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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante anos os varejistas trabalham para desenvolver técnicas para atrair e 

envolver cada vez mais os consumidores pensando desde o visual até o primeiro 

contato dele com a marca e ou produto. 

Mas o que faz o consumidor voltar alguns passos só para olhar algo que lhe 

chamou atenção, ou o que motiva a ficar lá parado por alguns instantes admirando 

uma vitrine?  

E de repente, algo vindo de dentro da loja parece chamar pelo mesmo, a 

iluminação, as cores, a ornamentação, o cheiro... Uma junção tão poderosa quanto o 

canto de uma sereia, que vai atraindo o consumidor para dentro da loja! De fato, há 

algo mágico na forma que eles espoem, desperta um querer que impede de resistir a 

tentação de pararem ao menos em uma loja (nem que fosse só para fazerem uma 

simples pergunta) por mais que o indivíduo já possua o item, acabaria por avistar algo 

que lhe despertasse interesse e acabaria cedendo a tentação de ir lá paquerar aquela 

vitrine. 

 

  



2. FASES DO VISUAL MERCHANDISING E ORIGEM DAS VITRINES. 

 

Os primeiros registros do visual merchandising são logo após a crise de 1949 

que abalou a bolça de valores de Nova Iorque, época marcada pelo aumento da 

produção em grande escala e o desenvolvimento de produtos, criando assim um novo 

contexto de consumo em multinacionais norte-americanas e francesas. 

 Porém há registros mais antigos quando se trata de vitrines, segundo 

Monteiro (2014), as vitrines tiveram origem com o mercado de Trajano (século II) que 

continha diversos andares com mais de 150 lojas, o que mais tarde daria origem aos 

grandes shoppings, mas com o fim do Império Romano esse estilo de loja 

desapareceu e o comercio passou a ser exposto em pequenas feiras ao ar livre com 

o começo da idade média.  

De acordo com Britto (2010), as vitrines da forma como conhecemos hoje em 

dia teve origem em Londres no século XVIII com Francis Plate, que desenvolveu para 

engajar as vendas do seu ateliê de alfaiataria, que alegava lucrar mais expondo seus 

produtos através de um vidro, certamente inspirado os gabinetes de curiosidades, (do 

francês Cabinets de Curiosités) que era um móvel grande, geralmente exposto na sala 

de estar das casas Europeias. As vitrines foram ganhando mais importância e se 

tornando um veiculo de comunicação da marca. Nessa época chamar a atenção do 

consumidor tornou-se fundamental. 

 já no século XIX, artesãos e comerciantes exibiam seus produtos através das 

janelas de suas casas, quanto mais janelas a residência do comerciante possui-se 

maior seria a visibilidade da sua grande variedade de produtos, dando assim origem 

as atuais vitrines. 

Em 1838 surge a Magasin Universel Le Bon Marché que é reconhecida como 

a primeira loja de departamento do mundo. Reformada em 1852 por Aristide Boucicaut  

com o intuito de expandir a mesma trouxe não só uma nova forma de exposição dos 

produtos e de decoração para o interior das lojas, como também desenvolveu diversas 

técnicas para engajar ainda mais os pontos de venda, como vendas sazonais, a 

primeira liquidação da história, conhecida como "venda branca" que foi destinada a 

vender lençóis e roupas de cama no inverno, uma espécie de “Clube do Bolinha” que 

funcionava como um local onde os maridos ficavam se distraindo enquanto suas 

esposas consumiam, envolvendo cada vez mais o consumidor com o centro comercial 

e caracterizando um novo estilo de comércio. 
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Em 1867, Aristide Boucicaut inovou suas técnicas criando a venda por 

correspondência quando enviou 500 mil catálogos com mostras de tecidos para 

consumidores de toda Paris. 

Atualmente o departamento pertence ao conglomerado de luxo francês LVMH 

que reformou o mesmo em 1988 para que o departamento viesse a atender todas as 

necessidades de consumo fornecendo mais de 30 mil produtos, e mesmo depois de 

166 anos após sua fundação continua sendo referência. 

Com as estratégias de Porter (1980), o surgimento das franchisings e 

construção de centros comerciais marcaram a década, houve uma transformação na 

forma de expor e promover produtos. Os comerciantes começaram a investir em 

estratégias criativas para destacar produtos em obsoleto como prateleiras e araras, 

para que houvesse maior visibilidade desses produtos.  

Devido à crise do petróleo que aconteceu nos anos de 1990 acorreu uma 

diminuição nos volumes de negócios e comércios que refletiu em mudanças de 

consumo, o consumidor começou a investir em produtos e serviços que viessem a ter 

significado para ele. Dando início em pesquisas sobre assuntos como a consciência 

ecológica e valores socioculturais. que tinha como principal objetivo atrair o 

consumidor para fazê-lo voltar a consumir. Além das novas técnicas de exposição nos 

pontos de venda, a decoração, iluminação, a forma de expor os produtos, uma junção 

de elementos para criar não só uma vitrine, mas também um ponto de venda inovador. 

Delazeri (2017), “Conheça o seu público-alvo, saiba quais são seus hábitos e 

preferências.” Aumentou a interação com os cientes e ficou entendido que com o 

avanço tecnológico começou o uso de painéis de LED, softwares, computação gráfica, 

expositores criativos e aromatizantes elevando as vitrines e os pontos de vendas a 

um novo nível, uma nova forma de expor com novos processos artísticos, trazendo 

mais personalidade as marcas.  

Sheth (2002) explicou que em um espaço comercial os clientes não estão 

ligados só ao produto, mas sim a um complemento de detalhes fornecido no ambiente 

como mecanismo para obter vantagem competitiva sobre as marcas concorrentes, 

dando uma unidade no seguimento. E esses detalhes envolve uma série de fatores 

que juntos criam algo muito maior, como exemplo as lojas conceitos, cujo as marcas 

vem investindo em desenvolver toda uma estrutura de ornamentação, atendimento e 
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compra criando uma experiência única e memorável para os seus consumidores. 

 

3. COMPREENDER SOBRE ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO, LAYOUT E 

EXPOSITORES.  

“A vitrina cria paraísos pasteurizados, sonhos instantâneos, em que os 

homens podem ver o seu mundo, o seu produto de desejo, e encontrar a sua 

felicidade. Trata-se do esquema visual de construção desses mundos das aparências 

em que a idéia de consumo equipara-se à de prazer (...) não só para olhá-la e ver o 

produto exposto, mas também para que ele tenha a sensação do sonho e da 

brincadeira do possível e do realizável, por meio dos quais o observador vai ser 

direcionado para a compra”. Demetresco (2007. p.39) É possível criar o universo que 

desejar não só em uma vitrine, mas por toda extensão da loja, levar o consumidor a 

ficar momentos analisando a composição, a iluminação, conexão de cores, 

ornamentos complementares e afins. A composição de uma vitrine segue duas 

normas principais que são elas o Ponto Focal e o Equilíbrio Visual. 

Ponto Focal: Destaca um item importante atraindo os olhares dos clientes 

para dentro da vitrine e depois leva os olhares a aprecia os demais produtos que 

compõem a vitrine. O Ponto Focal pode ser utilizado para destacar produtos 

individualmente, em conjunto, lançamentos, promoções entre outros. 
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Equilíbrio Visual: A composição dos produtos determina o estilo podendo ser 

ela formal, quando os mesmos objetos criam uma harmonização simétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou informal, quando diversos objetos criam uma composição assimétrica. 



14 

 

Segundo Vitoriano (2014) O agrupamento é uma outra técnica de distribuição 

de elementos tento o Agrupamento Piramidal: distribuindo a ornamentação em 

forma de pirâmide para atrair o ponto focal a um determinado produto. E também o 

Agrupamento por Repetição: que da destaque a um mesmo produto, tendo formato 

de organização em sequência de elementos iguais, sejam produtos, manequins, 

plataformas entre outros objetos. O Agrupamento serve para mostrar a grande 

variedade de produtos que a coleção possui, lembrando de manter um equilíbrio entre 

linhas, formas, cores, texturas, ... 

 

(Agrupamento Piramidal)                 (Agrupamento por Repetição) 

 

Mehrabian e Russell (1974) mostram a importância de cada elemento que 

compõe o ponto de venda, causando emoções ao consumidor, ressaltando a 

importância do visual merchandising, que visa a criação de um ambiente, pensando 

em cada detalhe, cada expositor, ponto de luz, aromatização entre outros detalhes 

que dê uma nova experiência ao consumidor engajando ainda mais as vendas. A 

iluminação não serve só para realçar produtos, tendo como alguns dos seus 

benefícios como os pontos focais do estabelecimento, o grau de abertura do facho 
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luminoso, a adequação de luz sobre os expositores e produtos. A interferência da luz 

solar também determina o tipo de iluminação utilizada nos diversos expositores, afinal 

a mesma pode invadir a vitrine ou até mesmo o interior da loja criando um efeito não 

desejado. A distribuição da iluminação ajuda a definir a orientação dos produtos no 

ponto de venda, diferentes luzes quando voltadas para as prateleiras podem despertar 

diferentes sensações, as frias valorizam os produtos facilitando sua identificação e as 

quentes desperta um ar de aconchego proporcionando um conforto ao ambiente. 

As cores são apontadas como um dos mais fortes estímulos no processo 

sensorial e emocional do visual merchandisin, criam dimensões ao ambiente, dando 

aparência de volume, profundidade e também de temperatura, além de influenciar o 

humor entre outros sentimentos do consumidor no ponto de venda. O uso de diversas, 

proporções, alturas, texturas que tem como objetivo quebrar a simetria dos espaços 

de exposição. 

Os expositores internos também seguem alguns padrões tais como os da 

vitrine, tem o simétrico: no qual é possível perceber a distribuição dos produtos em 

linhas, elementos, formas, cores e volumes equivalentes na criação dos expositores. 

Já na assimetria: busca-se o desequilíbrio visual dando destaque a elementos 

diferentes posicionados na exposição dos produtos. 

Utilizando a repetição de formas, cores, texturas, linhas, formatos ou mesmo 

de produtos. repetição tem uma sequência de elementos, usada principalmente 

quando se busca criar um grande impacto visual, é um elemento que atrai a visão do 

cliente, forçando-o a fixar na mente a imagem que se busca comunicar. 

As linhas também possuem um papel importante para atrair o olhar do 

consumidor, aparecendo nas mais variadas formas como as verticais, quando se 

busca transmitir estabilidade, horizontais quando se tem como objetivo criar uma 

atmosfera de trama, através do uso de prateleiras, nichos, mesas e acessórios dando 

mais destaque aos produtos expostos e formas circulares, quando se pretende criar 

impacto no inconsciente do cliente através de associações. 

Blessa (2010.  p. 13), “a visão, no momento da compra é primeiro sentido 

responsável pelo processo de escolha” A mesma aborda sobre a importância da 

escolha das cores para o ambiente, e que o apelo musical estimula o ato da compra, 

com tudo defende que o ponto principal é o olfato, como o sentido que mais causa 
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emoções, remetendo a momentos e lembranças vividas. 

Cada marca possui sua característica e com ela vem a estrutura da loja 

sempre voltada para o seu público para estimular cada vez mais o ato da compra, 

essa estrutura é dividida em alguns estilos de layout. 

Layout de balcão: quando o consumidor é atendido através de balcões, 

remetendo a farmácias ou mercearias antigas. 

Layout com trajeto obrigatório: que forçam o consumidor a seguir uma rota 

determinada dentro da loja. 

Layout em grade: quando os corredores são dispostos em um padrão 

retangular repetitivo, como por exemplo em supermercados. 

Layout livre: quando as prateleiras e expositores se apresentam de forma a 

facilitar a livre circulação. 

 

4. ENTENDER COMO A ORNAMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DESPERTA O 

DESEJO DE COMPRA DOS MESMOS.  

 

Como disse Ferraciù (1997), “através de uma simples vitrine que esta exposto 

o que sua loja é”, assim temos o entendimento de que é de extrema importância 

conhecer a fundo o publico alvo da marca, seus gostos, preferências, o que buscam, 

para assim elaborar algo que desperte não só o interesse do mesmo, mas afete seus 

sentimentos. Criando um vinculo de fidelidade do consumidor para com a marca. 

De acordo com Demetresco (1990), “a vitrina deve ser concebida de modo que 

seja a essência do que é a loja, e de tudo o que ela oferece e simboliza” assim é 

possível atrair com maior facilidade o publico alvo e ter um melhor posicionamento da 

marca a colocando na frente das demais, apresentando logo a primeira vista, 

imaginação e sedução, levando o consumidor para dentro da loja. 

Existem alguns métodos de estruturas aplicados nos estabelecimentos 

utilizados para induzir o consumidor a circular por toda a extensão da loja.   

Estilo arena: quando as prateleiras do fundo das lojas são posicionadas mais 

altas que as localizadas à frente, dando um aspecto circular de um anfiteatro. 

Estilo butique: que utiliza um formato onde os produtos expostos são exibidos 

por categorias, geralmente com o objetivo de criar uma ambiência temática ou 
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especializada. 

Estilo estrela: quando utiliza-se uma arrumação da ambientação em formato 

de estrela, com expositores ao redor de um centro principal. 

 

(Consumidores andam no sentido anti-horário) 

 

Os consumidores sempre tendem a circular nos estabelecimentos seguindo 

da direita para a esquerda, em sentidos circulares, buscando caminhos de circulação 

que facilitem o acesso, o consumidor passa tanto tempo se ajustando ao ambiente as 

cores, ao cheiro, iluminação e até mesmo aos outros consumidores que quase não 

dão atenção ao ambiente de transição, por esse motivos muitas lojas não costumam 

colocar um excesso de produtos expostos nesse local, para atrair de forma mais 

rápida o consumidor para o interior das unidades.  

Por sentirem uma invasão de seus espaços pessoais, muitos consumidores 

evitam circular por corredores estreitos, principalmente quando são identificadas as 

presenças de outros consumidores na mesma região. Muitos também tendem a evitar 

andares superiores e inferiores, os mesmos tendem a permanecer nos andares pelos 

quais entraram. Os consumidores obesos, idosos e ou portadores de necessidades 

especiais, podem vivenciar experiências difíceis e desconfortáveis quando não 

encontram facilidade de acesso aos pavimentos das lojas. A presença de escadas 

rolantes e elevadores amenizam esse desconforto. Os consumidores tendem a 

associar as lojas com mais de um andar como lojas mais sofisticadas, e as de um 
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único andar a lojas de produtos menos sofisticados. 

Os textos, os elementos gráficos as ilustrações são fundamentais para 

estabelecer uma conexão com os clientes e proporcionar uma agradável experiência 

aos consumidores. 

Com o avanço da globalização nos últimos tempos o comportamento do 

consumidor vem sofrendo grandes mudanças que tem levado a busca por novas 

experiências de consumo que são definidas como uma resposta aos estímulos 

externos que ativam os sentidos de cada indivíduo. 

Conforme Blessa (2010, p. 78), “os pontos de vendas nos permitem vivenciar 

experiências sensoriais completas”, onde será trabalhado os demais sentidos 

humanos na interação com os diversos pontos de vendas.  

Com o Marketing Experiencial foram desenvolvidos métodos que vão além das 

cores, aromas e sons, buscando fornecer ao consumidor uma experiencia totalmente 

única e memorável com a marca. 

Experiencias como; Aspiracional, (Ou experiencia por identificação, quando o 

consumidor se identifica com o status, personalidade ou identidade da marca e busca 

ser o que eles projetam através do consumo dos seus produtos);  Reativa, (também 

conhecida como experiência de ação, ocorre quando o consumidor reage ao apelo do 

estilo de vida apresentado pela marca); Sensorial, (identificada ainda como 

experiência perceptual, ocorre quando o consumidor é impactado por meio da visão, 

audição, paladar, olfato e tato); Cognitiva, (Chamada também de experiência 

intelectual, ocorre quando o consumidor é atingido por ações criativas que estimulem 

seu intelecto); Emocional, (Causada por sentimentos e emoções relacionados às 

experiências afetivas positivas ligadas a marca). 

Segundo Sant’Anna (2006: 77-78) “Para atrair a atenção é imprescindível 

saber como captá-la; para interessar é necessário conhecer cada uma das reações 

do ser humano, seus instintos e sentimentos” logo a preocupação em conhecer o 

consumidor de determinado seguimento é o que vai guiar a comunicação ao caminho 

certo para o sucesso. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse projeto era compreender como funciona cada detalhe quanto 

ao consumo em varejo, entender quais estratégias são utilizadas para persuadir o 

consumidor. A pesquisa desse tema vem do ponto de querer compreender sobre 

todas as áreas do Visual Merchandising em sua totalidade e como influencia no 

comportamento do consumidor. 

Para alcançar o objetivo desse projeto foi necessário entender toda sua 

origem em livros de História onde contam sobre os comércios no século II e assim, 

posteriormente, ir analisando todo o desenvolvimento do varejo ao decorrer dos anos, 

para que de forma mais abrangente fosse possível compreender cada técnica 

desenvolvida para um maior desempenho no ponto de venda. 

Mesmo depois de compreender sobre toda a estrutura também foi possível se 

aprofundar mais e entender sobre comportamento do consumidor e técnicas 

inovadoras como o Marketing Experiencial que foca em aumentar mais a relação do 

cliente com a marca criando muitas vezes uma experiencia memorável e ressaltando 

o quão importante é a marca entender o seu publico e se posicionar para atingir de 

forma mais direta o seu público alvo. 

Para concluir, através da pesquisa realizada foi possível entender como cada 

ponto é de fato fundamental para que em um todo funcione de uma forma mais 

completa a ornamentação de cada ponto de venda focando em atrair cada vez mais 

a atenção do consumidor. 
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