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O consumidor compra o que vê. Na hora de escolher, o sentido da visão é o mais 
aguçado, mesmo em padarias e lanchonetes. Dessa forma, as vitrines desempenham 
um papel essencial no varejo e os lojistas devem seguir alguns cuidados fundamentais 
para valorizar seu produto, aumentando as vendas. Mais do que um cartão de visitas, 
a vitrine revela o conceito, a imagem, o público-alvo, os costumes sociais e as 
informações que a loja pretende passar para os consumidores. 
 
A vitrine tem duas funções básicas: vender e agregar valor ao ponto de venda. Para 
Patrícia Rodrigues, coordenadora geral da Vitrina & Cia, consultoria com sede em São 
Paulo, a vitrine reflete cultura. Para ela, boa parte dos comerciantes brasileiro não 
investe em vitrine como deveria. "É irônico porque em Nova York estão as mais 
famosas vitrines do mundo e os melhores vitrinistas brasileiros trabalhando lá. Temos 
ótima mão-de-obra, mas sem investimento. Os empresários não entendem, ainda, a 
vitrine como investimento, mas como gasto", diz Patrícia. 
 
O impacto nas vendas, ou seja, o retorno da ação de marketing que a loja faz 
investindo em uma vitrine é considerável. De acordo com pesquisa da Vitrina & Cia, no 
setor de vestuário, a disposição da vitrine responde por 80% das vendas diretas e 
indiretas. Em calçados e acessórios são 87%. Já no setor de cama, mesa e banho são 
65%; em eletro-eletrônicos e eletrodomésticos, 63%; em livrarias, 70%; e chega a 
89% em cosméticos.  
 
"As livrarias trabalham a vitrine como empilhamento de livros. No conceito moderno, 
deve-se investir em temas", diz Patrícia, afirmando que a preocupação com o visual do 
ponto comercial é fundamental. 
 
Na loja Novamente, que mescla sua coleção própria e revende grifes conceituadas 
como Gloria Coelho, e Fause Haten, a vitrine é extremamente valorizada e faz parte do 
catálogo da marca. Segundo a gerente, Flávia Monteiro, a loja, localizada no Centro do 
Rio de Janeiro, investe pesado nisso. Para montar a vitrine, contratou um designer de 
interiores e um iluminador. 
 
"A vitrine tem que ter movimento, não é simplesmente vestir um manequim. As 
roupas devem estar bem passadas. Limpeza e iluminação também são essenciais. 
Deve-se manter a vitrine do jeito que foi montada da primeira vez. Na Novamente, as 
vitrines são temáticas, respeitam o calendário do ano e são mudadas duas vezes ao 
mês", diz Flávia. 
 
Patrícia, da Vitrina & Cia, lembra que é necessário observar particularidades na hora de 
preparar a vitrine. As particularidades podem ser regionais - uma vitrine no Nordeste, 
segundo a consultora, escreve "promoção" ou "liquidação" nas placas de informação, 
enquanto na região Sudeste escreve-se "sale", em inglês - ou em função do público-
alvo. 
 
"Pode-se definir o público-alvo pelo material utilizado na montagem da vitrine. A 
matéria-prima utilizada mede a diferença, ou seja, materiais nobres sugerem uma 
vitrine fina. No comércio do Saara, no Centro do Rio, e na Rua 25 de Março, em São 
Paulo, existe excesso de informação, mas é a característica do público que os dois 
centros comerciais atingem", avalia a coordenadora da Vitrina & Cia.  
 



Quanto aos cuidados que devem ser tomados, Patrícia ressalta que a mercadoria 
exposta na vitrine deve ter sempre o preço indicado. "Independentemente do custo, é 
sinal de respeito com o consumidor. Além disso, os descontos devem ter informações 
claras de porcentagem e nada deve ser feito de improviso, como durex e fios de nylon 
sobrando", diz . Para Patrícia, a luz é a alma da vitrine.  
 
Na Contemporâneo, multimarcas que vende marcas como Alexandre Herchcovitch, Doc 
Dog e Ronaldo Fraga, o trabalho com a vitrine é bem cuidadoso porque fica localizada 
na sobreloja de uma rua movimentada em Ipanema, no Rio de Janeiro. "Não tem como 
mostrar detalhes do produto porque a vitrine está no alto. Então, tenho que valorizar 
as peças chamativas, com apelo visual maior do que as lojas no térreo para captar a 
atenção das pessoas que passam na rua", diz Taís Carvalho, proprietária da loja.  
 
Ela compara a vitrine ao sorriso de uma pessoa, representando o estilo e o conceito 
que a loja tem a oferecer. "Na Contemporâneo, a vitrine é uma forma de comunicação 
com o cliente", completa Taís. 
 
Fonte: Jornal do Commércio, 25 jan. 2006. Disponível em: < 
http://www.jornaldocommercio.com.br/#>. Acesso em 26 jan. 2006. 


