janelas". 
Confira as mudanças sugeridas pelo-
consultor e aproveite as idéias para me
lhorar o ambiente do seu negócio. 

CONCORRA 
a um projeto de 
merchandising visual 
enviando um e-mail, com 
fotos da área interna e 
metragem de sua loja, para 

obo.com.br 
e diga-nos por que você 
quer mudar a cara 
de seu ponto-de-venda 

Por Fernanda Tambelini 
Ilustração E-Vision Studios 
Projeto GH & Associados 

http://obo.com.br
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