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Uma loja sempre Mais
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Entenda por que a área de Visual Merchandising é o coração das vendas em nossas lojas
e como estamos investindo para garantir uma experiência de compra cada vez melhor
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Você já passou em frente a uma loja
e resolveu entrar porque algo lhe
chamou a atenção? Um produto
que era exatamente o que procurava
exposto de forma encantadora na
vitrine, uma fragrância agradável
ou mesmo algo que simplesmente
à atraiu de modo irresistível?
Provavelmente sim. E, provavelmente,
se a experiência no interior da loja
se comprovou positiva, você levou
um produto que sequer planejava
comprar.
Essa situação, que às vezes
acontece de modo imperceptível
ao consumidor, tem tudo a ver

com uma ferramenta cada vez
mais indispensável ao Varejo. “O
Visual Merchandising que tem
como objetivo informar e ensinar
o consumidor, promover o que eu
quero vender por meio de histórias
contadas com os produtos no
ponto de venda, agregar valor pela
exposição, tornando a experiência
de compra cada vez mais rica” explica
Janice Rocha, gerente executiva de
Design de Loja.
Segundo um estudo realizado pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), a
vitrine é responsável por 75% das

decisões de compra realizadas pelos
consumidores e 70% deles chegam
às lojas sem saber exatamente o que
pretendem levar. É nesse momento
que a mágica deve acontecer:
“Uma cama bem produzida conta
a história de um despertar feliz,
harmonioso. Quem não deseja
viver essa experiência? Queremos
transmitir aos nossos clientes
essa experiência e fazer com que
desejem transportar essa atmosfera
para os seus lares, levando o
conceito que está por trás dos
nossos produtos”, afirma Wladimir
Fernandes de Queiroz, analista de
Visual Merchandising.

gerente da loja Parada de Taipas, em
São Paulo.
A grande novidade é que há cerca
de três meses a área de Design de
Loja criou o VM em Ação, um guia
completo de Visual Merchandising
entregue a cada campanha
corporativa, garantindo um ponto
de venda que traduza o momento
comercial da empresa.
“Queremos ser referência em Visual
Merchandising, tendo lojas cada
vez mais encantadoras. Para isso,
é importante o conhecimento e
envolvimento de todo o time. É assim
que tornaremos a experiência de compra
cada vez melhor”, afirma Janice.
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Uma questão de cultura
Nos últimos anos, as capacitações
sobre o tema estão cada vez
mais intensas. A ideia é que não
apenas os assessores de Visual
Merchandising, mas toda a equipe,
esteja em contato com este universo
e “zele” pelo ambiente. “Sempre

que chega uma nova coleção, participo
de um workshop e compartilho o que
aprendo com meus colegas. Assim,
todos se tornam corresponsáveis e
participam da conservação do visual da
loja”, conta Lígia Aparecida Pinheiro,
assessora de Visual Merchandising
da loja Shopping Center Leste. “A
cada troca de coleção recebemos
treinamentos sobre estilo, moda,
coordenação e Visual Merchandising.
A metodologia é muito interessante,
porque metade do tempo do curso
é usada para aulas teóricas e a outra
metade é a aplicação prática no
ponto de venda. Essas informações
são essenciais para que coordene o
trabalho de Visual Merchandising na
loja”, confirma Oscar José Pontes,
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O Visual Merchandising vai muito
além de uma exposição de produtos;
começa com a organização dos
espaços onde vamos realizar essa
exposição. Um trabalho bem
executado facilita a escolha do
produto, informa tendências e torna
a loja de fácil entendimento para o
cliente. É o que se chama de
“silent seller” (vendedor silencioso).
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Conheça alguns conceitos
de Visual Merchandising
Ponto de venda é o local onde o consumidor
passa pela experiência de compra.
Boa vitrine é vitrine que vende! Ela é responsável
por até 75% das vendas.
A iluminação ajuda nas vendas, na criação de
um ambiente confortável que direcione o foco
de atenção para os produtos em destaque.
O cliente busca conforto na hora da experiência
de compra. Quanto mais à vontade ele estiver, mais
tempo ele ficará na loja e será motivado a comprar.
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Produtos precisam estar visíveis para encantar e
estimular a compra. Um ponto de venda atraente é
aquele que atende às necessidades de seus clientes.
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Estudos mostram que temperaturas agradáveis
acalmam e proporcionam um ambiente de compra
mais envolvente. Manter a loja climatizada requer
atenção e cuidados constantes.
A comunicação visual deve despertar o interesse.
Seu papel é de informar e conduzir o cliente por
todo universo da loja.
Fonte: Sebrae

