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o dicionário Houaiss, a palavra vitrine signifi ca “compar-
timento cuja face principal é envidraçada, no qual se ex-
põem mercadorias”. Mas, na linguagem do varejo, tem 
sentido muito mais amplo: é uma das principais maneiras 
de fi sgar a atenção espontânea do consumidor para os 
produtos. “A vitrine é o cartão de visitas e ajuda a pagar o 
aluguel de uma loja. Por isso, você precisa se destacar em 

relação à concorrência – e da forma correta, atingindo o 
seu público-alvo”, garante a designer Laura Falzoni, sócia 
da consultoria de varejo Falzoni Alves Lima (F-AL). 

De fato, pesquisas feitas em diversos segmentos do 
varejo mostram que as vitrines têm forte infl uência na 
decisão fi nal de compra: em levantamento feito no início 
deste ano, o instituto Popai Brasil apontou que o índice é 
de 71% no setor de materiais de construção. Imagine em 
outro setor em que a compra é mais emocional. 

De importância fundamental para a decisão de compra do consumidor, 
as vitrines fi cam cada vez mais criativas
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SÓ FALTAM FALAR... 
OU NEM ISSO?

NPOR DENIS MOREIRA
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Gerente de design da empresa de visual merchan-
dising Studio Viz, Larissa Moraes conta que a grife de 
surfwear Maresia aumentou seus lucros na loja Over-
board no Shopping Metrô Tatuapé, em São Paulo, após 
contratar seus serviços para o último Dia dos Namora-
dos. “Fiz um coração vermelho de acrílico decorado com 
um desenho tribal e o logotipo da marca. E, como estava 
disputando atenção com muitos outros elementos da vi-
trine, também coloquei um LED vermelho ao redor dele. 
Já recebemos boletins de resultados e verifi camos que as 
vendas da marca dobraram”, comemora. 

Patrícia Rodrigues, proprietária da Vitrina & Cia, teve 
uma experiência parecida com uma campanha que criou 
para a Kopenhagem há alguns anos. “Eles queriam que 
as pessoas que passassem pelo local desejassem comer 
os produtos da loja. Então, fi zemos uma árvore com cho-
colates, sem embalagens, usando o conceito de ‘dinheiro 
não nasce em árvore, mas cacau, sim’. A loja obteve um 
excelente retorno de vendas”, afi rma. 

No entanto, tão ou mais importante do que todas es-
sas regras é usar o feeling e a criatividade – qualidades 
que, segundo Laura, o brasileiro possui de sobra. “O nos-
so país deixou de ser uma ‘província’ de vitrines malfeitas 
há algum tempo. Hoje, a maioria dos lojistas se preocu-
pa com essa questão e faz bons trabalhos”, elogia.

Os ambientes montados pelas lojas próprias da 
Havaianas são um bom exemplo do potencial nacio-
nal para criar soluções inventivas e com base em nos-
sa própria identidade. “Eles trabalham com um per-
feito conceito de comunicação no pdv. O produto se 
transforma em objeto de desejo, elemento cênico e o 
grande destaque em qualquer situação. Se o cenário 
tem uma fl or, ela é feita de chinelo; se a ideia é repro-
duzir uma chuva, a mesma coisa”, diz Patrícia. Além 
disso, a marca faz questão de mostrar que é 100% bra-
sileira e usa esse conceito nas cores dos produtos e na 
irreverência de sua linguagem, como é possível notar 
em todo o seu material de propaganda. >>>FO
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Larissa Moraes,
da Studio Viz 
“A escolha do 
tipo de luz certa 
é essencial”

Kopenhagen 
Árvore de 

chocolate para 
despertar desejo 

nos clientes
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Bom e Barato 
No mercado do visual merchandising, qualquer ideia 

é válida, desde que ajude na composição de vitrines ino-
vadoras, capazes de chamar mais a atenção dos clientes 
do que a concorrência e, se tudo der certo, auxiliar no au-
mento das vendas do produto ou da loja. Por isso, exis-
tem bons cases de todos os tipos, tamanhos e orçamen-
tos. “Até lojas mais populares, como as do Bom Retiro, 
em São Paulo, têm vitrines maravilhosas”, explica a sócia 
da Falzoni Alves Lima (F-AL). 

Vários dos melhores trabalhos encontrados no setor, 
aliás, são realizados com materiais e investimentos bem 
simples. A Bergdorf Goodman, uma das lojas de depar-
tamento mais chiques de Nova York, já apresentou em 
uma de suas vitrines um ambiente luxuosíssimo com 
decoração criada a partir de sacolas de papel dobradas 
e empilhadas, de modo a formar um muro. No Brasil, a 
Vitrina & Cia. elaborou para o estande da grife de joias de 
alto padrão Guilherme Duque uma vitrine com lixo reci-
clável (formas de sapato, móveis, biombos e afins) usado 
como suporte dos produtos e elemento cênico. 

Também não foi preciso nenhuma superprodução 
para fazer um dos trabalhos mais vitoriosos da Studio 
Viz: a megacampanha “Cointreaupolitan by Dita Von 
Teese”, realizada no ano passado para o licor Cointreau.  
“A publicidade era baseada no Metropolitan, o drin-
que mais vendido do mundo, que leva Cointreau”, 
conta Larissa. Bastou uma mão de manequim femi-
nina vestida com luva preta, segurando uma taça com 
o drinque. “Tivemos de encontrar um líquido visual-
mente idêntico ao Metropolitan, mas sem álcool, que 
evaporaria e mudaria de cor”.

Na mesma campanha, para a marca francesa de 
champanhe Piper-Heidsieck, a ideia foi reproduzir na vi-
trine a atmosfera cheia de glamour do Carnaval de Ve-
neza. E, para o conhaque de luxo Remy Martin, a deco-
ração foi feita com itens que remetem ao gosto-padrão 
do público-alvo da marca. “Utilizamos coisas que um ho-
mem refinado consome, como o jornal ‘Le Monde’ e um 
relógio de bolso”, explica Larissa. Os resultados foram 
tão positivos que as vitrines acabaram sendo exportadas 
para campanhas da Cointreau fora do Brasil.

SoluçõeS high tech 
Lojas e redes de varejo direcionadas a um público 

jovem e moderno – e com disposição, inclusive finan-
ceira, para investir em conceitos mais ousados – podem 

vitrines
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Piper-Heidsieck 
Marca francesa 
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Como montar uma vitrine Chamativa
usar a criatividade é importante, mas existem outros aspectos a serem considerados por quem deseja 

montar uma vitrine competente. na opinião de Patrícia rodrigues, elaborar uma boa decoração tem até menos 
relevância do que acertar na disposição dos produtos. “você tem de colocá-los de forma a estarem sempre 
em um bom ângulo de visão para o cliente. além disso, o espaço também deve estar sempre limpo e bem 
cuidado. não existe bom trabalho que resista a sujeira, manequins velhos, suportes lascados”, conta. “Se 
você cumpre esses requisitos, a ambientação é secundária.” 

outra grande preocupação é a iluminação do ambiente. Se lâmpadas quebradas são inadmissíveis, 
escolher o tipo errado de luz também pode causar problemas. o calor de algumas luminárias pode manchar 
roupas brancas, amassar ou até derreter alguns tipos de produtos. em lojas de rua, também é preciso 
considerar a incidência de sol na vitrine. “Dependendo do horário, ela fica espelhada por causa da claridade. 
então, você precisa colocar uma iluminação mais forte para que o produto sobressaia e o cliente não 
enxergue apenas a imagem dele próprio e da rua”, diz Larissa macedo. 

o sol, aliás, não é o único fator que diferencia a vitrine da loja de rua em relação à que está localizada em 
um shopping center. no primeiro caso, a intenção é se comunicar com quem anda nas duas calçadas e com 
os usuários dos veículos que transitam pela via, o que inviabiliza o uso de letras e objetos muito pequenos. 
Por outro lado, em um local onde as pessoas circulam o tempo todo e que há vários concorrentes, um ao 
lado do outro, é preciso ser diferente e ter mais agilidade na troca de campanhas.

existem ainda outros detalhes que fazem a diferença entre uma vitrine boa e outra ruim, como o tamanho 
ideal, a distância entre os produtos e até a altura deles em relação aos olhos do cliente. 

mas, mesmo com toda técnica, uma coisa é certa: nada é mais eficiente do que conseguir identidade com 
o público-alvo da loja. Bons caminhos para alcançar esse objetivo, segundo Laura Falzoni, são obter um bom 
briefing do proprietário do comércio e, principalmente, pesquisar muito para saber com quem você quer se 
comunicar. ”Se for trabalhar com uma surfware, por exemplo, é precisa entrar nesse universo, ler revistas e 
sites de surf, conhecer o estilo de vida do surfista.”

Patricia rodrigues, 
da vitrina & Cia.  
“o espaço deve 
estar sempre limpo 
e bem cuidado”
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encontrar na tecnologia uma ótima aliada. Seguindo uma 
tendência já consolidada no Primeiro Mundo, cada vez 
mais as lojas brasileiras possuem vitrines com luminá-
rias, projeções, hologramas e outros recursos que podem 
torná-las bem mais atraentes e interativas. Fitas e lâm-
padas de LED, por exemplo, já estão bem difundidas no 
mercado, não sem bons motivos: são bonitas, chamam 
a atenção, têm preço razoavelmente acessível e gastam 
muito menos energia do que a iluminação tradicional.

“O display interativo é outra ferramenta nova e que 
funciona bem. Você dá as instruções e deixa o cliente 
interagir com o produto. Dessa forma, ele tem mais fa-
cilidade para se lembrar da marca em outro momento”, 
explica Larissa. Foi o que a Samsung fez em lojas da rede 
Carphone Warehouse em Londres: nas vitrines, instalou 
uma tela touch screen igual à de um novo aparelho celu-
lar da marca. A intenção era levar os transeuntes a fazer 
testes de uso, como se estivessem com o produto nas 
mãos. Funcionou tão bem que os displays registraram 
mais de 178 mil toques, o equivalente a mais de 30% das 
pessoas que passaram pelos locais durante a campanha.

Para Laura, a vitrine criada por uma loja Hermès situ-
ada em Barcelona é um ótimo exemplo da união do high 
tech com a inventividade. “O display usado para expor os 
produtos era uma réplica em miniatura de uma monta-
nha-russa. No fundo, havia um monitor de tela plana, que 
exibia em looping um fi lme com a simulação de um pas-
seio no brinquedo”, conta. “E o detalhe mais interessante 
era que, do lado de fora, foram instalados alto-falantes 
com os ruídos e gritos vindos dessa aventura!”. Nesse 
caso, até a audição foi estimulada pela marca no intuito 
de convencer o consumidor a interagir com ela usando o 
mais sensível dos sentidos humanos: o bolso. 
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno Novarejo, São Paulo, ano 2, n. 12, p. 12-16, jul./ ago. 2010.
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