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Com o aumento da competitividade no 
varejo, e consequentemente das opções 

à disposição de um consumidor cada vez 
mais exigente, ter um produto de qualida-
de e criar uma boa propaganda não é mais 
garantia de loja cheia e um bom volume de 
negócios. Neste cenário de concorrência 
acirrada, ganham força no Brasil as ferra-
mentas de diferenciação do ponto de venda, 
como o visual merchandising, que procura, 
por meio de estímulos sensoriais diversos, 
propiciar uma experiência mais envolven-
te de compra e a fidelização dos clientes. 

O objetivo principal é potencializar os 
pontos fortes da marca, integrando as es-
tratégias de marketing, produto e opera-
ções. Para isso, pesquisas qualitativas e 
quantitativas são feitas para a descober-
ta de atributos emocionais e racionais de 
uma determinada marca. A partir desses 
dados, o profissional da área desenvolve 
um conceito a ser aplicado no PDV. “O vi-
sual merchandising é um processo evo-
lutivo do vitrinismo, que se preocupava 
apenas com concepção e arrumação da 
vitrine, enquanto esta nova ferramenta 
une design, arquitetura e decoração”, afir-
ma Monayna Pinheiro, docente do curso 
de Visual Merchandising do Senac. 

A relação com o vitrinismo, por sinal, 
é apontada por Julio Takano, CEO da 
 Kawahara e Takano Soluções para Vare-
jo e presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Equipamentos e Serviços 
para o Varejo (Abiesv), como uma barreira 
para que mais empresários enxerguem o 
visual merchandising como uma tendên-
cia atual e passem a aplicá- lo nas lojas. 

Mesmo assim, a prática vem se conso-
lidando ano a ano e, em 2012, ganhou até 
um evento próprio. Para mostrar a impor-
tância das soluções para o varejo, a con-
sultoria GS&MD – Gouvêa de Souza, em 
parceria com a BYSide Eventos, promoveu 
pela primeira vez o Redesign Retail Design 
São Paulo 2012 para premiar os melhores 
projetos de lojas. “O objetivo do congres-
so foi mostrar a relevância da integração 
dessas disciplinas de varejo, e o visual mer-
chandising é uma delas”, afirma Takano. 

Também ajuda a disseminar a ferra-
menta o fato de redes consolidadas no 
mercado buscarem esse tipo de solução 
profissional para fortalecer a presença da 
marca junto aos consumidores. A Hering 
iniciou em 2006 um processo para rever 
as etapas desde o desenvolvimento do 
produto até a sua exposição. A aplicação 
do projeto, desenvolvido pela Kawahara 
e Takano Soluções para Varejo, triplicou a 
venda da rede — um salto de faturamento 
de R$ 1 mil por metro quadrado para R$ 3 
mil por metro quadrado. “Apostamos em 
visual merchandising para transformar o 
ponto de venda no nossa principal propa-
ganda da marca”, explica Juliana Alves, ge-
rente de visual merchandising da Hering. 

Uma questão de percepção 
Há dois anos, a Jerram, rede de varejo 

do interior de São Paulo, iniciou um pro-

varejo

Design a serviço das vendas
Lojistas recorrem ao visual merchandising para diferenciar o PDV e fidelizar os clientes
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jeto para se reposicionar no mercado. Três 
meses depois da aplicação nas lojas, as 
vendas já tinham dobrado. “Nós, do va-
rejo antigo, não acreditávamos no visual 
merchandising como uma ferramenta de 
venda, mas hoje percebo que nossa ope-
ração nova seria impossível sem isso. A 
expectativa é de que o retorno do inves-
timento aconteça em dois anos e meio”, 
afirma Romildo Lira, sócio-diretor da Jer-
ram, cujo público-alvo tem se mostrado 
receptivo às novas tendências. 

Segundo Ana Claudia Costa, gerente-
-geral do Popai Brasil, associação voltada 
para o mar keting no varejo, a ascensão da 
classe C contribuiu para o fortalecimento 
dessas ferramentas de varejo. “A classe C 
está mais exigente e quer conforto, bele-
za e prestígio no momento de suas com-
pras. É exatamente isso que o visual mer-
chandising proporciona”, diz. 

Além das redes que buscam se reposi-
cionar no mercado, novas lojas têm surfa-
do na onda da diferenciação do PDV. A Ba-
by Goods, megaloja de produtos infantis 
recém-inaugurada no Shopping Iguatemi 
em Campinas, aposta no visual  merchan-
dising para proporcionar uma experiência 
de venda única aos que frequentam a loja. 

“Cada espaço dos 300 metros quadrados 
foi pensado para destacar de forma única 
os mais de três mil itens da loja e propor-
cionar momentos de magia. Sem a ajuda 
dessa ferramenta, não seria possível criar 
esse ambiente em um lugar tão grande e 
tão cheio de produtos”, afirma Fábio Kow, 
diretor da loja. Renato Diniz, coordena-
dor de visual merchandising da FAL De-
sign Estratégico para Varejo, responsável 
pelo projeto da Baby Goods, afirma que a 
experiência que a loja oferece ao consu-
midor é o que vai valer daqui para frente: 
“Bons preços e promoções bombásticas 
não fidelizam o consumidor. Isso só acon-
tece quando ele se sente bem naquele de-
terminado espaço”, explica. 

fo
to

s
: D

iv
u

lg
a

ç
ã

o

A valorização do visual 
merchandising tem exposto 
a lacuna na mão de obra 
especializada no serviço. De acordo 
com o presidente da Abiesv, os 
profissionais que trabalham nesta 
área atualmente se formaram no 
mercado. “Falta um curso que seja 
mais holístico”, diz Takano. 

O gap na qualificação abre 
oportunidades para profissionais 
de outros setores se destacarem 
no mercado. À frente da empresa 
Mais Cenografia, o cenógrafo e 
artista plástico Marcio Vinicius, que 
acumula 20 anos de experiência no 
mundo das artes cênicas, entrou 
para este nicho por acaso e hoje vê 
um mercado promissor no visual 
merchandising. 

“Os cenógrafos, por exemplo, 
ficam restritos ao teatro, que paga 
pouco, e perdem a oportunidade 
de trabalhar no varejo. Hoje muitas 
pessoas que trabalham nesta área de 
visual merchandising são formadas 
em outra coisa e vão aprendendo 
com o próprio trabalho, como 
aconteceu comigo”, diz Vinicius, 
endossando as palavras de Takano. 

Gap na qualificação 
de profissionais
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Comparação da fachada de loja da Hering após a aplicação do projeto de visual merchandising

A renovação nos ambientes das lojas Jerram faz parte do plano de reposicionamento da  rede
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1514, p. 29, 18 jun. 2012.




