
Mudanças no marketing e no varejo 
Se olharmos para o passado, veremos que o marke 
ting tem se adaptado às diferentes fases da economia 
e momentos empresariais. Na década de 50, o setor 
agrícola dominava e existia um mercado restrito com 
um pequeno número de empresas. Na década de 60, 
a industrialização levou a um aumento na oferta de 
produtos e da concorrência. Com o "milagre econô
mico", na década de 70, a industrialização continuou 
se fortalecendo e o consumidor passou a comparar 
preços, buscar mais qualidade e cuidar do orçamento 
familiar. Já na década de 80, conhecida como a "dé
cada perdida", pelo aumento da inflação e taxas, em 
decorrência de empréstimos realizados pelo governo 

que pressionaram a economia nacional, provocando 
recessões e crises constantes, mudanças começa
ram a acontecer. O consumidor nessa década não se 
deixava ser levado apenas por anúncios charmosos 
veiculados pelas mídias de massa. Passou a ser mais 
questionador quanto ao preço e qualidade, diferente
mente da década de 70, período áureo das agências 
de propaganda e em que a oferta de produtos e a 
concorrência eram muito menores. E, na década de 
90, começou a ficar claro que a integração das ações 
de marketing era vital. Foi nessa década que surgiu o 
marketing de relacionamento e a busca pela fideli
zação através de todos os pontos de contato com o 
consumidor (Oliveira, 2004; Costa e Vieira, 2007). 



Atualmente, pensar somente na comunicação atra
vés de meios de massa sem levar em consideração 
o que o ponto de venda comunica aos seus clientes, 
como aconteceu nas décadas de 70 e80, pode ser um 
grande equívoco e desperdício de dinheiro. Segundo 
Oliveira (2004, p. 37): 

"Com o tempo, abordagens centradas em vendas 
foram cedendo espaço a estratégias integradas de 
marketing. Hoje as maiores influências da atividade 
vêm das tecnologias da informação e telecomuni
cação, das mudanças no perfil dos consumidores e 
da redefinição das fronteiras de mercado." 

As empresas precisam, portanto, estimular a inovação 
e a mudança na relação marca-consumidor ou terão 
grandes dificuldades em sobreviver num mercado 
cada vez mais competitivo e frenético, além de global. 
A alternativa que vem despontando no cenário bra
sileiro e mundial é o investimento em estratégias de 
merchandising, brand sense e experiência com a 
marca através do entretenimento, entre outras técnicas 
que, se bem empregadas, contribuem para a criação e 
construção de identidade e conceito de marca. Como 
lembra Gracioso (2008, p. 104): 

"Hoje, no Brasil e em todo o mundo, as verbas pu
blicitárias dos produtos de consumo popular mal 
chegam a 30% do orçamento total de comunicação. 
O restante vai para os fins mais inesperados, mas 
principalmente para o varejo," 

Nesse contexto prevalece, como lembram Richers 
(2000) e Oliveira (2004), o perfil do consumidor ponde
rado que baseia as suas escolhas mais na relação emo
cional com a marca do que apenas pela análise linear 
da relação entre o custo e o benefício. Um consumidor 
que atribui, cada vez mais, uma grande importância à 
experiência proporcionada no momento da compra ou 
durante o consumo de determinado produto ou serviço 
e com o qual dialogam múltiplas abordagens, inova
doras, diferenciadas e sofisticadas, concebidas para 
reforçar o universo e o DNA de cada marca. 
Diante dessas transformações é muito comum, na 
atualidade, lermos em artigos especializados que o 
varejo deve ser encarado como uma mídia. Profissio
nais da área de merchandising como Regina Blessa 
e autores como Francisco Gracioso e João de Simoni 
defendem esse novo olhar. Segundo Gracioso (2008, p, 
104), "nas estratégias das grandes empresas, as lojas e 
supermercados de hoje são olhados como centros de 
difusão da marca, tanto quanto ponto de venda". Para 
João de Simoni (2008, p. 93), "é no ponto de venda que, 
realmente, as coisas acontecem. É lá, e só lá, que estão 
juntos o consumidor, o seu dinheiro e os produtos. No 
'plim plim' televisivo estão juntos o telespectador e seu 
dinheiro, mas o produto não está lá, ao alcance das suas 
mãos". Vale ressaltar que o objetivo maior do comér
cio é vender, Para isso, muitas empresas despertam o 
desejo do consumidor e reforçam suas necessidades de 
compra através do próprio espaço físico para aumentar 
seus lucros. 



Visual merchandising 
Neste artigo, a abordagem realizada está concentrada 
no uso de estratégias para o ponto de venda, mais espe
cificamente no visual merchandising e na experiência 
com a marca, através do brand sense, Segundo Blessa 
(2001), visual merchandising é a 

técnica de trabalhar o ambiente do ponto de ven
da criando identidade e personificando decorati
vamente todos os equipamentos que circundam 
os produtos. O visual merchandising usa o de
sign, a arquitetura e a decoração para aclimatar, 
motivar e induzir os consumidores à compra. 

É por meio das técnicas de visual merchandising que 
deve ser pensada toda a imagem e comunicação da 
loja. Isso envolve a atmosfera de compra, a apresen
tação externa, o layout, o chão, as paredes, o teto, a 
disposição de produtos, o número e altura de balcões 
e gôndolas, a iluminação, a temperatura, as cores, os 
aromas, os sons e até o próprio público que transita no 
ambiente têm que ser planejados em detalhes para que 
cada um desses itens comunique a que público e seg
mento a loja é dirigida (Blessa, 2001, p. 30-37). Para que 
cada um desses elementos contenha o DNA, a identida
de da marca. 
A ambientação do local passa a ser, portanto, uma das 
chaves essenciais para o sucesso do negócio. Nesse 
contexto, podemos elencar cinco princípios básicos 
propostos por Blessa (2006 p. 30) que formam um con
junto para tentar envolver o consumidor: 

- Como o consumidor vê o ponto de venda 
(decoração/visibilidade); 

- Como é atendido 
(simpatia e disposição dos funcionános); 

- Como se sente nele 
(conforto/facilidade); 

- Como espera encontrar os produtos 
(localização/qualidade e preços); 

- Qual a i m p r e s s ã o que vai levar, comprando ou não; 

Brand Sense 
Além dos pontos sobre a ambientação citados anterior
mente, outra técnica eficaz a ser empregada no PDV 
envolve os sentidos humanos. Martin Lindstrom (2007) 
no livro Brand Sense, apresenta estudos que indicam a 
importância da exploração dos sentidos na comunica
ção de marca. O autor defende que o futuro das marcas 
passa, inexoravelmente, pela utilização dos cinco senti
dos para uma maior eficácia na persuasão. A aplicação 
dessa proposta pode ser percebida em PDVs de mar
cas como Nespresso, Osklen, Farm, Toyota, Samsung 
entre outras, localizados em endereços de grande con
centração de consumidores considerados formadores 
de opinião. A exploração dessa técnica pode ser justi
ficada através da afirmação de Kleinginna & Kleingmna 
(1981, p. 355), 



a emoção é um conjunto complexo de interações 
entre fatores subjetivos e objetivos, mediados 
por sistemas neurais/hormonais, que podem: (a) 
dar origem a experiências afetivas, como senti
mentos e excitação, prazer/desprazer; (b) ge
ram processos cognitivos tais como efeitos per
ceptivos emocionalmente relevantes, avaliações, 
processos de rotulação; (c) ativam ajustes fisio
lógicos diante de condições de excitação; e (d) 
levam a um comportamento que é, geralmente, 
mas não sempre, expressivo, direcionado para 
um objetivo e adaptável. 

Tais princípios são avaliados pelos consumidores em 
conjunto com os produtos, e é muito importante que ele 
sinta-se bem dentro da loja, pois isso contribuirá para 
uma experiência marcante e possível relacionamento 
duradouro entre a marca, a própria loja e o consumidor 

Concept, flagship e pop up stores 
Hoje o visual merchandising tem se tornado mais sofis
ticado e complexo. Como exemplos, temos as vitrines 
interativas e projetos especiais de interiores no desen
volvimento de concept stores, de flagship stores, pop 
up stores, entre outras novidades. As concept stores ou 
lojas conceituais são aquelas desenvolvidas para esti
mular a experiência com a marca através do entrete
nimento, com projeto de ambientação meticuloso que 
faz uso de elementos que representam a marca e va
lorizam os produtos em exposição. Nessa modalidade, 
a exploração dos sentidos humanos é fundamental. As 
flagship stores são as lojas em que é possível encontrar 
os lançamentos e tendências daquela marca, com PDV 

que possui elementos marcantes sobre o conceito da 
marca, servindo como referência para as demais lojas. 
As pop up stores ou pop retails, por sua vez, são lojas 
temporárias montadas em lugares estratégicos. São 
charmosas e com foco em vendas. 

Estudos e tendências 
Toda essa evolução e interesse em entender, inovar e 
criar estratégias para o visual merchandising vêm ocor
rendo com base em dados como os apresentados por 
Santaella (1998 p. 9), indicando que 

(...) 75% da percepção humana, no estágio 
atual da evolução, é visual. Isto é, a orientação do 
ser humano no espaço é grandemente respon
sável por seu poder de defesa e sobrevivência 
no ambiente em que vive, dependendo majori-
tariamente da visão. Os outros 20% são relativos 
à percepção sonora e os 5% restantes a todos 
os outros sentidos, ou seja, tato, olfato e paladar. 

Outra estatística interessante é que mais de 80% das 
decisões de compras não planejadas ocorrem no PDV 
(POPAI/Brasil, 1998). Desta forma, o sucesso de qual
quer empresa depende fundamentalmente do entendi
mento de como satisfazer melhor seus consumidores 
em relação a seus concorrentes, através da superação 
de expectativas e criação de envolvimento entre a mar
ca e o próprio consumidor. 
De olho nessas questões, algumas tendências para 
o merchandising foram sinalizadas por Gilberto 
Strunck, executivo da Dia Comunicação, empresa 
especializada em merchandising: 



C o n v e n i ê n c i a - é um ponto importante a ser levado em 
conta, devido ao comportamento de compra dos consu
midores nos grandes centros. Com a vida mais corrida, 
eles tendem a ficar menos tempo no PDV, porém vão 
muito mais vezes. 

Ambientação - para aumentar o tempo de permanência, 
é fundamental que a atmosfera de compra seja prazerosa. 

Design - o uso de formas orgânicas e materiais espe
ciais cria identidade para o conceito da marca. 

Uso de novas tecnologias - o barateamento de tecno
logias em iluminação, sononzação e outros equipamen
tos favorece ideias mais criativas e diferentes. 

C o n s c i ê n c i a ambiental - produzir o material de PDV 
com matéria-prima reciclável se tornou uma boa aposta. 

Vitrinismo 
Outra área do visual merchandising de extrema impor
tância é o vitrinismo. Para Barcelos, Schuster e Cormani 
(2010), "o vitrinismo é uma técnica que exige muito cui
dado e percepção do profissional que a executa, pois 
é essa que vai se comunicar com o consumidor, antes 
mesmo dele entrar em determinada empresa". Afirmam 
também que "a vitrine é uma 'mídia', que pode interagir 
com os clientes e potenciais compradores, expondo con
ceitos que vão além do produto". Fabiana Britto, profissio
nal da empresa Dia Comunicação, também faz um alerta 
na área do vitrinismo, lembrando que uma vitrine deve 
tratar de seis fatores básicos de atuação: marca, quali
dade, preço, promoção, produto e iluminação; sendo a 
mensagem compacta, direta e objetiva. Lembra também 
que a concepção de vitrine deve estar alinhada à men
sagem a ser transmitida, podendo dar maior ou menor 
ênfase aos fatores citados. 



Para a concepção de vitrines eficazes, as empresas vêm 
buscando a interação entre arquitetos, decoradores, de
signers e comunicadores visuais para que possam gerir 
o processo da gestão visual de lojas. Isso demonstra 
que nem toda ousadia criativa é fácil de gerir. Pendu-
ricalhos, apetrechos, cores fortes e uso de elementos e 
transmissão de conceitos que só têm lógica na mente 
dos "pseudo-vitrinistas" podem prejudicar as vendas ao 
invés de alavancá-las. 

Palavras finais 
Pensar o merchandising, hoje em dia, vai muito além de 
simples criações de displays, stoppers e outros materiais 
promocionais. Vai além das promoções de vendas ou do 
desejo do empresário em fazer um ponto de venda diferen
te ou apenas abrir as portas. É uma oportunidade de criar 
laços com seus consumidores e se diferenciar. É a possi
bilidade de difundir conceitos da marca, de interferir na 
decisão de escolha e incentivar o consumidor a comprar. 
É estimular sonhos e desejos e motivá-lo ao consumo cons
ciente. É be P.O.P. 
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