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Vitrines e produtos temáticos atraem os consumidores e aumentam as vendas 
 
Em tempos de violência no Rio, muito branco e pombas enfeitam as vitrines da cidade. Pegando 
carona na campanha pela paz, lojistas descobriram no mote uma boa oportunidade de negócios.  
 
- A moda passa o conceito de vanguarda, de tomada de atitude. A violência na cidade e no mundo 
pode ser usada como um recurso de mídia e apelo da loja - analisa o consultor Mauro Fusco, do 
Ateliê Arte Vitrine, que acaba de montar vitrine sobre o tema para o comerciante Moisés Elias 
Alves Neves, dono da Bali Blue, loja de moda praia em Copacabana.  
 
Mauro compôs uma mensagem de paz forrada com cangas de tecido camuflado escuro, com uma 
pomba branca em cima. Para ele, o branco fora do Réveillon chama bastante a atenção e provoca 
impacto nos consumidores. Outra forma para destacar-se, segundo o consultor, é utilizar 
fotografias de guerras antigas, com as devidas autorizações, em contraste com a sobriedade do 
branco.  
 
Já o consultor Mauro Braga defende diferenciais como frases de efeito ou mensagens de paz 
dispostas como se fossem recados no bico das pombas, por exemplo. "Também vale associar 
armas e flores. Pode-se fazer montagens de canhões com rosas ou de armas com pombas." Outra 
sugestão do consultor é para criar um logotipo, a ser utilizado em diversos produtos da loja.  
 
Ao contrário de Fusco e Braga, Thais Helena de Lima Nunes, consultora do Sebrae-RJ, acredita 
que o branco não surte efeito no público carioca. "As pessoas estão descrentes de qualquer 
movimento. No dia seguinte que saem às ruas de branco em protesto, há tiroteios. É preciso 
trabalhar com algo mais completo, como alegria, amor, e não só paz", diz ela, sugerindo uma 
releitura da temática hippie dos anos 60.  
 
- O movimento mostrava o inconformismo e promovia uma forma irreverente de contestação - 
explica. Neste sentido, algumas opções são blusas com dizeres da época, CDs com músicas 
pacifistas famosas daquele momento e flores na vitrine. Como acessórios, bolsas grandes, com 
abas largas cruzadas, botas e brincos - tudo acompanhado de uma propaganda da idéia.  
 
Parcerias são sempre bem-vindas  
 
Parcerias também são sempre bem-vindas. A rede de lojas de moda infantil Lápis de Cor está 
comercializando camisetas e bonés do projeto Campeões da Paz, em parceria com o VivaRio. 
"Depois da guerra, o momento não poderia ser melhor. Além de apoiarmos um projeto social, 
procuramos construir a cultura da paz", diz Izabel Kurka, diretora de franchising. "Os produtos 
têm boa saída. O cliente não procura pela camiseta, mas quando a vê, leva", enfatiza a gerente 
da loja do Rio Sul, Célia Pedrosa Ludgero.  
 
DICAS  
 
>> Explorar o branco na vitrine.  
 
>> Usar frases de efeito que remetam à paz.  
 
>> Relembrar o movimento hippie e os tempos de paz e amor.  
 
>> Formar parcerias para a comercialização de produtos com mensagens antiviolência.  
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