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Exploração correta do espaço leva cliente a ficar mais tempo na loja 
 
A identidade visual e o ambiente da loja podem ser determinantes para a venda. Manter o local 
arrojado, bem iluminado e combinando com o mix de produtos é fundamental para fazer o cliente 
sentir-se bem e ter vontade de permanecer mais tempo na loja.  
 
- Quando não nos sentimos bem em algum lugar nossa primeira reação e ir embora. Por isso o 
ambiente da loja é fundamental - diz Milena Duchiade, proprietária da Livraria da Vinci.  
 
Ao pensar o ambiente, o lojista deve levar em conta o segmento em que atua, o perfil do 
consumidor e a filosofia de atendimento que está estabelecida. "Cada loja tem um tipo de 
decoração específica, principalmente com re lação à iluminação. Lojas de acessórios devem usar 
luz ambiente mais fraca e outra direcionada para os produtos. Já uma loja de decoração deve 
iluminar todo o ambiente", explica Solange Goldenstein, proprietária da SG Consultoria de vitrines 
e programação visual. 
 
O lojista deve estar atento ao acesso dos consumidores à mercadoria, ao local do caixa e do 
estoque, à disposição dos acessórios e à disposição dos produtos, observando sempre a passagem 
dos consumidores. "Não adianta deixar o ambiente poluído visualmente", diz Cláudia Vidal, sócia 
da Les Savon. 
 
Como o espaço da loja é pequeno, Cláudia explica que a decoração foi feita com cuidado. 
"Colocamos um gancho na parede para os clientes pendurarem as bolsas e aproveitamos todos os 
espaços, mas sempre com o cuidado de não poluir a loja visualmente", explica. 
 
O principal objetivo do design da loja, lembra a consultora, é fazer com que o consumidor sinta-se 
bem. "Ele já foi atraído pela vitrine, agora deve se sentir bem no interior da loja, estar à vontade 
e visualizar com facilidade os produtos. O cliente deve se sentir em casa. Além do cuidado com a 
decoração e com a iluminação, fizemos um trabalho de feng-shui na loja", diz Cláudia.  
 
Consultores, no entanto, destacam que é preciso cuidado, pois a loja não deve ser idealizada para 
agradar apenas ao gosto pessoal do dono. É importante que exista uma identificação, mas a 
função da loja é atingir o público-alvo. 
 
- Percebemos que nossos objetos agradam aos consumidores. Eles sentem-se bem na loja. Já 
ouvimos, mais de uma vez, clientes comentarem que o ambiente é agradável - diz Cláudia. 
 
A Livraria da Vinci, há 52 anos no mercado, foi reformada em 2002. "Usamos muitas luzes frias e 
estamos no subsolo, longe da luz natural. Então, para aquecer um pouco a loja, pintamos as 
paredes e prateleiras com cores quentes", explica Milena, que teve assessoria de especialistas 
durante a reforma. Além das cores, Milena colocou bancos na livraria. "Assim, os consumidores 
ficam mais à vontade e olham os livros com calma", ressa lta. 
 
Loja de bolsas, pasta e acessórios de couro em geral, a Sueldo"s tem uma decoração clara e tons 
neutros, para destacar os produtos. Outro ponto lembrado pela proprietária, Roberta Haude, é o 
perfume da loja. "Colocamos sempre os produtos embalados em flanelas perfumadas, assim o 
consumidor lembrará da loja por meio da memória olfativa", explica. 
 
Ousar na decoração é fundamental para chamar atenção, principalmente na iluminação. "Nossos 
produtos são iluminados internamente", diz Roberta. Na vitrine, a iluminação também deve ser 
cuidadosa. "Todos os livros da vitrine recebem luz direta", explica Milena.  



A consultora Solange ressalta que não importa o produto, a luz direciona o olhar do cliente e por 
isso deve ser usada para favorecer e destacar o objeto, e não apenas para iluminar a loja. 
 
Música ambiente também pode ser um bom artifício, mas sempre com muito cuidado, pois 
barulho pode incomodar os clientes. "Mantemos um som ambiente, mas nada muito alto ou 
barulhento. Como consumidora não suporto entrar em lugares barulhentos, nos deixam confusa. 
Tento sempre passar minhas experiências para a loja", explica a empresária. 
 
Outro ponto que deve ser levado em consideração é a limpeza."Trabalhamos com sabonetes e sal 
grosso, por isso é preciso estar atento durante todo o dia", afirma. 
 
A faxina pesada, no entanto, deve ser feita antes da loja abrir. "Nada pior do que o consumidor 
entrar e a vendedora estar varrendo o chão", diz Roberta. 
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