
Especialistas avaliam como o 
visual merchandising pode 
potencializar qualquer tipo de 
negócio ao transformar lojas 
em pontos de entretenimento 
e fidelização de clientes cada 
vez mais ávidos por novidades 

Não é preciso ser nenhum expert em moda, arquitetura 
ou design para compreender a importância que a vitrine 
pode significar para um negócio, principalmente se o 
estabelecimento estiver inserido no varejo e boa parte 
de sua comunicação ocorrer no ponto de venda (PDV). 
Portanto, podemos considerar esse espaço dedicado à 
apresentação dos produtos como a linha de frente da loja, 
a parte responsável por atrair, instigar e surpreender o 
shopper, com o objetivo de levá-lo para dentro do local. 
Esse vidro que demarca o território de qualquer comércio 
é um espaço que acentua grupos e traduz tendências de 



mercado e da moda. Porém, diferentemente do que 
muitos pensam, o termo visual merchandising (VM) 
vai muito além da organização de vitrines, já que 
envolve desde o seu planejamento até a iluminação 
do ambiente, os sons, as cores, a comunicação 
visual, o design, o mobiliário, a equipe de vendas, 
entre outros. 
Em uma época em que o termo "experiência de 
compra" é cada vez mais utilizado e visto até como 
um diferencial para as empresas que praticam 
esse conceito, o VM é um importante aliado, 
pois, segundo Larissa Moraes, gerente de contas 
de design merchandising da Studio Viz, quem 
proporciona uma boa experiência de compra, ou 
não, é o visual merchandising, juntamente com o 
atendimento e a qualidade do produto. Países como 
os Estados Unidos já perceberam que tornar o PDV 
mais agradável retém clientes e, consequentemente, 
aumenta o ticket médio da loja. A designer explica 
ainda que na Europa os interiores das lojas têm cada 
detalhe planejado, já que as fachadas geralmente 

obedecem a um padrão de arquitetura e cada marca 
procura mostrar sua identidade no V M . "O problema no 
Brasil é que as empresas ainda não perceberam que 
gastar com o ponto de venda é um investimento que, 
se feito por profissionais especializados, transforma-
se em aumento nas vendas, valorização da marca e 
geração de receita", comenta Larissa. 
E ela tem razão, embora o País possua empresas com 
mais de 20 anos de mercado, a atividade para aqueles 
que pensam em potencializar os PDVs por meio do 
visual e de ações bem casadas é realmente pouco 
valorizada, sendo que a maioria das lojas destina essa 
tarefa a pessoas que não possuem capacitação para 
desempenhar o serviço. A questão é que, ainda hoje, 
muitos lojistas entregam o design de sua fachada, de 
seu "cartão de visitas", a funcionários da própria loja. 
Esses, por sua vez, acreditam que organizar as peças 
na vitrina é o suficiente, ou seja, perdeu-se, nesse 
momento, uma grande chance de fazer comunicação, 
de conversar com os clientes e de mostrar o diferencial 
da marca. 
Para Larissa, a importância dessa atividade é grande. 
"Quando você expõe o produto de forma atrativa, 
dando-lhe um status de joia, obra de arte ou artigo de 
luxo, agrega valor a ele, fazendo com que as pessoas 
se convençam de que vale a pena pagar mais para 
ter o objeto de desejo". Isso que a designer acabou de 



descrever é o que todas as lojas buscam: trazer valor 
agregado para seus itens. É claro que a questão 
do valor agregado envolve muito mais coisas que 
apenas o visual. Como coloca Peter Drucker, o pai 
da administração moderna, "as atividades que 
ocupam o lugar central das organizações não 
são mais aquelas que visam produzir ou distribuir 
objetos, mas aquelas que produzem e distribuem 
informação e conhecimento". O que seria, então, 
a vitrine, de acordo com essa frase de Drucker? 
Seguindo essa linha de raciocínio, podemos 
definir esse espaço como sendo o ponto de luz da 
distribuição de informação e conhecimento de uma 
loja, Parece simples, mas não é. 
"Ainda se confunde muito vitrinismo com visual 
merchandising. A vitrine é uma parte importante da 
loja, mas sozinha não converte venda. O interior tem 
que estar de acordo com a identidade da marca, e 
o cliente precisa se sentir perfeitamente atendido 
e perceber que os detalhes foram pensados 
especialmente para ele", explica a gerente do Studio 
Viz. 

Mas se o lojista pensa que desenvolver um projeto de 
VM custa caro, engana-se. De acordo com Larissa, 
muitas vezes a empresa tem apenas R$ 400 de 
budget para fazer uma vitrine moderna, bem acabada 
e inédita. "Claro que, quanto maior o investimento, 



mais podemos sair do comum e trabalhar 
materiais e tecnologias inovadoras", 
Em vista de todo esse déficit, quem estaria 
utilizando melhor o VM atualmente no Brasil? 
Segundo Alvaro Guillermo, diretor da agência 
Mais Grupo e professor de pós-graduação' 
dos cursos Ciências do Consumo e Design 
Estratégico da ESPM SP, o varejo popular usa 
melhor a ferramenta por ter uma compreensão 
maior do seu significado. "Se você for à Rua 25 
de Março verá bons exemplos de vitrines bem 
exploradas". Já o maior problema identificado 
pelo especialista está nos shopping centers, 
que trazem opções pasteurizadas e onde 
apenas as grandes lojas se destacam. "O 
mais importante a ser compreendido antes 
de investir nesse segmento é entender a 
identidade da marca, da loja, enfim, o conceito 
do negócio. Podemos ter uma ação que não 
venda nada, mas reforce a marca", comenta 
Guillermo. 

Esse foi o ponto de partida de um dos 
trabalhos realizados pela Mais Grupo para 
a rede de decoração A Especialista Móveis. 
Durante a comemoração do Ano da França 
no Brasil a agência utilizou uma estratégia 
de comunicação em VM na qual tudo estava 
amarrado. Como a maioria dos objetos de 
decoração que as lojas vendem tem origem 



no francês (como aparador e abajur), a equipe de criação 
decidiu fazer uma ação dentro das lojas explicando a 
origem de cada palavra. Os primeiros a terem contato 
com a comunicação foram os funcionários, que passaram 
por um treinamento. "Trabalhamos durante três meses o 
conceito da França no Brasil. Pegamos tudo daquele país 
que influencia no nosso jeito de decorar casa. Geramos 
uma apostila, que ficou sendo um glossário, e fizemos 
uma comunicação em que o anúncio criado trazia os 
elementos de decoração e, no fundo, as cores da bandeira 
francesa em pintura. Quem via o anúncio logo associava 
com a vitrina. E aqueles que entravam conheciam 
melhor o conceito da loja. Fazendo ações desse tipo você 
movimenta o negócio e estimula o vendedor. Vitrine solta 
muitas vezes não funciona", explica o diretor. 
Guillermo ressalta ainda que o VM pode mudar em função 
de um conceito. Em 2010, sua empresa desenvolveu mais 
uma ação de comunicação para a A Especialista, desta 
vez com o tema "50 Anos de Brasília". O início do trabalho 
partiu de ícones tradicionais que representavam a capital 
do País e sua arquitetura moderna. "O último anúncio 
falava sobre o MuBe (Museu Brasileiro da Escultura). 
Também fizemos um lançamento de livro sobre Brasília, 
com a loja patrocinando a obra batizada de "'Brasília 
- história e estória'. Isso é o que chamamos de estratégia 
de design merchandising", diz o executivo. Com as ações 

de VM desenvolvidas, a loja teve um aumento de 30% nas 
vendas, além de ter seu nome 15% mais consultado em 
sites de buscas como o Google. 
Identidade de marca 
Como mencionado por Alvaro Guillermo, antes de 
realizar qualquer ação de visual merchandising é preciso 
compreender a identidade do negócio, saber que tipo de 
imagem quer passar e para quem. Sem essas análises 
não adianta quebrar a cabeça e investir muito ou pouco 
dinheiro, pois será uma verba desperdiçada. 
Uma dica mais generalizada, dada por Larissa Moraes, é 
tomar cuidado com a quantidade de produtos expostos: 
"muitos artigos podem confundir o consumidor, que 
não consegue identificar-se com nenhum. A iluminação 
adequada também pode ser uma forte aliada ao criar 
ambientes incríveis na vitrine". 
De acordo com Patrícia Rodrigues, proprietária da Vitrina 
& Cia, o VM é uma ferramenta que visa colocar o cliente 
frente a frente com o produto da maneira mais coerente 
e facilitadora possível. Um somatório de multidisciplinas 
que usa a estética para compor a imagem da empresa no 
PDV com objetivo de gerar vendas, fluxo e manter uma 
identidade. Estas disciplinas atuam no comportamento 
do consumidor, na arquitetura, na cenografia e design, 
na comunicação, na circulação, na distribuição e até no 
produto. "É preciso que as agências entendam que o 



VM não é obra do acaso. Trabalhamos em uma série de 
questões ligadas à avaliação de material de comunicação. 
Poucas e honrosas empresas entendem o conceito 
shopper e V M " , comenta a executiva. 
Formada em publicidade, arquitetura e cenografia e com 
especializações em paisagismo e tendências de moda, 
Patrícia considera que a questão de uma empresa investir 
em VM está entre vender ou não. "Quanto mais investe, 
mais você vende e fideliza clientes em uma época em que 
todo mundo está muito infiel. Você promove experiências 
para seus clientes". 
A dica de Patrícia para aqueles que estão começando a se 
preocupar com suas vitrines, mas ainda não contrataram a 
ajuda de um profissional para realizar o trabalho é primeiro 
entender o próprio setor. Ela dá alguns exemplos: se for 
de joias, tem de ter uma comunicação mais pensada, 
mais elaborada e com menos mudanças. "Neste caso, 
trabalhamos a campanha e a coleção e 50% da vitrine é 
luz. O resto é distribuição adequada e minimalismo. O 
importante, aqui, é ambientar a vitrine de acordo com a 
mensagem que quer passar." Para lojas de acessórios, 
o conceito muda completamente: a ideia é mudar 
constantemente e trabalhar o momento, já que esse tipo 
de estabelecimento possui baixo valor agregado. E para 
datas fixas, como Natal e Páscoa, por exemplo, Patrícia é 
taxativa: "o mais importante é trabalhar os ícones de forma 

diferenciada. No Natal, por exemplo, as pessoas compram 
decorações em lojas convencionais e colocam na vitrine. 
Isso é um erro absurdo. Isso você faz em casa, não no seu 
negócio, na sua loja. Quando falamos em vitrine estamos 
falando de ambientação e não decoração, começa por aí. 
É necessário ter uma ambientação que acentue o conceito 
da marca na data". Para o público jovem, por exemplo, ela 
indica a utilização de ícones como bandas de rock, férias e 
praia. "Neste caso é preciso trabalhar com cores e estilizar 
as ocasiões. No geral, é importante saber como usar 
aquele ícone para apresentar a sua história. Pegar algo 
do cotidiano e transformar em algo inusitado gera o fator 
surpresa". E no quesito surpresa a agência de Patrícia tem 
experiência, pois já desenvolveu projetos para empresas 
como O Boticário, Kopenhagen, FastShop, LG e Samsung, 
entre outros. Atualmente, trabalha em campanhas de VM 
para a Ray Ban, desenvolvendo todo o trabalho em PDV da 
marca no Brasil." 
"O que precisa ser desmistificado no Brasil é que o visual 
merchandising não é uma alternativa. É uma necessidade, 
uma realidade, um compromisso. Existem diversas formas 
de realizar essa gestão, desde que haja procedimentos, 
organização, documentação e visibilidade. Em sua 
célula deve existir uma equipe, recursos que geram 
procedimentos e um sistema centralizador de inteligência 
que trabalhe a estética interna e externa de uma 



empresa", comenta Patrícia. Ela diz ainda que esse deve 
ser um método integrado entre todos os setores: compras, 
marketing, produção, financeiro e logística, sempre 
posicionado em sinergia com a visão estratégica da 
empresa, A integração de toda informação, mapeamento 
de loja, processo criativo e recursos viáveis se materializa 
na ação no ponto de venda. 
Da mesma forma que uma boa vitrine atrai o shopper, o 
descaso pode afugentá-lo. Abandono, falta de iluminação 
e de bom acabamento, além do excesso de produtos, 
são casos clássicos. "Outra situação é manter a mesma 
ambientação por muito tempo. Tudo isto denota abandono", 
explica Patrícia. 
Made in Brazil 
Os profissionais desse segmento são categóricos ao afirmar 
que o Brasil ainda engatinha no que diz respeito à valorização 
de profissionais especializados em V M . Aliás, o mercado 
é bastante carente e encontrar mão-de-obra qualificada é 
outro grande problema. Podemos, então, identificar uma 
oportunidade para quem aprecia a área e deseja investir na 
carreira. 
Na opinião de Guillermo, as vitrinas são a maior estratégia 

do comércio para atrair os consumidores. "Na semana de 
design de Milão todas as lojas de rua investem em suas 
vitrines, que são fotografadas por milhares de turistas e rodam 
o mundo, tornando-se referências mundiais. Mesmo sendo 
a semana de design, comerciantes de outros segmentos 
também mudam suas vitrines para aproveitar a ocasião, pois 
sabem do valor que elas agregam às suas marcas, já que os 
logotipos fixados nos vidros de forma sutil estarão presentes 
em milhares de fotos que circulam pelo planeta". 
A executiva Patrícia Rodrigues aposta no crescimento do 
segmento em todo o mundo e observa que nos últimos 
anos o Brasil passou a caminhar de uma maneira mais 
profissional. "Comparado há 10 anos, o País está em franco 
desenvolvimento, As pessoas mudaram, o mundo mudou. 
A própria tecnologia faz com que as pessoas exijam mais 
do PDV. O comportamento seletivo obrigou o PDV a mudar. 
O empresariado e as agências brasileiras ainda não sabem 
como mexer com essa ferramenta. Existe, no momento, uma 
crise de identidade: quem é esse profissional, além de uma 
crise de conceito: o que representa para as empresas". 
Para Larissa Moraes, da Studio Viz, contratar um serviço 
especializado desde a concepção do ponto de venda, 



para trabalhar juntamente com o arquiteto, e manter 
uma consultoria pontual é a melhor solução. "O estilista, 
ou o dono da loja, pode ser um expert no produto e 
não entender nada de design de pontos comerciais", 
comenta a profissional. 
Os profissionais que conversaram com a Marketing 
concordam que é necessário haver uma cadeira para o 
setor nas escolas de marketing, publicidade, pois toda 
a campanha de um produto vai terminar no PDV 
Para quem deseja estudar no Brasil, algumas escolas 
oferecem cursos de especialização em V M , como 
Senac (www.senac.br); Escola São Paulo (www, 
escolasaopaulo.org); e o próprio Studio Viz (www. 
studioviz.com.br). Já para quem pode e deseja investir 
ainda mais no setor, a dica do professor Alvaro Guillermo 

é a Ecole Supérieure de Visual Merchandising (www, 
cepv.ch), em Vevey, na Suíça, que tem em seu quadro 
docente a brasileira Sylvia Demetresco (www.vitrma. 
com.br). "Estávamos acostumados a viajar para fora 
com o objetivo de importar tendências e soluções para 
os nossos problemas. Porém, nos últimos anos, quem 
faz este tipo de transferência de ideias e visita as boas 
feiras e congressos, começa a perceber que nos outros 
países alguns valores tipicamente brasileiros são 
apresentados como tendências e esses empresários 
avaliam que fica caro sair do País para copiar o que 
já se faz aqui. Como tudo o que vem de fora parece 
melhor, agora acreditamos que nossos valores são 
bons, pois lá fora estão falando isso", finaliza o diretor 
da Mais Grupo. 

http://www.senac.br
http://escolasaopaulo.org
http://studioviz.com.br
http://www.vitrma
http://com.br
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