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Pra você guardei o amor 
Que nunca soube dar 

O amor que tive e vi sem me deixar 
Sentir sem conseguir provar 

Sem entregar 
E repartir 

 
Pra você guardei o amor 

Que sempre quis mostrar 
O amor que vive em mim vem visitar 

Sorrir, vem colorir solar 
Vem esquentar 

E permitir 
 

Quem acolher o que ele tem e traz 
Quem entender o que ele diz 
No giz do gesto o jeito pronto 

Do piscar dos cílios 
Que o convite do silêncio 

Exibe em cada olhar 
 

Guardei 
Sem ter porque 
Nem por razão 

Ou coisa outra qualquer 
Além de não saber como fazer 

Pra ter um jeito meu de me mostrar 
 

Achei 
Vendo em você 

E explicação 
Nenhuma isso requer 

Se o coração bater forte e arder 
No fogo o gelo vai queimar 

 
Pra você guardei o amor 

Que aprendi vem dos meus pais 
O amor que tive e recebi 

E hoje posso dar livre e feliz 
Céu cheiro e ar na cor que arco-íris 

Risca ao levitar 
 

Vou nascer de novo 
Lápis, edifício, tevere, ponte 

Desenhar no seu quadril 
Meus lábios beijam signos feito sinos 

Trilho a infância, terço o berço 
Do seu lar 

 
 
 
 

Pra Você Guardei O Amor – Nando Reis 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar como as vitrines das lojas podem 
influenciar as vendas através de um estudo de caso da loja Tok d’ Classe. O 
mesmo também se detém nas características que fazem a vitrine da loja atrair 
os consumidores para o interior da mesma e como o horário de funcionamento 
pode interferir nesse processo. Utiliza-se, para tanto, o método de estudo de 
caso contemplando as técnicas de observação e questionário como coleta de 
dados. Conclui-se que diversos fatores se alinham para formar um padrão de 
comportamento de consumo em relação às vitrines como ferramentas de 
atração do público-alvo.  
 
Palavras-chave: Vitrines, merchandising visual, marketing, comportamento do 
consumidor. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to examine how the windows of the stores can influence sales 
through a case study of Tok store d 'Class. The study also holds the 
characteristics that make the store window helps to attract consumers into the 
store and how the period of the day can interfere in that process. It is used, to do 
so, the case study method, comprising the technics of observation and 
questionary. It is conclude that many elements are aligned to form a pattern of 
consumer behavior related to store windows as tools of public attraction.  
 
Keywords: Store windows; visual merchandising, marketing, consumer 
behaviour.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, não é fácil atrair o público às lojas, pois nem sempre é um 

prazer ir às compras. Além disso, segundo Blessa (2007), com tantas opções 

de lojas e de varejos virtuais é necessário mais do que uma boa mercadoria 

para fazer com que os consumidores saiam de casa e escolham uma 

determinada loja. Destacar-se fisicamente é imprescindível no varejo, é preciso 

ter um diferencial que atraia os consumidores das ruas às lojas, e não se pode 

esquecer que isto precisa despertar a curiosidade e o desejo do consumidor em 

poucos segundos, o tempo de as pessoas passarem na frente da loja. Portanto, 

conforme Blessa (2007, p.31): 

 
Mais do que nunca, é preciso criar um design diferenciado e agradável 
de loja para promover visitas e muitas vendas. A loja precisa ser 
considerada um palco de teatro onde paredes, teto, piso, 
equipamentos, vitrine e comunicação sejam coadjuvantes dos atores 
principais – os produtos. 

 

 Para isto, muitas lojas se valem de elementos que remetem os 

consumidores a experiências diferenciadas. Algumas vitrines levam a épocas 

passadas ou futuras, países distantes e exóticos, ou apenas retratam cenas 

cotidianas que despertam o desejo de muitos consumidores. Sabe-se que a 

ambientação tem papel fundamental para o êxito de uma vitrine bem 

construída, “o design de um ambiente é obtido por meio de comunicações 

visuais, iluminação, cores, música, aromas para estimular as respostas 

emocionais e de percepção dos clientes” (BLESSA, 2007, p.28).  

 Sendo assim, Shimp (2002) considera a vitrine um cartão de visita, capaz 

de captar o público transeunte para dentro da loja.  Existem vários itens que 

fazem da vitrine uma boa alternativa para chamar a atenção dos consumidores. 

O custo, comparado ao que se investe em uma campanha de comunicação 

com catálogos, mídia televisiva ou distribuição de brindes, é relativamente 

menor. A resposta do consumidor é imediata, pois logo após a montagem da 

vitrine já se pode perceber a reação dos clientes. O risco do investimento é 

muito menor devido a este imediatismo; se o resultado for negativo a vitrine 

pode ser remodelada rapidamente. Já as campanhas de mídia demandam um 
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tempo maior de exposição até que seja possível medir a reação do consumidor 

(site IVIZZARI, 2010). 

Assim, conforme diversos autores, a vitrine, na maioria das vezes, é um 

dos instrumentos mais baratos e eficazes de atrair um consumidor para a loja. 

Através de uma vitrine bem planejada o consumidor capta a atmosfera e a 

imagem da loja que melhor se identifica com ele, decidindo assim, conhecer o 

produto que lhe interessa ou as possibilidades que a marca deste produto lhe 

ofereça. 

Contudo, ainda não há um estudo empírico sobre como as vitrines das 

lojas de Santa Maria contribuem para a construção da imagem de suas marcas. 

Desta forma, para a realização deste estudo, será analisada a vitrine da loja 

Tok d’ Classe, localizada na segunda quadra da Rua Bozano, em Santa Maria.  

Assim, foi estabelecido o seguinte problema de pesquisa: qual o grau de 

influência que a vitrine da loja Tok d’classe pode exercer em suas vendas? Para 

tanto, como objetivo geral elegeu-se verificar como a vitrine da loja Tok d’classe 

pode influenciar suas vendas. Os objetivos específicos são: verificar em que 

período do dia as vitrines podem atrair os consumidores e identificar os 

produtos da vitrine que mais atraem a atenção e contribuem para a efetivação 

da compra. 

 Justifica-se esta pesquisa, uma vez que a aparência externa de uma loja é 

o seu “cartão de visita”, sendo muitas vezes, o primeiro contato do público alvo 

com uma determinada marca. Entender como funciona a construção das 

vitrines facilita a efetivação de boa parte das vendas. A opção por estudar a 

comunicação através das vitrines vem do interesse em conhecer e entender 

como as empresas podem aproveitar este espaço para construir e consolidar a 

imagem de sua marca induzindo o consumidor à compra. 

 O grande número de lojas e ofertas de produtos pode ser um obstáculo 

entre empresas e clientes, por isso, muitas buscam se destacar dos 

concorrentes. Em shoppings, principalmente, onde as lojas competem entre si 

em espaços relativamente pequenos, todas se esforçam para se sobressair 

visualmente das demais. Contudo, este esforço não é recente. Demetresco 

(1990) afirma que os comerciantes já percebiam a necessidade de se 

diferenciar dos demais através da exposição de suas mercadorias desde antes 

de Cristo. Nesse sentido, Demetresco (1990, p. 205) complementa que: 
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Um dos mais grandiosos exemplos desses estabelecimentos foi o 
mercado de Trajano, construído no século I, pelo arquiteto Apolloro 
Damas. Este foi, na realidade, o primeiro shopping Center da historia. 
Localizado entre as colinas do Quirinal e do Capitólio, compreendia 
um conjunto de estabelecimentos, distribuídos em cinco andares. 

 

 De acordo com a autora, esta necessidade de se salientar dos demais foi 

percebida pelos vendedores e estes tiveram a iniciativa de deixar grande 

variedade de produtos expostos, introduzindo assim um novo hábito entre os 

comerciantes. Na era moderna, desde que existe concorrência, principalmente 

após a Revolução Industrial, é preciso se desdobrar para atrair os clientes para 

dentro da loja e um dos métodos mais antigos para isto é dispor os produtos 

aos olhos do consumidor (PINHO, 2002). 

 Sabe-se que é preciso mais do que uma boa vitrine para chamar atenção 

do consumidor, para isto é necessário saber o que o público alvo procura e 

direcionar todos os esforços para que a vitrine se destaque dentre as inúmeras 

outras que estão ao seu redor. O conceito de vitrine transcende a mera 

exposição de produtos, ou seja: 

 
Muito mais que um espaço de exposição de produtos, a vitrina é hoje 
uma área na qual desemboca toda uma estratégia de marketing 
composta de pesquisas de mercado e opinião pública, elaboração de 
produtos e mercadorias, de campanhas publicitárias multimídia, etc. 
(BIGAL, 2001, p.46). 
 

 
 Portanto, este estudo é relevante no cenário atual na medida em que a 

vitrine, mesmo com o aumento das vendas em lojas virtuais, continua como 

fator de destaque no processo de construção de marca. Conforme Bigal (2001), 

as vitrines constituem um espaço onde desemboca toda a estratégia de 

marketing da empresa. Tradicionalmente, os esforços para a construção de 

imagem de uma marca fazem parte de uma ação conjunta que corresponde ao 

composto de marketing, ou seja, os quatro “Ps” (preço, produto, praça e 

promoção). É preciso que haja coerência entre esses quatro pontos de 

interesse para uma empresa atinja seu objetivo de marketing. As vitrines, neste 

contexto, fazem parte do P de praça, ou ponto de venda (SERRANO, 2006). 

Contudo, com o advento da comunicação integrada de marketing, percebe-se 

que ela também está contemplada no P de promoção (hoje conhecido como 

comunicação integrada de marketing), através da ferramenta merchandising. 
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Além disso, a vitrine também trabalha os outros dois Ps do marketing, o preço e 

o produto. 

  Assim, a importância deste estudo é percebida nesta complexidade da 

vitrine como ferramenta de marketing e na maior importância e atenção 

dispensada a esta tradicional forma de apresentação dos produtos na 

construção de marca. Para fundamentar teoricamente este estudo, serão 

abordados os seguintes temas: marketing (KOTLER, 2006), merchandising 

(PINHO, 2002), merchandising no ponto-de-venda (DEMETRESCO, 2001), e 

imagem de marca (RANDAZZO, 1996).  
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2 MARKETING 

 

O processo social por meio do qual pessoas obtêm aquilo que 

necessitam e desejam através da oferta e livre negociação de produtos e 

serviços de valor com outros é o que Kotler (2006, p.73) chama de marketing. 

Ou seja, é todo um conjunto de processos e funções organizacionais que 

cuidam da criação, comunicação e entrega de valor para os clientes atuando 

como a conexão entre cliente e usuário no intuito de harmonizar o 

relacionamento entre as partes para que haja benefício para organização e seu 

público. 

Assim, o marketing visa a satisfação das necessidades dos clientes, 

através de produtos/serviços existentes ou novos. Para isso, esta atividade 

envolve toda a empresa, englobando processos que vão desde a produção até 

a troca que está relacionada com o fluxo de mercadorias e serviços desde o 

produtor até o consumidor. 

Ao longo do tempo, o processo de marketing sofreu algumas alterações. 

Pinho (2002) destaca que o grande incentivo à esta atividade se deu com a 

transformação do mercado de vendedores para mercado de compradores, a 

partir Revolução Industrial, quando os empresários sentiram a necessidade de 

um estudo do mercado devido a nova realidade da época. A preocupação inicial 

era produzir e vender para viabilizar sua atividade, a concorrência era pequena, 

e a maior parte da renda destinava-se apenas as necessidades básicas. Com o 

aumento da capacidade de produção em 1930, os comerciantes reagiram e 

passaram a buscar soluções para atrair os consumidores, a partir daí, surge a 

cultura de vender a qualquer preço, dando enfoque à orientação para vendas. 

Hoje este conceito inicial evoluiu, e mudou o foco da orientação do mercado 

para o cliente e a satisfação dos seus desejos.  

 O objetivo do marketing, para Gracioso (2001), é planejar e executar 

todos os aspectos de um produto ou serviço em função do consumidor, visando 

sempre maximizar os produtos e minimizar os preços para que isto resulte em 

lucros para a empresa. Para isto o marketing gerencia elementos chamados de 

composto de marketing, que são responsáveis por alcançar o objetivo da 
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empresa. Assim, todas as atividades mercadológicas se reforçam, pois quando 

isoladas, nenhuma delas é realmente efetiva (PINHO, 2001). 

 O mix de marketing, ou seja, o composto de marketing é “o conjunto de 

instrumentos que uma organização utiliza para viabilizar operacionalmente sua 

estratégia”, conforme Pinho (2001, p.34). Neste composto, encontram-se 

ferramentas que tornam possível elevar ao máximo as vendas e lucros de uma 

empresa, ou seja, são os 4 Ps, também conhecidos como variáveis controláveis 

do marketing. Diferentemente dos fatores incontroláveis presentes no macro 

ambiente, sobre os quais a empresa não exerce nenhum controle. 

Kotler (2006) afirma que tradicionalmente, o mix de marketing é 

composto pelos chamados 4Ps: preço, produto, praça e promoção. Esta divisão 

também sofreu alterações, contudo, estes quatro elementos ainda são 

considerados os essenciais para o marketing. O P de promoção, por exemplo, é 

denominado hoje pelo autor como comunicação integrada de marketing.  

Entre as ações desenvolvidas neste P se encaixa o merchandising. 

Segundo Pinho (2002), o merchandising despontou como solução estratégica 

para inúmeros problemas que surgiram no mix de marketing. Por estar 

diretamente relacionado com o objeto de estudo deste projeto, as vitrines, o 

merchandising será o próximo tema abordado.  

 

 

2.1 MERCHANDISING  

 

Segundo Blessa (2003), merchandising no ponto de venda é o conjunto 

de técnicas responsáveis pela informação e apresentação destacada dos 

produtos na loja, de maneira tal que acelere sua rotatividade. Para a autora, 

todos os elementos que estão dentro de um estabelecimento são também 

responsáveis por seduzir o consumidor e levá-lo a ação da compra. A 

iluminação, disposição dos produtos e o aroma de uma loja, por exemplo, 

ajudam a caracterizar a intenção de uma marca ou empresa em relação ao seu 

consumidor. 

As principais técnicas de merchandising são a informação e a exposição 

do produto no ponto de venda, local onde ocorre, na maioria das vezes, a 
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decisão de compra. Por isto, é muito importante que o ambiente seja agradável 

fazendo com que o consumidor venha até o ponto de venda, realize a compra e 

que seu desejo seja satisfeito. Assim, de acordo com Pinho (2001), o 

merchandising destaca-se por garantir uma maior proximidade com o público e 

por sua capacidade própria de interagir mais diretamente com o consumidor. 

Muitas empresas, contudo, preferem investir em campanhas publicitárias ao 

invés de treinar seus funcionários ou tornar a experiência de compra o mais 

agradável possível para seu consumidor. Porém, se o cliente chegar à loja e 

não se identificar com o que está exposto ou for mal atendido, provavelmente 

ele não retornará ao estabelecimento e a empresa estará desperdiçando 

dinheiro com mídia e esforços de venda. 

Assim, percebe-se que o merchandising tornou-se uma ferramenta 

bastante completa e eficaz do marketing, pois influencia desde a formação da 

imagem do produto no ponto de venda até a venda ao consumidor. É uma das 

poucas ações que pode contar com todos os elementos principais para o 

produto ser vendido: consumidor, produto e dinheiro. Se o cliente for atraído 

pelo layout da loja, sentir-se confortável dentro do seu ambiente e identificar-se 

com os produtos oferecidos, grande parte do caminho até a venda já foi 

percorrido. 

Pinho (2002) lembra que existem outras formas de merchandising, como 

aquela realizada pela televisão (demonstração e divulgação de produtos em 

programas de auditório, por exemplo), contudo, este estudo detém-se ao 

merchandising no ponto de venda. 

 

 

2.1.1 Merchandising no ponto-de-venda: vitrine 

 

O objetivo do merchandising através do ponto de venda é desenvolver 

ações que irão influenciar a decisão final do consumidor, local onde ele é 

fortemente estimulado a realizar a compra, contribuindo também para a criação 

da imagem de marca. Estas ações no ponto de venda são chamadas de visual 

merchandising e exibitécnica e visam captar a atenção do consumidor para 

levar ao ato da compra. 
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 Segundo o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Delta 

Larousse (apud DEMETRESCO, 2001, p.360) vitrina é “a vidraça em que os 

lojistas expõem amostras ou exemplares das mercadorias que têm nos 

respectivos estabelecimentos; mostrador”; e “o armário envidraçado em que 

estão arranjados os objetos que se colecionam ou expõem com fins mercantis, 

de forma que seja fácil ao visitante observá-los”, segundo a Grande 

Enciclopédia Larousse Cultural. (apud DEMETRESCO, 2001, p. 36). 

 A vitrina é o cartão de visitas da loja, o apelo ao público para que preste 

atenção e considere não apenas o que está exposto ali, mas todo o conceito 

que a loja sugere.  De acordo com Demetresco,  

 

A vitrina é uma manifestação discursiva que não restringe apenas a 
comunicação, abrange também uma construção textual de um mundo 
no qual um produto passa a existir por se colocarem em relação com 
os que o percebem. Constrói-se, pois, uma encenação geradora de 
significação em que a vitrina é um espaço que significa e que se faz 
por esse seu peculiar modo de existência (DEMETRESCO, 2001, 
p.13). 

 

 Conforme lembra a autora, a característica típica do discurso-vitrina é a 

persuasão, ou seja, atrair o olhar dos observadores é seu maior objetivo. Sendo 

assim, a vitrina pode ser considerada uma mídia de informação, “pois apresenta 

um produto para a venda por meio de um diálogo entre o tridimensional, o 

visual e o sensível articulador de relações várias entre empresa, vitrinista e 

comprador” (DEMETRESCO, 2001, p. 14). 

 De fato, o vitrinismo despontou a partir do momento em que o homem 

passou a produzir além de suas necessidades básicas naturais, precisando 

evidenciar os produtos excedentes através da criação de conceitos de estilo, 

moda e status, expondo-os de maneira especial e atrativa ao comprador. A 

autora complementa: 

 

A vitrina é um misto de armário de curiosidades e janela que surgiu 
como uma porta da casa-loja do comerciante medieval que, ao ser 
diminuída para expor produtos, transforma-se na janela que mostra ou 
na montra

1
 em português ou devantures (devant = frente, o que fica 

na frente) em francês (DEMETRESCO, 2001, p.36). 

                                                 
1
 Mostruário ou vitrine de estabelecimento comercial (MICHAELIS, 2008). 
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 Assim, a origem da vitrine está relacionada à necessidade do 

comerciante de criar uma identificação com o consumidor. Desde a Idade 

Média, o comerciante ou artesão exibia seus produtos tanto fora quanto dentro 

de suas casas, através de uma abertura para a rua – portas ou janelas – isso o 

permitia ver o que a cidade lhe oferecia ao mesmo tempo em que mostrava o 

que ele fazia. Essa situação proporcionava a vitrina uma visualização inserida 

em seu cenário, e desde essa época já se conceituava como uma “janela com 

luz interna, onde os produtos são expostos principalmente para atrair o olhar, 

ou para iludir e produzir uma visão de sonho”, segundo a Enciclopédia Britânica 

(apud DEMETRESCO, 2001, p.36).  

 Ainda hoje, podem-se encontrar exemplos dessas estruturas na França, 

nas cidades de Paris e Provins; divididas em duas partes “a inferior se 

transformava num balcão e possibilitava que os produtos expostos fossem 

manuseados ou tocados; a parte superior cobria a de baixo como um toldo” 

(DEMETRESCO, 2004, p.21). 

 Com a transição do período medieval para o contemporâneo, a vitrina foi 

evoluindo e transformando-se num espaço que busca criar cada vez mais um 

ambiente onírico para apresentação de seus produtos. Para tanto, “busca ser 

um todo construído de pequenos detalhes, para que cada pessoa nele se 

reconheça em uma relação única com o seu mundo íntimo, atraído 

tentadoramente por um elemento específico que desencadeia um desejo” 

(DEMETRESCO, 2001, p.37). 

 Com o intuito de criar intimidade com o observador e induzi-lo a desejar 

os objetos em exposição, foram se aprimorando as formas de apresentação dos 

produtos e tornando-se cada vez mais dirigidas a essa única tarefa. 

Demetresco conta que:  

 

A vitrina é um armário envidraçado, e entre ela e o antigo gabinete de 
curiosidades renascentista, o armário que se guardavam objetos raros 
e dispendiosos, há uma similaridade importante a ser desenvolvida na 
medida em que nos permite fundamentar como a vitrina procura dar 
aos objetos que expõe qualidades que os singularizam (2001, p.42). 
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 As primeiras estruturas que se assemelham com as vitrinas de hoje que 

se têm relatos, eram similares a pequenas janelas que ficavam localizadas nos 

muros das casas, e tinham como finalidade proteger os itens ali expostos. 

Essas estruturas não permitiam uma visualização clara dos objetos expostos, 

pois eram resguardadas por vidros densos, que deixavam a visão do seu 

interior embaçada, revelando apenas um leve contorno dos artefatos presentes. 

 Enquanto surgiam esses armários de curiosidades, como eram 

chamados, outros espaços tomavam forma de estruturas de exposição, assim 

surgiam pequenas vitrines chamadas “as vaidades”. Nesses espaços os artigos 

começaram a ser inseridos dentro de um contexto curioso, apresentados com 

certa noção de decoração havia a necessidade de ambientação, e muitas vezes 

eram organizados de maneira estranha, pois não combinavam entre si, como 

Demetresco descreve: “[...] díspares entre si, tais como relíquias misturadas a 

conchas, geralmente com nichos escuros e repletos, nos quais havia coesão 

entre os itens” (2001, p. 43).  

 De acordo com a autora, durante o período que vai de 1700 a 1850, 

aproximadamente, móveis decorativos foram substituindo esses pequenos 

expositores, melhor desenvolvidos e projetados eram colocados nos cantos das 

salas de recepção, que normalmente eram mantidas com os centros livres, para 

a realização de festas e encontros. Os gabinetes de curiosidades eram um 

privilégio da nobreza da época, projetados para facilitar seu transporte, eram 

construídos sobre pés com estrutura semelhante a uma mesa, e a parte 

superior se parecia com um armário localizado à altura dos olhos para facilitar a 

sua observação.  

 

O cabinet era um móvel-vitrina fechado, todo construído de pequenas 
gavetas, nichos ou portas e prateleiras, no qual era guardado um 
número razoável de objetos preciosos, lês curiosités, como cartas, 
jóias, miniaturas, esculturas, pedras, animais, plantas, conchas e 
fósseis, entre outros. (DEMETRESCO, 2001, p. 43) 

 

 Apesar dessas estruturas não possuírem fins comerciais nesse período, 

ao apresentarem objetos curiosos, incomuns e preciosos, esses displays 

despertavam o desejo dos observadores. Assim, Demetresco explica que: 
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Aos poucos, delineia-se um contorno para a edificação das vitrinas, 
que aparecem como pequenos quadriláteros espalhados e que, ao 
serem localizados, fazem história e criam a possibilidade de um fazer 
semiótico na medida em que abraçam novas questões a serem 
analisadas, nas quais sempre existe a fascinação de um olhar (2001, 
p. 46) 

 

 Dessa forma, a estrutura da vitrine vai evoluindo cada vez mais para o 

modelo janela-vitrine que conhecemos hoje, o qual Demetresco descreve como 

sendo “um espaço aberto à imaginação como suporte da visibilidade criativa e 

criadora” (2001, p. 61). Assim, não demorou para que os grandes magazines do 

final do século XIX convertam as janelas-vitrines em espaços mais formais e 

comerciais, com grandes e exuberantes vidros que ostentavam o que havia de 

mais moderno na época.  

 Com isso, a finalidade principal de uma vitrine transforma-se em criar 

uma identidade entre a empresa que expõe e oferece o produto e o público-alvo 

a que se dirige. “Caracteriza-se na vitrina a produção de significados para um 

determinado objeto-valor, portanto por uma atividade de marketing, igualando-

se aos usos mercadológicos e jogos utilizados em publicidade” 

(DEMETRESCO, 2001, p. 62). 

 De acordo com a autora, ainda, 

 

Cada discurso é único e específico, mas todas essas montagens 
estão inseridas num quadrilátero - vitrina. Assim, apesar de mudar o 
tema, mudar a moda, mudar o objeto exposto, todas as vitrinas são 
sempre a forma como idéias originais são compactadas, fato que, por 
si só, já constitui um campo de interesse (2001, p. 62) 
 

 Dessa maneira, a vitrina se completa ao exercer suas duas funções 

básicas: “aquela do utilitário, que visa à venda, e aquela do estético que visa à 

atração” (DEMETRESCO, 2001, p. 63), assim se dá a relevância deste estudo, 

que irá analisar como a vitrine pode influenciar as vendas e identificar os 

aspectos que mais contribuem para que a compra seja efetivada. 

Da arquitetura da loja ou do stand até a montagem da vitrina, cada 
arranjo é geralmente criado com um tema específico, a fim de 
identificar produtos e marcas, em geral propostos pelo departamento 
de marketing da empresa. Para cada vitrina há um estudo prévio feito 
com o objetivo de conhecer o desejo do público consumidor e o do 
empresário. A partir desse estudo, constrói-se o cenário-simulacro. 
Ele deve conter muitas informações, um determinado produto 
acoplado a um mundo de aparências que reforçam suas qualidades, 
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sua confiabilidade, seu poder de atração como original, para torná-lo 
objeto de desejo do consumidor (DEMETRESCO, 2001, p. 63) 

 

 Ao mesmo tempo em que a vitrine serve para persuadir seu público, ela 

exibe seus produtos e sugere o que é moda, lança tendências e até estilos de 

comportamento, isso explica a responsabilidade e relevância de uma vitrine 

bem planejada. Nela projetam-se conceitos estabelecidos pelo marketing e pela 

publicidade que determinam o que deve ser utilizado para cada perfil de 

consumidor, construindo assim uma identificação com a marca e seu 

reconhecimento.  

 “O que existe na apresentação de uma vitrine é o desafio da proposta do 

vitrinista, uma forma que é também o conteúdo, ou seja, que traz no seu bojo os 

efeitos visuais de várias ordens sensoriais” (DEMETRESCO, 2001, p. 67). Esse 

é então o desafio do profissional que reproduz essas estratégias de 

manipulação, a responsabilidade de tornar real o conceito que a loja e sua 

marca lhe impõem.  

Contudo, conforme Kotler (2006), o processo de compra não envolve 

apenas a atenção, mas passa por diferentes etapas, resumidas no modelo 

AIDA – atenção, interesse, desejo e ação.  

Assim, considerou-se importante desenvolver separadamente os 

processos que geram as etapas de atenção, interesse e desejo do cliente. 

Desta forma, a percepção do consumidor será abordada a seguir, por englobar 

as etapas de atenção e interesse. 
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3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 Para estudar o comportamento do consumidor estudou-se como funciona 

o comportamento humano em relação à aquisição de um produto ou serviço 

através do modelo AIDA, desenvolvido por ST. Elmo Lewis, em 1898 e 

publicado pela primeira vez por E.K.Strong em sua obra "Theories of Selling" 

(Teorias de vendas) em 1925. Neste estudo Lewis tinha a intenção de guiar o 

vendedor para a efetivação da venda, assim organizou os principais motivos 

para se adquirir um produto: Atenção, Interesse, Desejo e Ação.  

 Dessa forma, segundo o autor, para adquirir um produto ou serviço, o 

consumidor deve, obrigatoriamente: saber da existência do produto ou serviço 

(Atenção), estar interessado o suficiente para prestar atenção nas 

características, especificações e benefícios do produto (Interesse), ter um 

desejo de obter os benefícios que o produto oferece (Desejo), comprar o 

produto (Ação). Hoje surge o conceito de que a venda não termina com a 

compra do produto, e sim na satisfação do consumidor com o bem adquirido, o 

fator que o faria voltar a consumir o produto ou serviço oferecido. Por isso, 

muitos especialistas estão acrescentando um “S” de satisfação, mudando a 

nomenclatura AIDA para AIDAS (Atenção, Interesse, Desejo, Ação e 

Satisfação). 

 Boas vitrines oferecem o que a empresa busca ao atrair o consumidor 

para dentro de uma loja, por isso, ela deve encantar quem as observa. O 

espaço é responsável também por criar um clima que valorize os produtos, a 

proposta da coleção e, até mesmo, causar um impacto que seja coerente com a 

marca e com o seu público-alvo (SITE MUNDOMARKETING, 2010).  

Conforme visto anteriormente, as vitrines funcionam como um cartão de 

visita da loja. A percepção que elas causam no consumidor é, muitas vezes, 

determinante para a concretização da venda. Dessa forma, o estudo da 

percepção do consumidor se torna imprescindível para analisar como as vitrines 

podem ajudar a criar a imagem de marca. 
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3.1 PERCEPÇÃO E ESTÍMULO:  

 

Segundo Blessa (2003), percepção é o processo pelo qual o indivíduo 

recebe estímulos, seleciona-os e interpreta-os. É a função do cérebro que 

responde aos estímulos dos órgãos de sentidos: tato, olfato, visão, audição e 

paladar. Estes cinco sentidos do corpo humano respondem a estímulos já 

vivenciados, que acabam por dar significados às experiências do dia a dia do 

indivíduo. Assim, o ambiente físico de uma loja pode gerar o prazer de 

permanecer na loja ou a vontade de sair dela rápido. Por isso, focar o público 

alvo e investir em ações que condizem com seu perfil aumenta o sucesso de 

uma empresa.  

Em busca do sucesso nas vendas, empresas investem cada vez mais 

em soluções que abrangem os cinco sentidos do corpo humano. Como cada 

pessoa percebe, organiza e interpreta essas situações sensoriais de maneira 

individual, quanto mais completo for o conjunto de ações para atrair o 

consumidor, maiores são as chances de trazê-los para a loja. Nesse sentido, 

Solomon (2002) afirma que algumas pessoas têm o tato como sentido mais 

aguçado, assim elas sempre assimilam mais as coisas que estão ao seu redor 

quando podem tocá-las; outras possuem o olfato mais desenvolvido, por isso 

respondem com mais facilidade quanto estimuladas através de odores; também 

existem as que respondem com maior rapidez aos estímulos visuais, como 

cores, formas, tamanhos e estilos de um produto, por exemplo. 

Blessa (2003) complementa, afirmando que, apesar de não ser uma 

regra geral, os jovens preferem músicas mais agitadas, e se identificam com 

lojas que tocam música eletrônica ou rock, por exemplo, isto faz com que 

permaneçam mais tempo nestes lugares. Por outro lado, consumidores mais 

maduros, normalmente, sentem-se confortáveis em lojas em que o som é mais 

suave. Ainda assim, estes são dados que falam de pessoas e personalidades 

diferentes, então estão suscetíveis a variações.  

Giglio (2003) acrescenta que existem certos padrões perceptivos, 

construídos a partir da experiência de vida de cada pessoa. Algumas, por 

exemplo, têm capacidade de perceber detalhes visuais que fogem aos outros; 

outras precisam do toque para conhecer os objetos. Todos recebem uma 
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quantidade enorme de informações diariamente, cabe ao consumidor selecionar 

e dar significado aos estímulos que lhes interessam. 

 Conforme Solomon (2002), os consumidores se concentram em alguns 

estímulos, não notam outros, e chegam a desviar seu caminho para ignorar 

algumas mensagens. Inúmeras mensagens são ignoradas pelos indivíduos 

todos os dias. O fenômeno chamado de exposição ocorre quando um estímulo 

penetra na gama de fatores sensoriais de uma pessoa. Portanto, quanto mais 

abrangente for a gama de estímulos explorados pelos varejistas, maior será o 

sucesso obtido por eles. 

Segundo Sampaio (1999), a marca precisa agir sobre os centros 

sensoriais do consumidor, e este é um ponto que precisa ser explorado na 

apresentação de produtos nas vitrines das lojas, para tornar estes espaços 

interativos e colaborar para a construção da imagem de marca.  
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3 METODOLOGIA 

 

A natureza desta pesquisa é qualitativa e quantitativa, de caráter 

exploratório e descritivo, desenvolvida a partir de um estudo de caso. A 

pesquisa qualitativa, conforme Michel (2009), utiliza-se da experimentação 

empírica para atingir seus objetivos e deve ser realizada com uma análise 

detalhada e abrangente, assim como coerente com a argumentação lógica das 

idéias. “Na pesquisa qualitativa, o pesquisador participa, compreende e 

interpreta” (MICHEL, 2009, p. 37). Por este motivo o questionário contou com 

algumas perguntas abertas, no intuito de aprofundar o conhecimento sobre o 

público entrevistado. Contudo, as perguntas abertas que estão contidas no 

questionário foram organizadas em categorias e transformadas em fechadas 

para facilitar a análise e compreensão dos dados obtidos. 

 Gil (1999) complementa que papel o principal da pesquisa quantitativa é 

descobrir quantas pessoas de uma determinada população compartilham uma 

mesma característica ou um grupo de características, por isso este trabalho se 

utilizou também de análises quantitativas para atingir seus objetivos e verificar 

numericamente quantas pessoas compraram na loja após ter observado a 

vitrine. Para chegar a esses números, foi feita uma planilha de observação onde 

cada dia da semana foi divido em manhã e tarde, possibilitando analisar 

também em qual período do dia a loja possui maior fluxo de clientes. 

Visando o aprimoramento de idéias, conforme Gil (1999), as pesquisas 

exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, visando torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Já a 

pesquisa descritiva permite criar generalizações através da utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionário e observação 

sistemática, que foram selecionadas para a realização do projeto em questão. 

Durante o período de realização da pesquisa todas as mulheres que 

compraram na loja responderam ao questionário, para verificar a legitimidade 

das respostas e poder fazer o cruzamento dos dados foi feita também a 

pesquisa de observação. Segundo Gil (1999), questionário é uma técnica 

descritiva que consiste na tradução dos objetivos específicos em itens bem 

redigidos, por isso a importância de seu uso nesta pesquisa. Já a etapa de 
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observação, para relacionar as ações, comportamentos e as interações das 

pessoas envolvidas com a problemática da situação a que estão ligadas, foi 

fundamental para entender a função da vitrine. 

Caracteriza-se este trabalho, ainda, como um estudo de caso, que 

segundo Andrade (2007, p. 124) é o método monográfico que “consiste no 

estudo de determinadas [...] instituições, grupos ou comunidades, com a 

finalidade de obter generalizações. [...] pode também, abranger o conjunto de 

um grupo social”. A opção por estudar a vitrine da Tok d’ Classe se deu pelo 

interesse do dono da loja em estudar e aprimorar o uso da vitrine, uma vez que 

é o local de trabalho da pesquisadora deste projeto. Assim, este foi o método 

selecionado por permitir que o investigador possa vir a descobrir novos 

elementos que poderão surgir ao longo da pesquisa, buscando novas respostas 

e novas indagações no desenvolvimento do trabalho. A possibilidade de 

interpretação de um contexto para entender a manifestação geral de um 

problema, também foi bastante relevante.  

A etapa quantitativa envolveu a pesquisa observacional do público-alvo 

da loja Tok d’ Classe, através da qual foi possível determinar o número exato de 

consumidores que olhou a vitrine antes de entrar na loja, assim como quantas 

pessoas foram atraídas pela vitrine, mas não entraram na loja. Já na etapa 

qualitativa e quantitativa foi aplicado um questionário semi-estruturado a todos 

os consumidores que compraram na Tok d’ Classe entre os dias 1 a 6 de 

novembro, buscando conhecer os fatores que os levaram à ação da compra e 

quais elementos presentes na vitrine mais chamaram sua atenção.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

4.1 PERFIL DA EMPRESA ESTUDADA 

  

 A empresa escolhida para a realização deste estudo foi a loja de 

acessórios e presentes Tok d’ Classe, localizada na segunda quadra da rua Dr. 

Bozano, número 1058, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Essa 

empresa atua no mercado desde 1999 e no ano de 2007 abriu uma filial na Rua 

do Acampamento, 1025. Recentemente seus proprietários e fundadores, 

Henrique e Elenita Vasconcelos venderam a loja sede para o senhor Muriel 

Pires, no mês de março de 2010.  

 

Figura 1 - Vista da fachada da loja Tok d’ Classe. 

 

 

 

 Desde sua inauguração, a empresa Tok d’Classe tem como público-alvo 

mulheres de classe média de todas as idades do mercado de Santa Maria. Os 
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preços de seus produtos são bastante flexíveis, sendo possível encontrar na 

loja brincos de R$ 2,00 até R$ 76,00, assim como o preço do restante das 

mercadorias, todos com grande variação. Dentre os produtos oferecidos estão 

bijuterias, bolsas, óculos, maquiagens, lenços e todo tipo de acessórios 

femininos. 

 

Figura 2 – Vitrine: exemplo de alguns produtos expostos 

 

 

 

 A vitrina da loja é bastante funcional, constituindo-se de uma vidraça que 

compreende toda a sua fachada, permitindo que o público que passa em frente 

ao local possa visualizar totalmente o interior da loja. Não existe uma 

iluminação específica para a vitrine, já o interior da loja é bastante iluminado, 

proporcionando claridade a vitrine, que é composta de duas prateleiras de vidro 

de três andares cada de uma lado, que servem para exposição da variedade de 

produtos que a loja oferece; e do outro lado da porta uma prateleira de vidro, 

também com três andares que serve para a exposição dos artigos infantis.  
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Figura 3 - Vista diagonal da fachada da loja. 

 

 

 

  Sendo assim, conforme mostra a figura 3, é possível identificar dois 

nichos, um à direita da porta contendo produtos da linha infantil, presilhas de 

cabelo, óculos para crianças, acessórios da moda e bolsas infantis. Do outro, 

ficando a esquerda da porta, ficam expostas as mercadorias femininas, como 

bolsas, bijuterias e óculos.  

 A empresa recebe mercadorias novas a cada quinze dias, e a prioridade 

dos produtos que serão expostos na vitrine são as novidades. A vitrine é refeita 

todas as segundas feiras, e produtos como óculos, bolsas, e brincos da 

promoção são itens que não ficam de fora da composição, tanto do espaço 

relacionado à adultos quanto do espaço relacionado à produtos infantis, como 

pode ser visto na figura 4.  
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Figura 4 - Vitrine infantil 
 

 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS – QUESTIONÁRIOS 

 

 A pesquisa foi feita na loja mais antiga, da Rua Bozano, com a autorização 

e apoio do novo proprietário, que mostrou bastante interesse no tema desta 

pesquisa. Mesmo com outro layout e uma nova marca já desenvolvida para a 

loja, ficou estabelecido no contrato de compra que a marca antiga da loja 

devesse ser mantida por um determinado tempo, após isto a loja trocará a 

logomarca, assim como as cores utilizadas para sua apresentação. 

 O questionário foi construído de maneira que permitisse identificar se os 

consumidores têm o hábito de olhar uma vitrine antes de entrar na loja, e se 

prestam atenção ao que nela está exposto, conforme o anexo 1. Para isto foram 
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feitas perguntas que permitissem ao entrevistador descobrir em números a 

relevância de sua pesquisa. Foram abordadas 314 pessoas que realizaram ao 

menos uma compra na loja durante os dias 1, 3, 4, 5 e 6 de novembro de 2010. 

Os dados tabulados foram transformados em gráficos e são apresentados a 

seguir: 

 
Gráfico 1 – Você olhou a vitrine antes de entrar na loja? 

 

 

 O gráfico 1 apresenta dados numéricos que apontam quantas pessoas 

olharam para a vitrine antes de entrar na loja, sendo que 77% dos entrevistados 

repararam na vitrine e 23% dizem não terem sido atraídos por estas estruturas 

diretamente. Muitos fatores devem ser avaliados para a total compreensão 

desta questão, um exemplo, muitos dos entrevistados já são clientes da loja e 

por isso preferem não perder tempo em frente à vitrine, já que costumam 

comprar frequentemente. Outros costumam utilizar a vitrine como uma 

propaganda, se encontrarem produtos diferentes expostos entram na loja para 

conferir o restante da mercadoria. 

 A questão número dois, presente no questionário é uma pergunta aberta 

que foi, após a leitura de todas as respostas, organizada em quatro categorias, 
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que correspondem às respostas mais frequentes dadas pelos entrevistados, de 

acordo com o gráfico 2: 

 

 

 

Gráfico 2 – O que mais chamou sua atenção na nossa vitrine? 

 

 

 Confome o gráfico 2, a maioria teve sua atenção direcionada às bolsas, o 

que corresponde à 30% dos entrevistados. Dentre os demais, 25% foi atraído 

pelos óculos expostos na vitrine; 23% voltou sua atenção para as maquiagens 

vendidas na loja e o restante, 22% dos entrevistados na loja despertou maior 

interesse nos acessórios (bijouterias como brincos, pulseiras, anéis, além de 

lenços, cintos e chapéis). Esses índices também estão sujeitos à variações 

como período do mês, o clima, datas comemorativas e dias da semana.  

 Pela pesquisa, realizada na primeira semana de cada mês, é possível 

notar uma maior procura por bolsas e carteiras de festa neste período. Isto 

pode ser devido à data relativa ao pagamento dos salários da maioria da 

pessoas, ou seja, acredita-se que durante este período as pessoas costumam 

receber e por isso estão pré-dispostas a investir mais em artigos de valor mais 

elevado. O clima influencia também na procura pelo item que ficou em segundo 

lugar em termos de atenção, os óculos tem uma saída bem maior durante os 
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dias ensolarados, a chegada do calor também aumenta a demanda por este 

produto.  

 Outro fator que pode ter contribuído para as vendas são bailes, shows e 

eventos sociais, que faz com que aumente a procura pelos mais diversos itens 

de maquiagem. Os acessórios são os produtos que vendem com maior 

constância na loja, sendo que sua busca independe de uma ocasião especial, 

ainda que em determinadas épocas como natal, ano novo, dia das mães ou dia 

dos namoradas suas vendas aumentem consideravelmente.  

  A pergunta seguinte do questionário procura descobrir se os entrevistados 

costumam comprar produtos influenciados pelo que viram na vitrine ou não: 

 

Gráfico 3 – Você costuma comprar produtos influenciado(a) pelo que vê 
nas vitrine? 

 A maioria das mulheres que responderam a perguntam dizem não serem 

influenciadas pelo que viram na vitrine, um total de de 58%. O restante, que diz 

respeito a 42% das entrevistadas, costuma comprar influenciada pela vitrine. Na 

pergunta número 6 do questionário, como complementação também pede-se 

para que as consumidoras citem uma ocasição em que realizaram uma compra 

ao despertar do desejo por um produto exposto na vitrine, as respostas foram 

bastante variadas e não foi possível transformá-las num padrão, porém pode-se 

afirmar que mesmo as consumidoras que não têm o hábito de comprar por 
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impulso já foram atraídas ao menos uma vez por um produto exposto numa 

vitrine, e levada a realizar a compra a partir deste impulso. 

 O gráfico 4 busca descobrir entre os consumidores da loja que afirmaram 

ver as vitrines, com que frequência eles costumam observá-la antes de entrar 

numa loja: 

 

Gráfico 4 – Com que frequência você olha a vitrine antes de entrar numa 
loja? 

 

. 

 

 A partir desta questão foi possível descobrir que a maioria dos 

entrevistados tem o hábito de sempre olhar as vitrines antes de entrar numa 

loja, um total de 54%. O restante, 46% dos que responderam às entrevistas, 

costumam olhar as vitrines somente às vezes. Existem os consumidores que 

costumam sair frequentemente para olhar vitrines, quando encontram algo do 

interesse realizam a compra, em grande parte mulheres aposentadas com mais 

de sessenta anos, que residem próximas a localização da loja e são 

consumidoras assíduas.  

 Um dos motivos citados pelas entrevistadas como justificativa para não 

olharem a vitrine antes de entrar na loja foi o tempo. Uma grande parcela da 

clientela visita a loja em seu horário de almoço e não quer perder tempo com 

distrações, são mulheres de perfil decidido e prático, que costumam ser 
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bastante ágeis em suas tarefas diárias, para que tenham mais tempo para 

passear com os filhos ou dedicar-se a uma atividade de lazer. 

 Durante a semana de realização das entrevistas também foi feita uma 

planilha de observação, para que fosse possível dizer, dentre as pessoas que 

olharam a vitrine, quantas entraram na loja e quantas não entraram: 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS – OBSERVAÇÃO 

 

Gráfico 5 – Após parar para ver a vitrine, a pessoa entrou na loja? 

 

 

 

 Para a realização desta análise foi adotado o seguinte processo: Uma 

tabela para cada dia da aplicação do questionário, nela os dias foram divididos 

em manhãs e tardes, permitindo uma maior compreensão dos dados obtidos. 

Foram computadas, durante todo o intervalo de observação, 1230 pessoas que 

pararam para observar a vitrine da loja. No gráfico 5, percebe-se que desses 

indivíduos que pararam para observar a vitrine, 56% não entraram na loja, 

totalizando 690 pessoas. 

  Quando analisado o período, manhã ou tarde, outros dados relevantes 

foram encontrados. A manhã é o período em que menos pessoas param para 

olhar a vitrine. Das 1230 pessoas que pararam durante os 5 dias de análise, 

apenas 357 foram observadas no período da manhã, totalizando 29%, 
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conforme o gráfico 6. Esta grande diferença entre o período da tarde e o 

período da manhã pode estar relacionada ao horário comercial de trabalho. Ou 

seja, talvez isso ocorra devido aos horários de maior fluxo de transeuntes, a 

partir das 12 horas até as 13 horas e 30 minutos, ou a partir das 18 horas, 

momentos em que grande parte das pessoas está saindo ou voltando de seus 

intervalos de almoço, ou saindo do trabalho, indo ou voltando para o cursinho 

ou faculdade.  

 

 Gráfico 6 – Período em que se observaram pessoas parando para 

olhar a vitrine: 

 

 Assim, durante o período do início e fim da tarde há um maior fluxo de 

pessoas parando em frente à loja, e consequentemente, entrando. No período 

da manhã, as pessoas param e observam a vitrine, porém muitas não entram, 

talvez, por estarem com pressa. Nos outros horários, ocorre que a cada duas 

pessoas que param para observar a vitrine, uma entra na loja. 

  O gráfico 6 está relacionado ao gráfico 7, ou seja, no período da tarde há 

mais pessoas parando para observar a vitrine e, entre essas, mais pessoas 

entrando na loja. Do total de 540 pessoas que entraram na loja após observar a 

vitrine, apenas 135 visitas ocorreram no período da manhã, conforme 

demonstra o gráfico 7.   
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Gráfico 7 – Período em que a pessoa parou para ver a vitrine e entrou na 

loja: 
 

 

 

 

 Percebe-se assim, que o período da tarde é quando a grande maioria das 

pessoas que param em frente à loja para observar a vitrine, acaba entrando, 

totalizando 75%. Ou seja, a vitrine exerce mais influência no fluxo de pessoas 

dentro da loja durante o período da tarde. Talvez isso ocorra porque considera-

se como manhã o período das 9 horas até às 12 horas, enquanto que a tarde 

se estende das 12 horas até às 19 horas, o que resulta num total de sete horas, 

em contrapartida das quatro horas que dura a manhã. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Com o desenvolvimento econômico do país e a possibilidade de se 

conseguir crédito para novos investimentos cada vez mais fácil, surgem todo 

dia inúmeras novas empresas que necessitam se diferenciar umas das outras 

na busca de reconhecimento que possa ser revertido em lucro para as novas 

firmas. A publicidade, na maioria das vezes, é o fator primordial que faz com 

que uma empresa se sobressaia à outra, que tenha sucesso ou não no 

mercado hoje em dia. Porém, os investimentos em propaganda podem ter um 

custo muito alto, o que para novos empreendedores pode ser um fator que o 

impeça de dispor de verbas para campanhas publicitárias. Por isso, para se 

destacar dos concorrentes, nesses casos, é necessário criar uma abordagem 

diferenciada para conquistar o cliente.  

 A aposta de muitos comerciantes está nos investimentos no ponto de 

venda, para tornar a experiência de compra cada vez mais agradável ao 

consumidor. É necessário que o cliente sinta-se satisfeito para que retorne à 

loja e crie uma fidelidade com a empresa ou marca. Porém, trazê-lo para dentro 

da loja tem sido um desafio aos empresários, com tantas ofertas de lojas 

semelhantes é preciso conquistar o cliente desde o lado externo da loja, para 

que ele sinta o desejo de entrar e conhecer tudo o que determinada marca ou 

empresa pode lhe oferecer. Este fato vem sendo estudado por muitos autores 

aqui citados, sendo que, para destacar-se fisicamente no varejo, muitos 

afirmam ser imprescindível oferecer um diferencial que atraia os consumidores 

das ruas às lojas, e não se pode esquecer que isto precisa despertar a 

curiosidade e o desejo do consumidor em poucos segundos, o tempo de as 

pessoas passarem na frente da loja.  

 Ao longo deste estudo foram pesquisados diversos assuntos que 

confirmam a importância que a fachada de uma loja tem em relação às vendas. 

Ou seja, mais do que nunca, é preciso criar um design diferenciado e agradável 

de loja para promover visitas e muitas vendas. Assim, através deste trabalho, 

foi possível verificar a influência de uma vitrine no fluxo de pessoas na loja e 

nas vendas. Das pessoas que compraram na loja Tok d’ Classe durante os dias 
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de realização da pesquisa, a maioria afirmou ter feito isso em função de algum 

produto exposto na vitrine, comprovando a importância desta empiricamente.  

 Contudo, quando perguntadas se são influenciadas pela vitrine, apenas 

uma pequena maioria, 58% afirma que sim. Ou seja, as pessoas, muitas vezes, 

não admitem ou não percebem a real influência exercida pelas vitrines nas suas 

decisões de compra.  

 Por outro lado, verificou-se que a vitrine, por si só, não atrai o público, pois 

este está sob influência de outros aspectos como o tempo e o período 

disponível para a compra.  

 Assim, foi atingido o principal objetivo do trabalho de verificar como as 

vitrines podem atrair o consumidor e influenciar as vendas da empresa. Na 

etapa de observação foi possível complementar as informações obtidas através 

do questionário, ou seja. Mesmo que, uma pequena maioria admita ter visto a 

vitrine antes de comprar, observou-se que, das 320 pessoas que entraram na 

loja após olhar a vitrine, 314 compraram algum produto. Não foram observadas 

pessoas que entraram na loja sem antes observar a vitrine. Ou seja, não 

ocorreram compras, durante o período observado, de consumidoras que 

tenham entrado na loja sem antes olhar a vitrine, apesar de 48% das 

entrevistadas afirmarem não ter olhado a vitrine antes de realizar a compra.  

 Para verificar se os consumidores realmente haviam prestado atenção à 

vitrine, foi pedido que descrevessem um produto que ele lembrasse ter visto na 

vitrine, e, neste caso, todos os consumidores que disseram ter visto a vitrine 

lembravam algum produto exposto. Estas perguntas respondem ao objetivo 

específico de verificar que produto mais atrai o consumidor para dentro da loja e 

assim, contribui para a efetivação da compra. Neste caso, observou-se que o 

produto mais lembrado pelos consumidores são os acessórios que incluem 

bijuterias, lenços, cintos e chapéus. Mas esta preferência está bem distribuída, 

pois as outras categorias de produtos ficam atrás por apenas alguns pontos 

percentuais, evidenciando a importância de manter uma vitrine com uma grande 

variedade de produtos expostos. 

 Depois da aplicação da pesquisa e de estudar os gráficos pode-se 

perceber que o público-alvo da loja Tok d’Classe retém na memória os produtos 

de cores vibrantes, uma vez que, em algumas perguntas abertas, a resposta 

não era apenas o produto em si. Isto é, ao ser perguntado sobre que produto 
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mais chamou sua atenção, as consumidoras descreviam o produto salientado 

sua cor e preço. Assim, comprovou-se que vitrines bem coloridas e compostas 

de produtos de preço baixo conseguem atrair um número bem maior de 

consumidores para o interior da loja do que quando nela são expostas peças 

caras como bolsas para festas sociais, que são artigos de valor mais elevado. 

 Esta realidade condiz com o público-alvo da loja, que são, em sua maioria, 

mulheres de classe média e classe média baixa, ou seja, a vitrine está 

composta de forma que este consumidor se identifique com os produtos e seja 

atraído para o interior da loja. Assim, percebeu-se que, mesmo que tenham sido 

atraídas para o interior da loja por um produto barato, muitas vezes as 

consumidoras compram um produto mais caro, que não estava exposto. 

 Apesar de o público-alvo da loja não valorizar exclusividade e qualidade 

na etapa de atenção do modelo AIDA, em que é valorizado o preço menor, 

estas pessoas também desejam sentirem-se privilegiadas por adquirirem os 

produtos diferenciados oferecidos pela loja.  

 Uma sugestão para o dono da loja Tok d´Classe para aumentar ainda 

mais a influência da vitrine no processo de decisão de compra seria 

contextualizar os produtos, ambientá-los e criar nichos de iluminação direta em 

determinados itens. Isto poderia, através da bibliografia estudada, dar maior 

destaque aos produtos expostos. Outra sugestão é tornar a experiência de 

compra dessas pessoas um momento único, que farão com que elas anseiem 

por comprar mais e sintam-se mais bonitas e realizadas ao usarem os produtos 

comprados na loja. 

 Um assunto não abordado neste estudo sobre vitrine foi quanto à 

construção de cenários nas vitrines, seu aspecto estético e funcional, ou seja, 

quais são os elementos necessários, além do preço e das cores vibrantes, 

apontados pelas consumidoras, para que uma vitrine seja considerada 

“eficiente” e desempenhe sua função principal, atrair o público. Assim, fica a 

sugestão para novas pesquisas relacionadas ao tema.  
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APÊNDICE  

Questionário aplicado aos compradores 

Entrevistador: 

- Prezado (a) Consumidor (a), você gostaria de participar de uma pesquisa de 
trabalho final de graduação (TFG) do Curso de Publicidade e Propaganda do 
Centro Universitário Franciscano – UNIFRA (Santa Maria/RS)? São apenas 6 
perguntas. Sua participação é extremamente importante para que possamos 
contribuir para o aprimoramento do estudo de vitrines.  
 
 

1. Você olhou a vitrine antes de entrar na loja? 
 
(  ) 1.Sim - prossiga    (  ) 2.Não  - pule para a pergunta 3 
 

2. O que mais chamou sua atenção na nossa vitrine? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3. Você costuma olhar vitrines antes de entrar nas lojas? 

 
(  ) 1.Sim - prossiga    (  ) 2.Não  - pule para a pergunta 3 

 
4. Com que frequência você olha a vitrine antes de entrar numa loja? 

 
(  )1. Sempre  
(  )2. Às vezes 
(  )3. Nunca 
 
5. Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
6. Você costuma comprar produtos influenciada pelo que viu na 

vitrine? Pode citar uma ocasião em que isto ocorreu? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
Data:___/___/________ Iniciais do seu nome:___________  Sexo: ( ) feminino  
( ) masculino  Idade: _____  Nível de escolaridade: ______________________  
Profissão: _____________________  
Entrevistador: - Muito obrigado pela sua participação! 


