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Vitrina: benefícios para o final do ano 

 

Decorar as lojas com enfeites natalinos e colocar os produtos típicos dos festejos 

de final de ano nas gôndolas logo após o Dia das Crianças já se tornou uma tradição no 

varejo brasileiro. Este ano, porém, os preparativos para a data começaram com 

antecedência ainda maior: antes mesmo do dia 12 de outubro, era possível encontrar 

panetones à venda cujas ambientações já remetem à época de maior movimento para o 

comércio nacional. 

O 13º salário injetará R$ 143 bilhões na economia até dezembro, o equivalente a 

3% de toda a riqueza gerada no País, segundo cálculos do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), momento oportuno para o varejo 

buscar resultados positivos em vendas. O final de ano é o momento para falar com os 

consumidores por meio da exposição do produto ou serviço, na qual estes devem reinar por excelência no espaço expositivo. 

O comércio em geral dedica pouca atenção à montagem de vitrinas, combinação de pressa com  escassez de profissionais 

especializados  acaba por  tornar as  fachadas das  lojas meros expositores de novidades ou promoções  sazonais. Erro grave que 

reflete em perda de identidade e diminuição dos lucros, considerada a vitrina como primeiro vendedor. Bem trabalhada e com bom 

gosto, seduzem o público com a beleza dos produtos, despertando seus desejos com ofertas especiais e convidando-o a entrar nas 

dependências da loja para conhecer tudo o que ela tem a oferecer.  

Não podemos imaginar como vitrina apenas o espaço na frente do seu ponto de venda, tudo é vitrina, desde as prateleiras até 

o balcão ou as gôndolas; na verdade, é o estudo do produto no ponto de venda, onde podem ser expostos desde alfinetes até 

automóveis, conforme a necessidade de cada um. Estudos sobre visual merchandising apontam que mais de 25% das vendas são 

motivadas por ela, ela é o cartão de visita da empresa. Toda vitrina deve ser avaliada considerando três  aspectos importantes 

como: análise  do  produto  ; análise do perfil do consumidor ; análise  da mensagem a  ser  recebida, decodificada  e entendida 

pelo consumidor.  

Ao elaborar uma vitrina recomenda-se atrair, mostrar produtos, serviços, marcas; comunicar, informar lançamentos, 

tendências, promoções; criar ou  estabelecer identidade do consumidor com determinado produto, marca ou serviço; promover  

vendas fornecendo preços e  condições  de pagamento. Ao selecionar os produtos que deseja expor, você já estará definindo o 

público alvo a ser atingido; se buscar clientes de maior poder aquisitivo, que procuram exclusividade, o layout da vitrina deverá ter 

poucos objetos, dispostos de forma que cada um seja valorizado, ao passo que vitrinas cheias destinam-se a quem está em busca de 

ofertas de ocasião. Sugere-se que as vitrinas nas lojas de rua sejam mudadas semanalmente, nos shoppings, a cada três dias. Se 

você for elaborar uma exposição para crianças, é preciso criar um espaço totalmente lúdico. É no ponto de venda PDV que o 

consumidor estabelece contato com o produto.  

O PDV é a única mídia que permite a “experiência de compra” pode-se  dizer que a propaganda “promete” o PDV  entrega  

e o vitrinismo  motiva  e influencia as decisões de compra dos consumidores. A percepção de inflação bate no poder de compra do 

consumidor, que vem declarando uma intenção de compra menor. Neste cenário, as promoções são fundamentais, colocar o Natal 

nas vitrinas em outubro propicia aumentar o volume total de vendas, fazendo com que o consumidor compre mais, ou mesmo para 

antecipar receitas que chegariam somente em dezembro. 


