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Merchandising – conquistando pelo visual 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Atualmente, com o grande leque de opções que tem o consumidor para 

escolher onde e o que comprar, o vendedor-lojista precisa conhecer as técnicas 

de como fisgar o seu cliente. Analisar as características em potencial é essencial 

para que se possa traçar a melhor maneira de atrai-lo para dentro do ponto de 

venda. 

O merchandising que faz parte do composto promocional tem como ponto 

fundamental planejar com os olhos postados no consumidor procurando 

substituir  a venda pessoal,  pois procura estimular o auto serviço, ou seja,  seria 

uma venda sem palavras, procurando trabalhar com o produto no ponto de venda, 

atraindo o comprador através de embalagem, exposição, cores, enfim, 

procurando despertar o impulso de compra na mente dos consumidores. 

Foram grandes as transformações ocorridas nos processos operacionais do 

comércio varejista. Com o advento, instalação e fortalecimento da técnica de 

auto serviço, a possibilidade dos consumidores fazerem suas escolhas livremente 

levou as empresas a pensarem na necessidade de dar a seus produtos o destaque 

desejável,  através das estratégias  de merchandising que vêm ampliando suas 

aplicações para fora do comércio varejista de bens de consumo indo para os 

setores de serviços e industrial .  

O merchandising possui inúmeras técnicas para auxiliá-lo a atrair  o 

consumidor até o ponto de venda; deve-se usar de muita observação e 

perspicácia para lançar mão do atrativo correto.  Entendemos que, diante da 

situação econômica do pais,  não há como fugir das promoções, a grande maioria 

das pessoas ainda é convencida pelo preço, por mais que outros fatores possam 

influenciá-la. 

Portanto, este é um indicativo que deve servir para garantir boas vendas 

não somente nas datas comemorativas, mas continuamente: considerar e rever os 

pontos básicos para uma boa exposição e como trabalhar o seu ambiente interno 
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e imprescindível. Pode-se destacar seis pontos básicos para garantir o conforto e 

a satisfação dos seus clientes: 

Funcionários – devem estar uniformizados, pois,  assim, os mesmos serão 

facilmente identificados e treinados para responder as duvidas mais comuns dos 

seus consumidores. 

Produtos – devem estar dispostos e organizados por setores ou 

departamentos, como por exemplo idade a que são destinados, eletrônicos e 

plásticos, jogos educativos, etc.  

Cor e Iluminação – a iluminação da loja deve ser clara, com luz branca e 

as paredes e gôndolas pintadas com cores neutras e mais claras possíveis.  

Som – através do som, pode se atrair crianças e adultos, mas é importante 

saber trabalhar este item para não transformá-lo em negativo. 

Aroma – algumas lojas já ficaram famosas pelo aroma que oferecem, como 

por exemplo, imaginar que, ao entrar numa loja de conveniência, sinta-se o 

aroma de pipocas quentinhas. 

Elementos Visuais – na hora de decorar a loja para datas comemorativas, é 

importante observar o poder das cores; crianças são atraídas facilmente pelo 

vermelho e pelo amarelo, cores que podem ser empregadas em móbiles,  bexigas, 

cartazes e “banners”. 

Outras sugestões para a decoração do ponto de venda seriam quanto ao uso 

de cartazes e faixas: elas não devem ocupar mais que 40% do espaço total da 

loja, pois poluiriam demais o visual,  expulsando, ao invés de atrair o 

consumidor; além disso, não devem contrastar demais com as características dos 

brinquedos. O uso de expositores é uma boa maneira de destacar determinados 

produtos. 

As demonstrações dos produtos devem ser feitas próximo ao local onde 

eles estão disponíveis para a compra. Por exemplo, se analisarmos o item 

brinquedos, estes devem estar em exposição nas prateleiras baixas, sem 

embalagem, para que a criança possa ter contato com eles. Não se esqueça: o que 

o consumidor não toca, não pega, ele não compra! 
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É importante que o lojista saiba explorar as datas comemorativas, 

procurando destacar determinado produto, explorando seu estoque, marca, ou até 

mesmo o preço, dando destaque às promoções. Cuidar do merchandising e das 

promoções para que mudem constantemente, evitando que o produto se torne 

parte da paisagem do seu ponto de venda, é tarefa importante para atrair e 

conquistar o consumidor. A organização das vitrines e prateleiras, os uniforme 

dos funcionários, a iluminação interna irão influenciar na decisão de compra do 

seu cliente, uma vez que 66% da decisão de compra ocorre no momento em que o 

consumidor se depara com o produto no ponto de venda. 

Lembre-se: promoção e merchandising são fundamentais sempre. 

 

 

 

 

 


