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Você está passando pela rua, ou num shopping, sem intenção de comprar qualquer coisa. De 
repente, bate vontade de entrar em uma loja. O que poderia ter despertado esse interesse? A 
resposta, provavelmente, está na vitrine. Meio de comunicação mais direto com o público, ela 
pode fazer com que o cliente já entre na loja em sintonia com os produtos, facilitando a venda. 
Pesquisa da Associação Global de Marketing para o Varejo (Popai) mostra que estes 
mostruários influenciam, 92% e 91% das compras em segmentos como confecções e 
acessórios, respectivamente.  
 
O consultor Marco Quintarelle, do grupo Azo, diz que a vitrine influencia direta e indiretamente 
os negócios. Além de estimular o desejo de compra, favorece a ambientação e conforto da 
loja, favorecendo a maior permanência dos clientes. Na hora de preparar a vitrine, ele sugere 
que seja levada em conta a criatividade, e que se considere que a loja não vende produtos, 
mas soluções. É preciso atenção ao conceito e tema, de modo que sejam alinhados aos 
produtos ou à marca, e mostrar variedade, sinalizando ao seu cliente que há muito mais no 
interior dentro da loja.  
 
"Cada vez mais lúdicas e arrojadas, as vitrines deixaram de ser simples expositoras de 
produtos disponíveis para a venda, para sinalizarem uma experiência de compra diferenciada e 
com interatividade. Aqui no Brasil, ainda não chegamos a tanto, mas na Europa e nos Estados 
Unidos a ‘teatralização’ ou a utilização do ambiente temático é uma realidade. Ao ponto que, 
em certas épocas do ano como Natal, Páscoa e Halloween, as vitrines e lojas ficam tomadas e 
revestidas do tema da época atraindo visitantes, que vão exclusivamente para vê-las", 
exemplifica.  
 
Para especialistas do assunto, como Sylvia Demestresco, não basta. Organizadora do evento 
Imagens Urbanas – Vitrinas em exposição, realizada na semana passada na sede da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), ela defende que é necessário estudar vários 
outros fatores para fazer esse trabalho. Não é a toa: Sylvia é doutora em Comunicação e 
Semiótica pela PUC/SP, com pós-doutorado em Semiótica no Instituto Universitário da França, 
em Paris, e ainda professora de Merchandising Visual na Ecole Supérieure de Visual 
Merchandising, em Vevey, na Suíça.  
 
Ela é responsável pela vitrine da única loja física da marca de cosméticos Natura em Paris, e 
faz questão de chamar vitrine de ‘vitrina’, nome que considera mais correto em português. 
Segundo a especialista, o principal fator é a iluminação. "Quando se trabalha com vitrine, tem 
que saber lidar com a luz, como é o foco, da onde ela vem, se a posição fica melhor de baixo 
ou para cima. Com a luz, é possível mudar tudo, é uma cenografia, é igual teatro. Por 
exemplo, se você tem uma vitrine escura e a luz é colocada de baixo para cima, fica com cara 
de teatro. Se puser uma luz amarela com fundo dourado, tudo que for dourado na vitrine vai 
aparecer mais. Com brilhantes ou jóias o que funciona melhor é luz branca com uma luz rosa, 
isso realça o brilho das peças", ensina.  
 
Dicas 
 
A luz é a ferramenta fundamental na exposição dos produtos, mas há outras dicas 
importantes, como mudar o chão da vitrine. Em vez de uma mera continuação do chão da loja, 
colocar um estrado com rodas permite criar cenários diferentes. Segundo Sylvia, pequenas 
mudanças são capazes de tornar o produto mais atrativo, e até agregar valor. “Uma jaqueta 
de couro, se exposta em luz normal, vai ser só mais uma jaqueta. Se for exposta com uma luz 
de baixo amarela, com um neon azul atrás, ganha um foco de luz dourada. O resultado é que 
a peça vai parecer ser de camurça super fina, e a vitrine remeterá a um cenário de teatro. 
Com isso, o preço da jaqueta pode subir quase 50%", revela.  
 
Parcerias com outras marcas para incrementar a vitrine também são bem vindas. Nesse caso, 
vale o cuidado de escolher marcas relacionadas aos público e com o produto que é vendido na 
loja. A loja de malas Rimowa investe nas parcerias para incrementar suas vitrines. Segundo o 



presidente da Rimowa no Brasil, André Von Ah, a marca já teve parceiros como Villebrequin, 
Audi, Giorgio Armani e Expand. “Relacionar a Rimowa a esses nomes não só agrega valor à 
marca, nova no Brasil e que começa a construir sua identidade no país, como também reforça 
essa identidade no segmento luxo", afirma.  
 
Atualmente, diz Von Ah, 60% do negócio da Rimowa é a vitrine. Os outros 40% são a 
cordialidade dos funcionários e a loja em si, que procura mostrar os produtos de forma clean, 
destacando variedade de modelos e cores. “Como mala é um produto difícil de vender, por 
meio das nossas vitrines, queremos passar que somos uma empresa com visão internacional, 
que agrega inovação, alta tecnologia, desempenho, resistência, design, sofisticação ", explica. 
Na Europa, a equipe que monta as vitrines Rimowa é a mesma da Hermés. Em breve, promete 
ele, a mesma equipe também vai montar as vitrines brasileiras. André Von Ah ressalta a 
importância de ter profissionais qualificados para este trabalho.  
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