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Vitrines, principal elemento de comunicação com o cliente, exigem atenção. 
 
Patrícia Nina procura destacar os produtos mais atuais e os lançamentos. Solange Marques gosta 
de criar histórias e também de usar temas atuais como pano de fundo desses pequenos enredos. 
Já Giovana Hasler procura refletir o clima aconchegante de sua loja. Segredos é o que não faltam 
na composição de uma vitrine, mas algumas regras básicas devem ser obedecidas, como não 
poluir o ambiente com excesso de produtos, colocar os preços de forma clara e definida e mudar 
com freqüência os temas e as roupas ou os produtos expostos. Segredos e regras que Patrícia, 
Giovana e Solange conhecem bem e procuram colocar em prática todos os dias nas vitrines de 
suas lojas.  
 
A poluição visual em uma vitrine é o que mais incomoda a coordenadora do MBA de Marketing em 
Varejo da Fundação Getulio Vargas (FGV-Rio), Rita Martins. Vitrines lotadas de roupas, com 
preços listados em uma tabela no canto e com temas variados são alguns dos erros mais comuns 
de lojistas e vitrinistas. "O lojista acha que para mostrar variedade, tem que colocar tudo na 
vitrine. Isso é uma falha gravíssima. O consumidor não consegue entender o excesso de 
informações", ensina. Preços e temas são bem-vindos, cada um a sua maneira. "Não é obrigatório 
ter uma vitrine temática, mas ela deve ser modificada com freqüência. Já os preços devem estas 
fixados nas peças e não numa tabela, no canto da vitrine", completa. 
 
Mesmo não sendo obrigatório, os temas fazem parte de boa parte das vitrines do eixo Rio-São 
Paulo. Aproveitando épocas e datas especiais, como o Dia das Mães ou a Copa do Mundo, os 
lojistas deixam a criatividade aflorar e colocam suas melhores idéias nas vitrines. Uma 
especialidade que Solange Marques, dona da ICQ Brasil, loja de moda jovem feminina do 
shopping Via Parque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, só coloca em prática todos os dias.  
 
"Cada vitrine tem que ter uma história. Sempre penso nas minhas manequins como personagens 
desse pequeno conto que crio na minha imaginação. Às vezes, aproveito alguma data especial, ou 
deixo minha mente funcionar. O que não admito é ficar com uma vitrine óbvia e sem graça", 
afirma. 
 
Já para Patrícia Nina, diretora da Fnac, no Barra Shopping, na Zona Sul do Rio de Janeiro, 
histórias não têm muita utilidade. O que mais interessa é a praticidade e a exibição eficiente dos 
lançamentos. "Nosso cliente quer ver, em primeiro lugar, as novidades. O consumidor sabe o que 
procura e também quer ver os preços escritos perto dos produtos. Não adianta enfeitar muito, é 
importante ser eficiente", resume.  
 
Uma questão que também passa pela cabeça de Giovana Hasler, dona de uma loja com o mesmo 
nome, na Vila Madalena, em São Paulo. "É fundamental expor um pouco do que a loja oferece e 
também o clima que está dentro daquele ambiente", conta. Mas, para passar esse clima, Giovana, 
como Solange, não hesita em criar historinhas e, principalmente, não exibir os preços na sua 
vitrine. 
 
"Uma vez coloquei uma bicicleta de 1910 na minha vitrine e criei o maior rebuliço. Sempre penso 
em fugir do óbvio. O tema sempre dá um charme a mais e ajuda a chamar mais clientes", explica. 
Já a questão da ausência de preços, Giovana justifica pelo público de classe mais alta que 
freqüenta sua grife. "Em uma loja popular, é obrigatório que os preços sejam expostos. Agora, se 
o produto e o público são mais elitizados, não há essa preocupação. Prefiro fazer algo mais bonito 
e transado e, assim, chamar o cliente para dentro da minha loja", frisa.  
 



Rita Martins, da FGV-Rio, não concorda. De acordo com a professora, o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) obriga a exposição dos preços. "Os donos e vendedores devem fixar os preços 
em cada peça, de uma maneira clara e que facilite a vida de quem pretende comprar", enfatiza.  
 
Polêmica da qual Patrícia Nina, da Fnac, e Solange Marques, da ICQ, procuram não participar. "O 
consumidor valoriza a leitura rápida e completa das informações. Colocamos os preços em todos 
os produtos, para que cada um já tenha a noção exata do que vai achar dentro da loja", 
complementa Patrícia. "Sempre ponho etiquetas em todos os produtos, com uma letra legível e 
grande. As pessoas precisam saber o valor do que querem. Aí quando entram na loja, posso 
discutir as formas de pagamento, alguma facilidade", completa Solange que ainda revela os erros 
e os acertos na construção de uma vitrine. 
 
Roupas bem passadas e arrumadas de forma combinada, preços expostos, peças que combinem 
com a época e, principalmente, mudanças freqüentes são fundamentos obrigatórios, segundo 
Solange, para o sucesso de uma vitrine. Vidros sujos, temas atrasados (por exemplo, dia das 
Mães na época do Dia dos Namorados) e excesso de roupas são erros comuns . "Muita gente acha 
que uma vitrine cheia é sinônimo de gente olhando. Engano dos mais comuns. Vitrines cleans são 
chamarizes para o consumidor", atesta a coordenadora do MBA de Marketing de Varejo da FGV-
Rio, Rita Martins. 
 
Vitrine fechada para liquidação  
 
Outra dica dada pela professora Rita Martins, da FGV-Rio, também pode ser muito usada por 
varejistas, principalmente aqueles que estão em época de liquidação: vitrines tampadas com 
adesivos anunciando promoções deixam os consumidores irritados. "Já fiz pesquisas nesse sentido 
e sei que eles gostam de ver os produtos, independentemente de haver promoção ou não. Tem 
muito lojista que acha que isso á atrativo e o efeito é justamente o contrário", alerta. 
 
E se o assunto é a importância da vitrine para o sucesso de uma loja, a resposta é unânime: ela é 
vital, não há como crescer sem uma loja arrumada e sem uma vitrine bem feita. "É ela quem faz 
a pessoa entrar na loja. Bem montada, estimula a compra por impulso", assegura. "É a vitrine 
que gera curiosidade e vontade de entrar na loja. É a forma mais eficiente que o lojista tem de se 
comunicar com o meio externo", conclui Patrícia Nina, diretora da Fnac do Barra Shopping. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 e 25 jun. 2006, Jornal do Lojista, p. B-8. 


