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Acomunicação visual, principalmente a exter-
na, é que oferece ao público em geral uma 
ideia do que é a loja, mesmo que o con-

sumidor nunca tenha entrado no ponto de venda. 
Internamente, além de fator de informação, é um 
meio de organizar melhor o supermercado

Letras bem planejadas, fontes adequadas, luzes 
que combinam com cada item da loja. Entrada im-
pecável e um ambiente interno que seja de fato um 
império dos sentidos, que conquiste, sobretudo, pe-
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Para atrair, reconhecer, 
organizar e vender

A COMUNICAÇÃO VISUAL É PARTE DA ALMA DO NEGÓCIO E SABER USAR BEM
ESSA FERRAMENTA PODE FAZER MUITA DIFERENÇA PARA A SUA EMPRESA

Adenilson Fonseca

lo visual. Fazer com que o consumidor entre na loja e 
se sinta bem, atendido em todas as suas demandas. 
Esta é a principal função da comunicação visual de 
uma empresa. É o cartão de visita.

DESDE A FACHADA
Ninguém abre um negócio para ficar escondido. 

Daí a importância de um nome forte e projetado com 
elementos visuais que chamem a atenção do consu-
midor pela frente da loja. “A fachada é o cartão de 
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visita, se você tem uma loja bacana, a fachada tem 
de comunicar isso”, observa o professor de pós-gra-
duação em Comunicação com o Mercado da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo 
(ESPM/SP), Marcelo Ermine. “É pela fachada que o 
consumidor sabe o que está dentro da loja”.

Segundo o professor, a fachada, no entanto, 
tem de traduzir exatamente o que o consumidor vai 
encontrar no interior da loja. Ou seja, não adianta 
fazer uma fachada com painéis, luzes e cores que 
chamem a atenção se o que o cliente encontra nas 
gôndolas não condiz em nada com a comunicação 
visual externa.  

ORGANIZAR
O conjunto da comunicação visual tem de in-

formar ao cliente e contribuir com a organização 
da loja. Ele tem o papel de informar ao consumidor 
e de planejar a loja para a direção. Na informação 
para quem faz compras o uso de elementos não 
verbais ganha importância, em alguns casos, maior 
que a palavra.

Ao entrar na loja, o consumidor que vê lá no 
fundo a foto de um corte de carne, por exemplo, 
não tem dúvida de que ali é o açougue. “O uso de 
imagens que falam mais que a palavra é uma boa 
recomendação para qualquer loja”, reforça Ermine. 

CORES
Ele lembra que o cuidado com as cores também 

é fundamental para atrair e reter o cliente. E informa, 
por exemplo, que as cores devem ser específicas 
para cada perfil de loja. “Se é uma loja mais sofisti-
cada, as cores não podem ser vermelho e amarelo”, 
ilustra o professor da ESPM. 

As cores mais fortes devem ser usadas em lojas 
mais populares e principalmente em dia de promo-
ções. “Nas lojas mais sofisticadas, devem ser cores 
mais tranquilizantes, tem de ser tons pastéis e próxi-
mas ao verde”, recomenda. É que cores mais “frias” 
fazem o cliente percorrer por todos os corredores da 
loja sem se incomodar. Elas não são cansativas. 

Por outro lado, as cores fortes devem ser usa-
das em lojas mais focadas em preço. Elas chamam 
mais a atenção e não há a preocupação de cansar 
o visual do cliente já que o perfil dele é de quem 
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só vai à loja rapidamente para comprar o que está 
com preço atrativo. O que não pode ser também 
um exagero. 

Ermine é enfático ao ressaltar que a comunica-
ção visual não pode ser uma briga de cores dentro 
da loja. “O que muitas vezes deixa o consumidor 
perdido”, ressalta. A dica é que as seções comuni-
quem entre si e que as cores não sejam agressivas 
demais. Um bom programa de comunicação visual, 
ensina o professor, além da informação preocupa 
também com a ambientação. 

Nas dez lojas da rede GF Supermercados, com 
sede em Três Corações no Sul de Minas e com uni-
dades em cidades como Boa Esperança, Lavras, Três 
Pontas entre outras, a programação visual segue as 
cores da empresa, mas são adaptadas também às 

cores de cada campanha. É o caso do Natal deste 
ano, por exemplo. Para dar suporte à campanha 
“Natal de Ouro”, quando serão sorteados R$ 40 mil 
em barras de ouro, mais 100 prêmios, a empresa 
usou as cores vermelho, alusiva ao Natal, e o doura-
do, em referência às barras de ouro. 

Segundo o gerente de marketing da rede, Luiz 
Augusto Reis Almeida, a programação visual das 
lojas vem sendo adaptada a cada reforma. Dessa 
maneira, a cada vez que uma loja passa por mu-
danças no prédio, adota uma identidade visual mais 
moderna seguindo o padrão geral da empresa. “Den-

tro das reformas que a gente vem fazendo, tivemos 
que alterar o padrão colocando semelhante às lojas 
mais novas”, disse.

“PEGAR PELO VISUAL”
Quanto à comunicação interna, a direção do GF

adota ambos os recursos, tanto letras quanto ilustra-
ções. Um recurso muito utilizado é a colocação de 
uma imagem que não só sirva de informação, mas 
também para “pegar o consumidor” pelo visual. É 
o caso, por exemplo, de uma picanha assada junto 
ao açougue. Isso não só informa, como desperta 
no consumidor o desejo de comer um churrasco e 
ele acaba levando o produto que, muitas vezes, não 
seria comprado naquele momento.  

Na rede GF Supermercados as campanhas e o 
visual das lojas são definidos pelas equipes de ma-
rketing e a de expansão com a direção da empresa. 
Em conjunto, são tomadas decisões como a de 
adotar um visual “clean” para a rede, como afirma o 
gerente de marketing. “O nosso objetivo é oferecer 
uma loja bem limpa, bem clean para o cliente”.  

INOVAÇÃO
Dentro dessa estratégia, alguns equipamentos 

vêm sendo utilizados de forma inovadora na em-
presa que sempre trabalhava com objetos mais 
tradicionais. “Vem ganhando destaque, principal-
mente na última campanha, o ‘móbile’ (neste caso 
o uso de bolas transparentes suspensas sobre as 
gôndolas e com informações sobre o que se pre-
tende divulgar)”, informa. 

Na opinião do gerente de marketing do GF,
é preciso tomar cuidado para não ter uma loja 
muito “poluída”. O uso de cartaz, por exemplo, é 
muito útil para a precificação, uma informação útil 
ao cliente. Mas é necessário que sejam cartazes 
padronizados. Para informações fora da loja, são 
usados banners e outros dispositivos mais adequa-
dos a cada ambiente. 

“PÚBLICO CERTO”
Para Edmar Cardoso gerente de marketing da 

ABC, rede com sede em Divinópolis (MG) e lojas 
em várias cidades do Centro-Oeste mineiro e em 
Araxá, no Alto Paranaíba, que totalizam 21 unidades, 
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a preocupação com a comunicação visual é “macro” 
e ao mesmo tempo tem de seguir cada momento 
de acordo com as sazonalidades. “É preciso fazer a 
comunicação certa com o público certo”, diz. Assim, 
cada ocasião demanda elementos diferentes. 

Pelo lado macro, Cardoso lembra que a todo mo-
mento é importante chegar à loja e observá-la com 
o olhar do cliente. Conferir se a precificação está 
correta, conferir o que cada seção está transmitindo 
sensações do cliente, como se o açougue está bem 
apresentável, se o hortifruti está com caráter de 
novinho, entre outras observações necessárias. 

LEGISLAÇÃO
Quanto à comunicação visual externa como as 

placas de identificação da loja, primeiramente, Ed-
mar Cardoso reforça que é preciso estar atento à 

legislação de cada município (em Belo Horizonte, por 
exemplo, há uma lei que restringe o uso de placas 
de publicidade e as de identificação na fachada do 
comércio).  Respeitadas as leis, ele informa que a 
fachada deve estar sempre bem iluminada. 

Outra preocupação é com a proteção das árvo-
res e com o lixo próximo às lojas. Isto é, certamente 
a empresa não estará transmitindo uma boa ima-
gem, por melhor que seja a sua comunicação, se for 
derrubada uma árvore, ou mais de uma, para que a 
placa da empresa apareça mais. 

Na avaliação do gerente da ABC, o mais impor-
tante é estabelecer uma boa comunicação com o 
consumidor. De uma forma geral, a comunicação 
visual, segundo ele, é uma forma das empresas 
demonstrarem o respeito pelo cliente.  “Queremos 
que, ao entrar nas nossas lojas, o nosso cliente se 
sinta em casa. É preciso que o supermercado seja 
uma extensão da casa dele”. 

A fachada é padrão da central de negócios, mas 
o ambiente interno da Mercearia Irmãos Daniel, em 
Juiz de Fora (MG), traz uma comunicação interna 
que busca, ao máximo, aproximar a loja do consumi-
dor. “Colocamos ilustrações de famílias para identifi-
car as seções. Isso traz um ambiente mais familiar”, 
informa o diretor Carlos Henrique Daniel. 

Mesmo sendo uma loja pequena, com 250 me-
tros quadrados e quatro check outs, Daniel acredita 
que a comunicação visual na loja tenha papel rele-
vante. “Eu acho que ela é de grande importância 
porque além de identificar a seção, traz a ideia de 
uma família feliz. Acredito que isso traz algo positivo 
para o consumidor”.    

VISUAL QUE VENDE
Marcelo Ermine, além de professor na ESPM, é 

consultor na área de supermercados. Ele relata que 
já houve caso em que a consultoria, com reformu-
lação geral da loja e mudança completa na progra-
mação visual, reverteu o gráfico de faturamento de 
uma loja que, de deficitária, dobrou o faturamento. 
“Fizemos uma recomendação de mudança, criamos 
um nova marca e mudamos a programação visual. 
No segundo mês dobramos o faturamento da loja”, 
assinala.  

Essa mudança diz bem do que deve ser a comu-
nicação visual de uma loja. Não pode vir composta 
apenas de cores, luzes, cartazes etc. Ela tem de vir 
acompanhada de mudanças e atitudes inclusive da 
equipe e a sua maneira de vestir, a higiene do cabe-
lo, do uniforme, enfim de tudo que possa transmitir 
alguma imagem ao público. “A comunicação visual 
é importante? É. Mas ela tem de comunicar com o 
público consumidor”. 

O professor observa que mudanças simples 
e que demandam pouco investimento são funda-
mentais na valorização do cliente. Ele fica satisfeito 

136

Cores, formas 
e materiais 
devem estar 
em harmonia, 
principalmente 
para gerar 
conforto visual 
e identidade 
para a loja



DEZEMBRO DE 2010

ACERTANDO O PASSO [COMUNICAÇÃO VISUAL]

138

com pequenos reparos feitos, por exemplo, no es-
tacionamento. É o caso de áreas bem demarcadas, 
paredes bem conservadas e corredores limpos. 
São investimentos pequenos, mas muito bem re-
cebidos pelo consumidor. 

Para Ermine é importante que o supermercadista 
se lembre de que a comunicação visual é muito 
importante, mas não se pode esquecer que ela não 
é só as placas. São as gôndolas organizadas e cor-
redores limpos. Lixar e pintar um equipamento, uma 
escada ou outros itens mal conservados não fica 
caro e muda totalmente o visual da loja. 

Quanto ao material a ser usado no visual do 
supermercado não há grande variação de qualida-

de. É que as partes fixas têm de ser de material 
resistente como aço ou ferro. As outras partes, 
como cartazes e banners não requerem um mate-
rial muito sofisticado, por serem quase perecíveis. 
O material usado numa promoção, por exemplo, 
pode ser que não seja mais reaproveitado. Logo, 
não precisa ser de material muito resistente. 

CUIDADOS PESSOAIS
“Imagina você comprando uma carne e a mão 

do açougueiro estar parecendo mão de borrachei-

ro...” Ermine faz essa comparação para mostrar o 
quanto é importante o cuidado pessoal de cada 
funcionário. São cuidados básicos como roupas 
limpas, cabelos presos, barbas bem feitas, unhas 
cortadas e limpas e calçados conservados. Tudo 
isso faz parte da imagem do funcionário que é 
também a imagem da loja.

Para começar com uma boa programação vi-
sual, Ermine sugere um objeto que, literalmente, 
reflete a imagem de cada um. “Comece a pensar 
a comunicação visual colocando um espelho no 
banheiro masculino e outro no banheiro feminino 
com dizeres como ‘confira aqui sua elegância’”, 
recomenda. “Outra dica é avaliar a loja como se 
fosse o consumidor”

Finalmente, o professor da ESPM sugere, os 
cartazes são ferramentas importantes e não são ul-
trapassados, como se possa imaginar, mas que têm 
de ser bem feitos. Outra observação é não esquecer 
de que se há uma oferta na loja, ela tem de ser co-
municada.  “A primeira coisa que tem de fazer além 
da oferta é comunicar a oferta”, disse. 

FORNECEDOR
Acostumado com o segmento tanto do ponto 

de vista do meio acadêmico quanto de consul-
torias em lojas, Marcelo Ermine já sabe qual é o 
ingrediente que não pode faltar numa receita de 
sucesso na comunicação visual. “Bom senso”, diz 
ele. “Use o bom senso que é o segredo de um bom 
plano de comunicação visual”.  

Mas, como só o bom senso não produz resul-
tados ele dá dicas importantes para quem quer 
mudar o visual da loja. “Aprenda com sua concor-
rência”, disse. Esta recomendação pode ser en-
tendida dubiamente. Ou seja. É possível aprender 
como fazer uma boa comunicação visual e como 
“não” fazer. É que há trabalhos que nunca devem 
ser imitados. 

Por último, a sugestão do professor é fazer 
aliança com o fornecedor da loja. Muitas indústrias 
têm trabalhos de destaque no âmbito de comu-
nicação e de marketing incluindo a comunicação 
visual. É que elas já têm a expertise advinda não 
só da comunicação das próprias empresas, mas 
até da criação de design de produtos. 

O cartaz de 
ofertas é ainda 
um recurso 
muito útil na 
comunicação 
com o 
consumidor no 
ponto de venda
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