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Organizar itens por cores é tendência em lojas de roupas 
 
A decoração e a concepção da vitrine não são os únicos trunfos dos lojistas para cativar os 
clientes. A organização dos produtos no interior do estabelecimento também tem peso na escolha 
do freguês. Consultores afirmam que a arrumação por cores é uma tendência. Separar os 
produtos de acordo com as texturas ou a funcionalidade também é comum. Os critérios são 
muitos, mas uma coisa é certa: os preços devem estar bem visíveis.  
 
Para a consultora do Sebrae/RJ, Regina Niklaus, supermercados e lojas de departamento devem 
dar atenção especial à localização dos preços nas gôndolas. É fundamental que os valores, 
normalmente especificados abaixo do produto, correspondam exatamente ao que o cliente está 
levando para casa. Há que se considerar também a instalação de máquinas de verificação de 
preço, a serem afixadas em pontos estratégicos. 
 
Em lojas de vestuário, Regina aconselha a arrumação por cores, o que dá mais harmonia e 
transmite sensação de organização. Além disso, as roupas devem estar agrupadas de acordo com 
os tamanhos, indo do pequeno ao grande. Se o negócio é de coisas para o lar, o ideal é que os 
artigos sejam separados por categoria. Por exemplo: os objetos de cozinha devem estar em local 
distinto das de banheiro.  
 
Feito isso, podem-se arrumar as peças conforme a textura: acrílico, borracha, palha, tecido, etc. 
Para os que comercializam brinquedos, é importante separar a seção de produtos de meninos da 
de meninas. Os artigos precisam estar também em conformidade com a faixa etária, o que poupa 
tempo aos clientes e permite ao lojista repor as peças de maneira eficiente. 
 
A arrumação da loja de moda feminina Zinzi, em Ipanema, segue as dic as da consultora. A 
proprietária Katia Endo explica que as peças são agrupadas por cores, para transmitir sensação de 
harmonia. O estabelecimento de 30 metros quadrados, com decoração romântica, ostenta variada 
palheta de cores. Como se não bastasse, cada arara abriga as peças de forma degradê, ou seja, 
os tons não são reunidos aleatoriamente. 
 
- Há pessoas que não compram roupas de uma determinada cor. Por isso, a nossa organização 
evita perda de tempo. A escolha da cor que vai ficar mais perto da entrada depende da coleção e, 
de preferência, não pode ser a mesma da vitrine, para não ficar muito pesado - observa Katia, 
lembrando que a decoração, em branco e rosa, é um convite para as freguesas ficarem mais 
tempo. Para arrumar o estabelecimento, ela conta com a ajuda de uma vitrinista.  
 
Mudando de pólo, a consultora do Sebrae explica que, para os restaurantes e lojas de alimentação 
em geral, a tendência é que os pratos frios sejam dispostos na entrada. Comida japonesa, folhas, 
molhos frios e queijos são alguns exemplos. "O visual é fundamental porque o cliente come com 
os olhos. Não é confortável chegar em um restaurante self service e ser recebido com vapor de 
comida quente no rosto", justifica Raquel, consultora do Sebrae- RJ. 
 
Acesso à mercadoria deve ser facilitado  
A proprietária da The Love Store, Andréia Lopes, explica que a organização da loja prioriza a 
funcionalidade e visa a facilitar o acesso das pessoas às mercadorias. A proposta do negócio é 
comercializar artigos que remetem a amor, como por exemplo: almofada, lingerie, óleo de 
massagem, pijama masculino, porta-retrato, sabonetes, tigelas para cães, etc. Com 30 metros 
quadrados, o estabelecimento localizado no Leblon é organizado de acordo com a categoria dos 
produtos. 
 



- Não poderíamos misturar artigos de pet shop com lingerie, por exemplo. Procuramos arrumar de 
forma harmônica nas prateleiras, de maneira que o cliente possa tocar os produtos. O visual é 
bastante colorido, mas damos mais destaque às cores vibrantes, como rosa, roxo e vermelho, que 
são quentes e lembram o amor - explica Andréia. 
 
Na vitrine em formato de coração, a proprietária prefere colocar produtos mais representativos, 
como bolsas d"água em formato de coração, almofadas com flores, relicários e porta retratos 
vermelhos. Logo na entrada da The Love Store, um imenso bolo de casamento em formato de 
coração evidencia a proposta do negócio. "As pessoas acham lindo, contam histórias de amor, 
saem da loja dizendo que querem se apaixonar", conta a empresária, que instalou ainda um 
grande painel onde os fregueses podem escrever declarações de amor. 
 
Regina Niklaus acrescenta que, em lojas de calçados, é importante fazer a separação de acordo 
com as linhas. Chinelos, sandálias, sapatos, tênis e acessórios (bolsas, carteiras, cintos, gravat as, 
meias, etc) devem estar em espaços distintos. O cuidado com as cores não pode ser deixado de 
lado. Se o comércio é de lingerie, há que se expor as peças em conjunto de calcinha e sutiã, já 
que é comum as clientes quererem combinar. As cores básicas - bege, branco e preto - não 
podem faltar nunca. 
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