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» NAIRA SALES

P rimeiro contato do
cliente com cada loja,
as vitrines represen-
tam bem mais do que

a identidade dos estabeleci-
mentos. Mais do que vender
uma expectativa, elas devem
estar coerentes com aquilo
que os consumidores vão real-
mente encontrar no interior,
sem fugir ao estilo que a marca
que passar ao seu público-al-
vo, dizem especialistas em va-
rejo. Mas, afinal, vitrine bem
decorada traz negócios? Estu-
do do Serviços de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas de
São Paulo (Sebrae-SP) mostra
que pontos bem organizados e
com visual cercado de cuida-
dos conseguem elevar as ven-
das de 12% a 40%.

Para quem pensa que dar
uma repaginada no estabele-
cimento requer grandes gas-
tos, com menos de R$ 1 mil é
possível fazer mudanças sig-
nificativas. Em alguns casos,
nem há custo envolvido, bas-
ta rearrumar o local. De acor-
do com o estudo do Sebrae-
SP, lojas onde o cliente não
consegue ver direito o que é
vendido é sinônimo de gol
contra. A pesquisa recomen-
da ainda que os móveis não
ocupem mais do que 40% do
espaço disponível e tampou-
co represente obstáculos pa-
ra que as mercadorias sejam
observadas pelos consumi-
dores ou mesmo para a circu-
lação no local.

De acordo com o professor
de vendas e varejo da Escola
Superior de Propaganda e
Marketing do Rio de Janeiro
(ESPM-Rio), Ricardo Ladvo-
cat, a vitrine é que desperta
no cliente o desejo do consu-
mo. “Várias pessoas saem de
casa sem o pensamento de
comprar algo, mas quando
chegam na porta da loja e se
deparam com algo que lhe
chame atenção, acabam con-
sumindo”, diz.

Para Ladvocat, uma vitrine
bem trabalhada funciona co-
mo um anzol para fisgar a
atenção do consumidor, con-
vidando-o a entrar na loja.
“Caso esteja mal organizada,
o cliente pode criar uma opi-
nião e uma imagem de valor
equivocadas sobre o estabele-
cimento. A primeira impres-
são é a que fica”, lembra.

Segundo o especialista, a
iluminação também pode se
comunicar com o consumi-
dor. O branco ajuda a desta-
car o produto, já tons puxa-
dos para o amarelo dão um ar
de sofisticação ao ambiente.
“O branco é melhor para lojas
de rua e combatem a ação do
sol. Já tons amarelados são
ideais para pontos de venda

em shoppings ou galerias, on-
de há maior requinte”, avalia.

Atmosfera

Planejar o calendário pro-
mocional, principalmente em
datas festivas como Natal,
carnaval e Dia das Mães, en-
tre outras,  é fundamental.
“Evitar a poluição visual de
arranjos, faixas, cartazes, le-
treiros e dizeres são dicas im-
portantes. Para garantir um
resultado harmônico, a deco-
ração deve se inspirar nos
próprios produtos”, afirma.

Outro ponto fundamental,
segundo Ladvocat, é a atmos-
fera criada na loja, o que inclui
cheiro, som e iluminação. “Se
não tem cheiro, cor, parece
que há algo a esconder. É im-
pensável uma padaria sem o

Vitrine bem produzida,
impulso para as vendas 

DECORAÇÃO

cheirinho do pão”, avalia o es-
pecialista. “Não basta inovar, é
preciso ser coerente. Essa é
uma das principais formas de
criar uma boa identidade vi-
sual, algo que comunica e, ao
mesmo tempo, deixa espaço
para a imaginação”, completa.

Diretora criativa da Area
Objetos, loja especializada em
decoração e acessórios femi-
ninos, Ana Luiza Osório acre-
dita que a vitrine precisa se co-
municar diretamente com o
público-alvo. “Apesar de a co-
municação virtual ser funda-
mental, o sensorial continua
sendo importantíssimo para a
fidelização da clientela”, diz.

Ana Luiza destaca que, sem
conhecer de forma precisa o
público-alvo da marca, fica
complicado criar a identidade
visual adequada. “Ao saber os
desejos, sonhos, medos, fra-
quezas e carências do público,
a empresa está muito próxima
de fidelizá-la”, avalia a diretora
criativa da Area Objetos. “Aqui
na loja a decoração da vitrine é
remodelada a cada trinta dias.
Para ser criativo, não é preciso
gastar muito. Basta usar a ima-
ginação e conhecer bem seu
cliente”, afirma.

Segundo ela, nos dias em
que as vitrines são refeitas há
aumento de 40% no fatura-
mento. “E essa curva ascen-
dente se mantém por quase
15 dias”, revela.

Estratégia

Já a proprietária da Josefi-
na Rosacor, Mirella Ferraz,
costuma colocar nas mesas
de frente da vitrine produtos
que acabaram de chegar, com
preços acessíveis e que mos-
trem a cara da marca para ten-
tar encantar o cliente. “Ele ol-

ha os produtos expostos na
vitrine e, se gostar, entra para
ver o resto da loja. Essa é nos-
sa aposta”, comenta a empre-
sária, que semanalmente tro-
ca a disposição desses itens
nas mesas.

Segundo o empresár io
Breno Bulus, fundador da re-
de de calçados e acessórios
Outer Shoes, a vitrine é uma
das ferramentas mais impor-
tantes para atrair os poten-
ciais consumidores. De acor-
do com ele,  para tor ná-la
atrativa é fundamental que
seja organizada e criativa. “O
espaçamento entre os itens é
fator imprescindível para or-
ganizá-la. Outro ponto im-
portante é trabalhar com al-
turas e posições diferentes.
Isso cria um movimento ca-
paz de transmitir  ideias  e
sensações que mexem com o
emocional” explica.

Na avaliação de Bulus, a
primeira impressão conta
muito na hora da compra. “É
necessário passar a atmosfera
da coleção e o conceito da
marca por meio da vitrine.
Afinal, esse é o primeiro con-
tato do potencial consumidor
com a marca”, diz.

O empresário conta que a
as vitrines de sua loja são re-
feitas, no mínimo, duas vezes
ao mês. “Cremos que a cada
mudança criamos uma opor-
tunidade de atrair  novos
clientes. Geralmente, as pes-
soas demoram cinco segun-
dos para decidir se entrarão
ou não na loja. A vitrine deve
ser capaz de mexer com o
emocional e encantá-los nes-
se curto período”, ressalta.

Diretora executiva do Em-
pório Farinha Pura, espe-
cializada em fabricação pró-
pria de pães, biscoitos, salga-
dos e doces, Licia Vidigal diz
que a vitrine do estabeleci-
mento muda de acordo com a
época do ano ou quando cam-
panhas internas estão sendo
realizadas. “No inverno, por
exemplo, apostamos em vitri-
nes com vinhos, presunto,
queijos, massas e azeites, en-
tre outros produtos. Já para as
festas de fim de ano, usamos
espumantes”, conta Licia.

Na avaliação de Licia, a vi-
trine, ou mesmo a entrada da
loja, devem ser cuidadosa-
mente trabalhadas, pois re-
presentam a cara do estabele-
cimento. “É a partir delas que
o cliente entende o perfil da
loja e vê se ela atende às suas
necessidades”, avalia.

Qualificação

O Santa Cruz Shopping, na
Zona Oeste do Rio de Janeiro,
também se preocupa com os
mínimos detalhes das lojas.
No dia 18 de setembro, o em-
preendimento oferecerá aos
seus lojistas uma palestra so-
bre vitrine com uma profes-
sora do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial do
Rio de Janeiro (Senac-Rio). 

De acordo com a coorde-
nadora de marketing do sho-
pping, Carla Barbosa, é im-
portante investir nos lojistas
do shopping. “Almejamos tra-
balhar o lado criativo dos nos-
sos lojistas para conseguir
bons resultados”, destaca.

Segundo Carla, uma opção
para as empresas que têm re-
de de lojas é a contratação de
profissionais para desenvol-
ver um trabalho padrão em
todas as filiais. Para ela, a vi-
trine é a área mais vip dos es-
tabelecimentos. “As decisões
de compras dos clientes são
tomadas no ponto de venda e
isso envolve a ambientação,
arranjos internos, disposição
dos produtos e postura do
vendedor”, completa.

DIVULGAÇÃO

Estudo do Sebrae-SP mostra que lojas com visual bem cuidado conseguem elevar a
receita em até 40%. Para especialistas, manter a identidade da marca é importante 

LEITOR PERGUNTA

São Paulo está em festa. Pinturas, desenhos e escul-
turas de Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Botticelli, Ticiano atravessaram o Atlântico e se hos-
pedaram no Centro Cultural Banco do Brasil.
Os paulistas enfrentam longas filas pra apreciar os
mestres do Renascimento italiano. Enquanto espe-
ram, leem folheto informativo distribuído gratuita-
mente a todos.
Ops! Os autores capricharam na aparência, mas se
descuidaram da língua. Escreveram sócio-cultural
assim, com hífen.
Uma olhadinha no dicionário lhes diria que a du-
plinha se grafa colada (sociocultural). Não só. Lá
pelas tantas, tropeçam na preposição: "A mostra
apresenta obras de artistas como Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Bottticelli, Ticiano, dentre outros".
Dentre? Nem pensar. É a vez do entre.

Obra rara
Entre ou dentre? Em geral, entre. Dentre é combi-
nação das preposições de + entre. Usa-se só quan-
do pode ser substituída por do meio de: O macaco
saiu dentre (do meio de) duas árvores. Cristo res-
surgiu dentre (do meio de) os mortos. Não é o caso
em questão.
Vamos combinar? O "entre outros" sobra. A presen-
ça do como informa que se trata de exemplificação,
há outros artistas expostos. Se quiser manter a du-
plinha, livre-se do como. 
Assim: A mostra apresenta obras de artistas como
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bottticelli e Ti-
ciano. A mostra apresenta obras de Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Bottticelli, Ticiano, entre ou-
tros.

Indiscrição
Edward Snowden deu uma ajudinha ao andar de ci-
ma ao denunciar rede de espionagem mantida pe-
los Estados Unidos. E-mails e telefonemas de mo-
radores de Europa, França e Bahia caem na rede
americana. Surpresa? Não. Desde sempre, a espio-
nagem faz a festa no mundo. 
O novo é a escala. Nunca antes se obteve tanta in-
formação tão rapidamente. As autoridades apro-
veitaram a denúncia pra desviar a atenção das ruas.
A imprensa foi atrás. Ao divulgar o fato, pintou uma
dúvida. 
Como se escreve contraespionagem? A resposta: o
prefixo contra- obedece à regra da maioria. Pede
hífen quando seguido de h e a (letras iguais se rejei-
tam). No mais, é tudo colado: contra-humanidade,
contra-ataque, contramão, contraespionagem,
contrarregra.

Caprichos
Estreia não tem acento. Fiéis tem. Mas ambas exi-
bem o ditongo aberto ei. Por quê? São artes da re-
forma ortográfica. 
A mudança só atingiu as paroxítonas. Obedientes,
estreia, ideia, assembleia, prosopopeia abriram
mão do grampinho. Fiéis, papéis, coronéis, anéis,
méis jogam em outros times. Os quatro primeiros,
no das oxítonas. 
O último, no dos monossílabos tônicos. Por isso
continuam como sempre estiveram - carregam o
agudão na cabeça. 
O mesmo ocorre com o ditongo aberto oi. Nas oxí-
tonas, o danado bateu asas e voou (paranoico, he-
roico, joia, jiboia, paranoia). Nas oxítonas e monos-
sílabos tônicos, mantém-se firme e forte: lençóis,
caracóis, dói.

O português cassou todos os acentos diferenciais da língua?
LIMA SOARES, GOIÂNIA

A reforma cassou os agudos e circunflexos
diferenciais que sobraram da reforma de 1972 (só
manteve o pôde, passado de poder). Para, do verbo
parar, perdeu o agudo. Polo também. Pelo, pela (eu
pelo, ele pela, o pelo do gato), foram atrás. Exceção?
Só o pôr. O pequenino escapou da degola por ser
monossílabo. Agora, a língua só tem dois vocábulos
com acentos diferenciais: Hoje ele pode pôr o livro
na estante. Ontem não pôde.

Renascentistas 
em terras 
tropicais

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Na França, aprendi a falar
francês. Era questão

de sobrevivência."
Frederico Alves Guerdes, o Fred da Seleção

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

Aqui na loja a decoração da vitrine é
remodelada a cada trinta dias. Para 
ser criativo, não é preciso gastar muito.
Basta usar a imaginação e conhecer 
bem o cliente."

Ana Luiza Osório 
Diretora criativa da Area Objetos

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Rectangle

Text Box
Anúncio

Text Box
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