
Por Roberto Carlessi

comunicação visual tem importância fun-
fAdamental para situar o cliente dentro da
loja, orientá-lo com informações sobre seções,
produtos e serviços e reduzir os esforços dele
para efetuar suas compras. Cada loja tem per-
sonalidade própria e precisa estar perfei ta-
mente adequada ao perfil de seus clientes,
que querem ter novas experiências no ponto

de venda e transformá-las em atitudes que
lhes dêem prazer e sejam verdadeiras solu-
ções para as suas compras.

Porém, para se transformar em sucesso de
vendas a loja precisa não só estar bem loca-
lizada, ter mix muito centrado, ser inovadora
e excelente na prestação de serviços, mas,
principalmente, passar essas e outras percep-



ções de forma bem clara e objetiva para o
mercado. Nesse particular, um dos pontos que
mais devem chamar a atenção para atrair cli-
entes e novos consumidores para o interior
das lojas é a comunicação visual, que está
voltando a ser moderna, em contraponto com
a tendência vigente há dois ou mais anos. Isso
signif ica, de acordo com o diretor comercial
da empresa especializada em comunicação
visual Top Brasil, Leandro Santos Diniz, que
os especial istas em comunicação visual em
todo o mundo estão deixando de lado proje-
tos com muitos detalhes e de conceito mais
rebuscado, que quase sempre poluem o visu-
al das áreas de venda.

"Lugares fechados com excesso de cores e
de elementos de comunicação visual irritam e
até confundem o consumidor. A melhor forma
de comunicar segue regra bem simples e por
isso mesmo não é muito fácil de implementar.
Quanto mais simples e objetiva ela for, mais efi-
ciente ela será", resume Diniz. A comunicação
aérea tem ganho espaços e elogios em diferen-
tes formatos de loja e começa a haver mais ob-
jetividade na comunicação feita diretamente nas
gôndolas, porém ainda há muita resistência de
gestores e diretores de lojas ou redes de me-
nor porte para seguirem essa tendência.

Diniz acrescenta que a linguagem das peças
de comunicação visual precisa conversar com
clientes e passar a idéia de movimento, de ra-
pidez, de facilidade, numa comparação com a
navegação por um site da Internet. "É funda-
mental trabalhar com conceitos e não com pro-
dutos", complementa Diniz. Porém, diante da
rápida mudança de comportamento do consu-
midor globalizado, a comunicação visual "en-
velhece" muito depressa. Por isso, precisa ser
repensada e modificada pelo menos a cada
quatro anos.

O sócio-diretor da empresa Design Novare-
jo, Mauro Minniti, tem visão semelhante e acres-
centa que atualmente a comunicação visual
tende a acompanhar os grafismos da logomar-
ca de cada loja ou rede, tanto interna quanto
externamente. Para chegar a esse resultado, o
profissional da área precisa se basear no
"branding", estudo aprofundado das marcas e
de suas relações com o consumidor e com o
mercado. Isso para evitar erros comuns, como
comunicação sofisticada em lojas com mix mais
popular e também o inverso, além do excesso
de peças, que coloca o consumidor em dúvida
ou o obriga a pedir constantemente ajuda a ai-



qum funcionário da loja, descaracterizando, em
princípio, o conceito de autosserviço.

"Comunicação visual eficiente precisa indu-
zir o consumidor a circular com desenvoltura
pela loja e posicionar bem as marcas em cada
seção, não importa se elas sejam da indústria
ou do varejo. Mas é preciso definir critérios e
ter muito equilíbrio nessa comunicação, para
evitar que marcas de algumas indústrias fiquem
expostas de forma excessiva, o que pode inibir
a venda de produtos de outras empresas."

Outro ponto importante dessa comunicação é
destacar valores dos produtos que estão expos-
tos na área de vendas, principalmente os relaci-
onados à saúde e à qualidade de vida, sempre
de forma sintética e objetiva, sem poluir o ambi-
ente. Essas peças também podem ser usadas
nas vendas cruzadas (cross merchandising), re-
forçando os valores de marcas e de produtos.

Minniti acrescenta que estudos recentes
mostram que a despoluição visual da área in-
terna de diversos formatos de loja resultou em
aumento de vendas e em satisfação do consu-
midor, que apresentou menos dúvidas com re-
lação aos produtos e não precisou procurar
nenhum funcionário da loja para auxiliá-lo.

"A boa comunicação visual tem que facili-
tar ao máximo a vida do consumidor e estar
sempre baseada no conceito de autosservi-
ço. Supermercados dos Estados Unidos e da
Europa já trabalham com o conceito da infor-
mação voltada exclusivamente para alguns

tipos de venda." Assim, o consumidor que pro-
cura um aparelho de TV de plasma é induzido
a comprá-lo influenciado pela comunicação
visual, que oferece a ele as principais infor-
mações técnicas sobre o produto.

Em outro extremo, o mesmo acontece com
o consumidor que pretende comprar azeitonas
e se depara com comunicação visual que mos-
tra os benefícios desse produto, seja para o
preparo de pratos, seja pelos benefícios que
ele proporciona para a saúde.

No que se refere a custos, acrescenta Minniti,
a comunicação visual bem planejada pode custar
até 30% menos, comparada com a daquelas lojas
que decidem fazer alterações ou adaptações de
última hora antes de serem inauguradas.

A boa comunicação visual também pode
contar com a expertise da indústria, que de-
senvolve projetos de decoração e faz gerenci-
amento por categoria para a loja vender mais
e meihor. Nessa dobradinha varejo/indústria,
porém, o varejista deve ter bom senso para
evitar que a comunicação de sua loja pareça a
de um empreendimento multimarca. O vare-
jista precisa ter sempre em mente que forta-
lecer sua marca é sinônimo de sucesso e que
ela tem, necessariamente, que estar muito bem
focada em sua comunicação com o mercado.

Vantagens do planejamento
"A estratégia de comunicação visual deve ser

planejada e desenvolvida ainda na planta do



empreendimento, de forma coordenada com
engenheiros e arquitetos. Em lojas com 1,5 mii
metros quadrados, por exemplo, seu custo
pode variar de 2% a 5% do total da obra", in-
forma o gerente da empresa especializada em
comunicação visual Soma, Ivan Carvalho.

Comparado ao custo total da obra, esse per-
centual não é tão elevado, mas quando a comu-
nicação não está perfeitamente integrada aos
valores e percepções que a loja precisa passar
para consumidores e clientes, pode gerar es-
tresse, retrabalho e, claro, custos adicionais.

"Comunicação visual tem que ser um pro-
jeto integrado, de A a Z, e o grande desafio é
definir o tempo de vida de cada imagem, para
ela não perder 'prazo de validade', passando
a sensação de envelhecimento para o consu-
midor", resume Carvalho.

Outro ponto importante a considerar é a
manutenção e a limpeza de todas as peças de
comunicação da loja, que devem ser feitas a
cada 60 ou 90 dias, levando em conta os ní-
veis de poluição de cada local.

A boa comunicação visual não precisa neces-
sariamente ser sofisticada. Seu segredo está
na facilidade com que passa as informações
para os consumidores e também pode ser bem
simplificada. Utilizando novos concei tos de
comunicação visual, a 23a loja da Nagumo -
rede com unidades em São Paulo, Suzano, ABC
e São José dos Campos -, inaugurada em Su-
zano em 30 de novembro do ano passado, tem
2,8 mil metros quadrados de área de vendas,
5,6 mil metros quadrados de área construída
e estacionamento para 200 vagas.

A loja, de acordo com o gerente Agnaldo
Gonçalves Filho, atende consumidores de di-
ferentes estratos socioeconômicos e sua co-
municação visual tem sido elogiada por eles,
porque facilita a circulação e oferece confor-
to e pratícidade na hora das compras.

Nos 25 check-outs, toda a fiação elétrica foi
feita por eletrocalhas. Nas paredes e em ou-
tras áreas há sobreposição de peças de lona
revestidas com clara identificação das seções
e os cartazes de ofertas são todos personali-
zados, havendo espaço móvel apenas para al-
terações na precificação.

A fachada da área de panificação, por exem-
plo, é identificada por decoração que imita ti-
jolos aparentes, tem. imagens apetitosas de
pães e doces que estimulam o "apetite appeal"
(vontade de comer); a seção de carnes tem
cores que complementam tons de madeira; a
de hortifrútis é identificada pela cor verde e a
peixaria pela cor azul. Na adega, gôndolas de
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madeira proporcionam sensação de aconche-
go e bem-estar.

Os limites de cada seção são identificados por
comunicação aérea bem destacada e utilizam
peças de MDF (madeira compensada) revestidas
em lona e com letras sobrepostas, que são vistas
à distância pelo consumidor. Em cada seção há
informação precisa sobre produtos e preços.

"Brevemente vamos inaugurar um restau-
rante e instalar uma agência bancária dentro
da loja", acrescenta o gerente Agnaldo.

Já a rede do Vale, com cinco lojas, uma no
Bairro dos Pimentas, em Guarulhos, e quatro na
Zona Leste de São Paulo, optou por uma comu-
nicação visual mais simples, mas também efici-
ente e sintonizada com sua localização e o per-
fil de seus clientes. A unidade, com 680 metros
de área de vendas, foi reformada e reinaugura-
da dia 5 de dezembro passado. "Para esta loja
utilizamos um processo mais simplificado, que
tem custo 30% inferior, comparado com o da co-
municação que utiliza peças de lona revestidas
e outros adicionais", explica o gerente da Soma.

As paredes de fundo da área de vendas da
loja foram pintadas com cores especiais, de tons
claros, que reforçam o conceito de cada seção.
A de massas e molhos, por exemplo, tem fundo
verde-claro; a de material de limpeza, fundo em
tom verde com leve tendência para o verde-es-

curo e a de bebidas, fundo bordô-claro. Os des-
taques ficam para a cor bem mais clara do açou-
gue (que responde por 20% do faturamento da
loja) e da seção de mercearia seca, responsá-
vel por 30% das vendas.

No açougue, os principais cortes de carne
bovina e suína são mostrados em painéis expli-
cativos e a precificação também é feita em pa-
inéis fixos na parede, bem destacados e muito
fáceis de ler. O gerente da loja, Roberto Colom-
bo, diz que antes da reforma a loja era escura,
a comunicação então existente praticamente
não diferenciava as seções e o consumidor não
encontrava com facilidade os produtos que pro-
curava, porque a disposição deles não era atra-
tiva e a comunicação visual deixava a desejar.

Esse quadro apontado por Colombo ainda é
bastante comum em lojas de pequeno porte e
não vai ao encontro dos valores que procuram
ser transmitidos pelo varejo em todo o mundo.
De acordo com a diretora executiva do Popai
Brasil, Luciana Barreto, o varejo não vende pro-
dutos, mas conceitos que devem estimular o
prazer de fazer compras. Ela acrescenta que
o varejista precisa desenvolver comunicação
visual que estimule o consumidor a estruturar
seus desejos de compra e a ter também boas
histórias para contar.

"A comunicação visual deve estimular o con-
sumidor para o momento de consumo e não
apenas para o momento da compra." Isso sig-
nifica que a comunicação da loja precisa atin-
gir, de preferência, todos os sentidos dele, prin-
cipalmente o da visão, que responde por 83%
das percepções humanas. No ponto de venda
os sentidos podem ser aguçados por peças de
comunicação com cores e formatos criativos e
diferenciados, recursos de luminotécnica, som,
brilho, slogans fortes e outros que relacionem
claramente imagens com os valores do consu-
midor, da loja e dos produtos que ela vende.
Agora, toda loja precisa ter uma padronização
visual para reforçar sua imagem no conscien-
te e no subconsciente do consumidor.



Na área de comunicação visual a pergunta que valei
milhão de dólares é descobrir exatamente a cor que
mais induz o consumidor a comprar. Como o univer-
so dos consumidores dos diversos formatos de va-
rejo não é nem poderia ser homogêneo, a pergunta
fica sem resposta. Mas algumas cores para paredes e
pecas de comunicação visual ajudam a vender bem.

"As cores primárias - amarela, vermelha e azul -
são mais indicadas para lojas que têm consumidores
com perfi l socioeconômico CD. Porém, variações
dessas cores em tom sobre tom atraem públicos de
estratos socioeconômicos mais elevados. O amarelo
e as cores cítricas geram mais impulsos para a com-
pra de produtos em promoção", explica o sócio-dire-
tor da empresa Design Novarejo, Mauro Minniti. En-
tretanto, essa não é uma regra universal. Na verdade,
cada loja tem sua personalidade, que acaba sendo
reflexo do perfil e das preferências de seus clientes.

Agora, algumas cores podem gerar efeitos no-
civos para a loja e para os consumidores. Seções
de carnes, por exemplo, não devem f icar próxi-
mas de paredes pintadas de verde ou com carta-
zes com essa cor. Isso porque o verde ref lete nos
filmes plásticos das bandejas de isopor, passando
a idéia de que o produto não está em perfeitas
condições de consumo.

"Comunicação eficiente pode até 'brincar'
com o olhar e com os outros sentidos do cliente
da loja. Estudos mostram, por exemplo, que quan-
do há degustações o consumidor geralmente
compra aquele produto", exemplifica Luciana.

A diretora do Popai Brasil explica que a co-
municação da entrada da loja deve ser bem
equilibrada, sem excesso de informação. Em sín-
tese, tem que ser bem pontual. Essa tática pro-
porciona ao consumidor um tempo mínimo para
ele se adaptar à loja, levando em conta que ele
vem dos mais variados ambientes.

"Em princípio, ninguém gosta de gastar,
mas gosta de consumir. Algumas redes de su-
permercados colocam flores e livros logo na
entrada de suas lojas, sugerindo ao consumi-
dor que ele vai encontrar bons serviços, bons
produtos e prazer em sua experiência de com-
pra. O ser humano gosta de sonhar, de encon-
trar cenários bonitos e de ter boas histórias
para contar", finaliza Luciana.
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