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Comerciante deve ter cuidado com excesso de informação 
 
Uma bela vitrine pode não ser garantia de sucesso da loja, se não houver coordenação com a 
organização dos produtos no espaço interno. O lojista pode aproveitar os espaços para apresentar 
produtos, passar mensagens. Consultores e lojistas lembram que o consumidor atual tem pressa 
e, para atrair sua atenção, é preciso ser direto e claro. Na The Bakers, rede de confeitarias no Rio, 
a comunicação visual da loja é desenvolvida pelos donos. Dany Geller, um dos sócios, fez esta 
opção pela agilidade na atualização das promoções e lançamentos.  
 
- A mudança dos cartazes acontece quando fazemos lançamento de produtos e datas festivas. É 
um esquema meio amador, meio profissional, pela rapidez. O feedback é dado em retorno das 
vendas - avalia.  
 
Geller conta que na hora de pensar na organização da loja, procura criar um clima único. "Anuncio 
produtos que tenham integração entre eles, que não briguem entre si. Procuramos fazer um 
cartaz bonito, uma bela foto que atraia o cliente e um texto simples e direto, com a marca da 
loja", explica.  
 
Com a maioria dos produtos comercializados de fabricação própria, a marca da The Bakers se 
destaca. Copos, guardanapos, embalagens, laços estão espalhados pela loja. "Conseguimos 
aplicar no fundo das xícaras de café nosso símbolo, os três padeiros", conta Geller.  
 
A consultora da Ponto de Referência, Claudia Azevedo, destaca que não poluir o ambiente com 
muita informação visual deve ser a maior preocupação do lojista. "São cinco pontos que se deve 
ter em mente na hora de organizar a loja: design, entretenimento, conveniência, educação e 
atendimento", explica. 
 
Claudia lembra que a identidade visual da loja não pode se perder, principalmente em épocas de 
festas como o Natal ou liquidações, para não confundir o cliente. "Mesmo no Natal, é preciso 
saber o que se quer comunicar. Pode até colocar uma história na vitrine, e outra em outro ponto 
da loja, desde que não se estabeleça um conflito entre eles", conta Claudia.  
 
Na Ellus do Shopping Tijuca, a gerente Priscila Goldman, comenta que a loja passou por uma 
reforma sem fazer mudanças físicas, só com a reorganização do espaço. "A loja está mais com 
visual mais leve, com mais araras e a marca só é exposta na vitrine", diz Priscila.  
 
A IMI, especializada em móveis com design, decidiu fechar as outras lojas na Rio-Petrópolis e 
Barra e focar os negócios em um showroom de dois mil metros quadrados, no Casa Shopping. A 
aposta é na organização dos produtos. 
 
- Estamos no processo de remodelação da loja, que conta com um ambiente moderno e outro 
clássico. Para direcionar o foco, optamos pela loja no Casa Shopping - conta Fernando Ávila, 
gerente de marketing da IMI.  
 
Cores bem distribuídas nas lojas de roupas 
 
Em lojas de vestuário, o comerciante deve ter atenção redobrada com a distribuição de cores nas 
araras e prateleiras. O consultor Mauro Fusco lembra que é preciso alternar peças estampadas e 
lisas de mesmo tom, colocar tamanhos menores na frente dos maiores.  
 



Outro ponto que não pode ser esquecido é a produção de fotos e cartazes na loja. Fusco lembra 
que não é bom focar em uma peça muito representativa, mas sim em uma que reflita o estilo da 
loja.  
 
- O melhor é que a foto seja preto e branco, e que consiga traduzir o estilo da loja. Também é 
importante se preocupar na disposição da marca na foto, para que não fique esquecida - lembra.  
 
Norma Fernandes, supervisora da divisão de merchandising da Corpo e Alma, rede de moda 
feminina, afirma que muitas lojas adotam uma postura de poluir a loja com muita informação de 
modelos e cores. "Apresentam uma imagem confusa, informam demais ao consumidor", diz. 
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