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RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa tem por intuito investigar como as narrativas visuais são 

aportadas nas lojas de atacado de moda fast fashion, situadas no Megapolo Moda, 

primeiro shopping center de atacado especializado em moda do país. Seleciona o 

segmento de moda, e mais especificamente, a loja de atacado de moda fast fashion para 

a investigação, uma vez que nelas se apresenta o fenômeno da moda como prática de 

obsolescência programada e acelerada de produtos; sendo esses ambientes, locais 

propícios para se investigar a produção comunicacional através da construção de 

narrativas visuais permanentes ou efêmeras que vinculadas aos temas de tendências de 

moda da estação e adotando os recursos de visual merchandising  estabelece o processo 

de obsolescência programada. O trabalho apresenta como resultado a estruturação de 

um quadro esquemático de narrativa visual que permite verificar como essas narrativas 

estão contidas nos ambientes de loja de atacado de moda fast fashion, mesmo não tendo 

sido intencional. O resultado demonstra que há sim, a possibilidade do desenvolver uma 

metodologia de narrativas visuais, a partir do quadro esquemático, e efetuar a aplicação 

da mesma como estratégia comunicacional da loja de atacado fast fashion. 

 

Palavras-chave: comunicação; moda; loja de atacado; narrativa; visual merchandising 
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ABSTRACT 

 

This project study investigates the narratives process, specifically how visual effects are 

presents in fast fashion system wholesale stores, in this study, stores located in 

Shopping Megapolo Moda, Brazilian first fashion specialized wholesale shopping. The 

subject of investigation presents the store environment as a space where images and 

stories can be constructed being part of a fashion obsolescence phenomena, in which the 

fashion system accelerates products renovation.  All the same, the narratives created in 

this environment showing ephemeral or permanents scenarios can be studied displaying 

the fashion trends as a cause of this programed obsolescence. This study intend to 

demonstrate the visual merchandising as a results of a narrative structured plan, even if, 

not always prearranged as a chronicle. As a results, the study presents possibility for a 

method development for visual narratives that can be applied as a model for fast fashion 

wholesale stores. 

 

Keywords: communication; fashion; wholesale store; narrative; visual merchandising 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“É assim que a era da felicidade paradoxal 

exige soluções, elas próprias paradoxais” 

(Gilles Lipovetsky, 2007)  

 

Na sociedade contemporânea novas demandas surgem diariamente, em forma de 

produtos, marcas e serviços, sendo aceleradas pela facilidade com que estas tornam-se 

disponíveis para o consumo. Viabilizou-se a disponibilidade, com a evolução de um 

sistema de distribuição abrangente, complexo e desenhado em formatos de canais que 

originam-se na indústria e terminam no contato com o consumidor final e modelos 

logísticos que cruzam todo o mercado globalizado. 

Alguns segmentos de produtos beneficiaram-se ainda mais do mercado 

globalizado, é o caso da moda, cujos lançamentos e novidades estão acessíveis a todos 

que quiserem consumi-los, para se ter uma ideia, o Brasil é hoje o quinto maior parque 

têxtil do mundo, movimenta aproximadamente 50 bilhões de reais ao ano e possui cerca 

de 30.000 empresas formais, empregando em torno de 1,7 milhões de pessoas, sendo 

75% mulheres, é o segundo maior empregador da indústria de transformação e o 

segundo maior gerador do primeiro emprego1.  

Democratizado, o fenômeno da moda ampliou seu espectro, possibilitando que 

todos os segmentos de público possam consumir produtos de moda, em muitos casos, 

mesmo antes do lançamento no país, através da compra pela internet e sacoleiros2. Para 

fazer frente à velocidade de adesão, a indústria de moda desenvolveu o sistema fast 

fashion3, que diminuiu o espaço de tempo entre a produção e o consumo de moda. 

Diante das configurações atuais do mercado de consumo, a combinação de um 

                                                           
1 http//www.pyxis-consumo-ibope inteligência.com.br. Acesso em 20 de dezembro de 2014. 

2 Sacoleiros é um termo coloquial usado para identificar quem comercializada produtos de moda de 

maneira informal. Normalmente abastecem-se em viagens realizadas ao exterior ou em outras regiões 

do país.  

3 Traduzida por moda rápida em nosso mercado. CIETTA, Enrico. A revolução fast fashion. São Paulo: 

Estação das Letras e Cores, 2012. 
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sistema de distribuição complexo e estruturado e a velocidade de consumo dos produtos 

de moda criaram o ambiente propício para a implantação de um novo modelo de 

negócios, os shoppings centers de atacado especializados em moda, que adotam os 

recursos de infraestrutura dos shoppings convencionais de varejo, ao mesmo tempo que 

destinam suas dependências à venda de atacado. 

A exemplo dos shoppings centers de atacado de moda, que investem em 

ambientação e em eventos para atrair e converter os varejistas compradores de moda, as 

lojas atacadistas também adotam os recursos de ambientação e cenografia 

desenvolvidos pelos canais varejistas com o objetivo de gerar proximidade com o seu 

público, ao mesmo tempo que utiliza estratégias de obsolescência programada, baseada 

nos temas de tendência de moda da estação, provocando frequência de visitas, na busca 

de oportunidades e novidades. 

 A estratégia de obsolescência programada4 motivou a indústria da moda a 

proceder com o encurtamento nos processos de criação, produção e distribuição, 

fazendo o produto chegar às lojas em ciclos de tempo cada vez mais enxutos. Assim, em 

detrimento aos anteriores lançamentos por estação, atualmente a reposição ocorre 

semanalmente, por meio do modelo fast fashion, que vem sendo amplamente adotado 

no canal atacadista. 

Diante das mudanças ocorridas no sistema de distribuição e no modelo de 

produção de moda, o presente estudo tem como ponto de partida os processos 

comunicacionais contidos em uma loja de atacado de moda fast fashion e as narrativas 

visuais deles decorrentes. 

Ao contextualizar a moda no sistema de distribuição abordamos os conceitos de 

SUDJIC (2010, p. 149) segundo o qual:  

“a moda passou com uma velocidade extraordinária de artesanato a 

indústria. O impulso para aumentar a produção de formas inovadoras 

encorajou os fabricantes de tecido na Inglaterra do século XVIII a criar 

                                                           
4 CASAQUI, Wander. Do mundo do trabalho à retórica do consumo: um estudo das representações do 

trabalho na publicidade contemporânea. In: BACCEGA, Maria Aparecida (org.). Comunicação e 

culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008, P.203-215. 



 

16 

 

a fiandeira mecânica e os teares movidos a vapor que reconfiguraram a 

economia mundial.”5.  

A moda que nas últimas décadas se transformado em um dos segmentos 

economicamente mais ativos, ainda hoje depende da arte, da fotografia, da música, do 

cinema, para construir suas referências visuais, usando as imagens para alimentar o 

desenvolvimento de várias coleções ao ano. Ao buscar referências visuais em outras 

formas de expressão, impregna-se de novos comportamentos, ampliando o seu escopo. 

Atualmente, moda, design, gastronomia constituem formas de hibridização. 

Baccega (2008) situa a simultaneidade, como válvula-mestre dos processos de 

reconhecimento do mundo e complementa que o tempo agora é outro. São outras 

maneiras de entender a realidade que nos cerca, resultando no que ela define como 

“novos modos de estar no mundo” (BACCEGA, 2008, p.1), definição que abarca o 

volume de informações sobre os mais diversos assuntos disponíveis nos meios digitais a 

quem procurá-las, ou melhor, acessá-las. As inovações tecnológicas hoje expandiram os 

processos de busca da informação, dentre elas a informação de moda.  

Os indivíduos, atualmente, tem a seu dispor informações atualizadas sobre a 

moda. E é nesse contexto que “desenha-se a importância da marca, da grife, às vezes 

maior que as características do bem produzido. Ela tornou-se indispensável para a venda 

rápida do produto...somos a grife da roupa que vestimos, da bolsa que usamos, do carro 

que temos”. (BACCEGA, 2008, p.3). Retoma-se assim a dimensão comunicacional da 

moda. 

Em sua forma democrática, a moda define o que é ou não para ser usado na 

relação tempo-espaço, entretanto é o consumidor de moda quem define por usá-la ou 

não, portanto, ele pode gerar sua “própria moda” e nesse contexto, a autoestima é 

fundante como processo de afirmação. 

O estar na moda segundo o pesquisador Dorfles (1979) 6equivale a adotar um 

determinado gosto, que altera de acordo com o momento. Dispondo ou não, o indivíduo 

respira e transpira o poder de compra, embalado por uma sociedade “capaz de 

ultrapassar a estrita necessidade dos produtos na superfluidade das imagens, somos 

                                                           
5 SUDJIC, Deyan. A linguagem das coisas. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010. p. 149. 

6 DORFLES, Gillo. Modas & modos. Lisboa: Edições 70, 1979. 



 

17 

 

sensíveis à sua virtude de espetáculo” (BAUDRILLARD, 2002, p.181) e o fascínio das 

ruas e shoppings centers, lugares nos quais as mercadorias seduzem e projetam 

singularidade. 

Para Garcia e Miranda (2010), moda é comunicação e fundamentam sua 

pesquisa na história da moda, semiótica da cultura, marketing, cultura do consumo, 

comunicação, na qual apresentam “a moda como o fenômeno que continua melhor 

demonstrando essa mudança da sociedade, as quais estão refletidas no processo de 

consumo que se mantém”7. Sendo assim, “o vestir é uma coisa que comunica muito, à 

vezes você não fala uma palavra, você entra em um lugar e a sua roupa está dizendo 

muita coisa.” (GARCIA e MIRANDA, 2010, p.104). 

Diferente das outras formas de apresentação do sistema moda, como a revista, a 

televisão nas quais a relação com o sistema se dá no imaginário, a loja permite que o 

indivíduo realize a escolha mental e na sequencia ela é efetivada através da compra. 

Nesse contexto, a vitrine estabelece o papel de elemento sedutor e impulsionador, 

apresentando inúmeras possibilidades de escolha, é como uma substância intoxicante 

que incita no indivíduo já inebriado, um exercício de flanerismo8, persuadindo-o a estar 

na moda. 

Segundo Garcia e Miranda, a importância da loja de moda reside no contexto da 

efetivação da compra, do contato direto que estabelece com o consumidor, 

apresentando-o ao sistema de moda – colocando-o à disposição para consumo: “a 

ambientação teatral transforma a loja num cenário onde o consumidor é protagonista de 

um jeito de viver, graças não só a seleção de produtos, como também ao menu de 

atividades lúdicas e educativas ofertadas aos clientes”. (GARCIA e MIRANDA, 2010, 

p.18). 

Para a produção de ambientes teatrais a que se refere Garcia e Miranda, o 

sistema de distribuição desenvolveu um método para a construção de ambientações 

cenográficas, a partir da vitrine e permeando todo o interior da loja. Trata-se do 

planejamento de visual merchandising, que utiliza a arquitetura, o design, a iluminação 

                                                           
7 GARCIA, Maria Carolina. MIRANDA, Ana Paula de. Moda é comunicação. São Paulo: Ed. Anhembi   

Morumbi, 2010.p. 18 

8  Flanerismo ou flânerie, termo que deriva de flâneur, é o meio pelo qual se pode contemplar a cidade 

sem ser dela integrado, pois esse circular investigativo na cidade envolve reflexão e compreensão dos 

fenômenos que a envolvem. Linguagem.blogspot.com/2012/blog-post.html 
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e a comunicação visual como recursos da construção do projeto, como define Martin 

Pegler, professor do FIT – Fashion Institute of Technology: “o visual merchandising é, 

para as marcas e empresas, o meio de dizer: isso é o que somos e isso é o que fazemos. 

Não se trata apenas de vender o produto apresentado, mas também de convencer o 

consumidor do valor desse produto, do valor da loja que o oferece e da organização que 

anima o conceito” (PEGLER apud SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ 2009, p. 158). 

O planejamento de visual merchandising tem por intuito a exposição 

dramatizada de produtos e marcas. A exposição de produtos objetiva capturar o olhar e 

seduzir o visitante, uma vez que, segundo Casaqui (2008), “consumimos os produtos 

cada vez mais inseridos em narrativas, como os filmes, as novelas, as séries, vinculadas 

a celebridades, sendo personalizados e localizados no seio de fluxos socioculturais”. 

(CASAQUI apud BACCEGA, 2008, p.209).  

A predominância da proposição de estilos de vida, a abordagem de benefícios 

sensoriais, que vão além das características dos produtos e são hoje apelos recorrentes 

na publicidade em suas narrativas, podem ser transportadas como narrativas em uma 

loja.  

Essa mudança de abordagem que teve início com a “sociedade do 

entretenimento” no mercado americano no período de 1960, momento no qual a 

“narrativa ganhou relevância, e contar história” (CARRASCOZA apud BACCEGA, 

2008, p.220) transformou-se em prática criativa na publicidade, e nesta pesquisa, 

pretende-se que seja aplicado no ambiente de loja.  

Entretanto, em uma loja, a narrativa verbal é pouco adotada, uma vez que faz 

uso de imagens para comunicar e, portanto, neste estudo pesquisar-se-á a construção de 

narrativas visuais no ambiente de loja, no canal de atacado, e a possibilidade de 

constituir imagens-texto. 

Para a investigação empírica, foram observadas e realizada a coleta de imagens 

em três lojas de atacado de moda, entre as quais, uma foi selecionada como objeto de 

estudo. Foram coletadas imagens dos ambientes externo e interno das lojas situadas no 

Megapolo Moda, durante o lançamento de três coleções: inverno 2014, primavera-verão 

2014-2015 e inverno 2015. A loja Vitral, que atua no segmento feminino, foi 

selecionada como objeto de estudo. 
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Partindo de pesquisas que localizam a transposição da narrativa literária para 

narrativa publicitária como processo de produção comunicacional e de teorias que 

defendem a moda e a loja de moda como formas de comunicação, que cria e produz 

significados a partir do estar na moda, da democratização desta e da globalização dos 

mercados como fatores que viabilizaram novas formas de distribuição, o problema que 

serviu de base para a realização desta pesquisa é: que dispositivos narrativos estão 

contidos na ambientação de uma loja de atacado de moda fast fashion?   O objetivo 

principal foi investigar os dispositivos narrativos contidos em uma loja de atacado fast 

fashion e se estes constituem um enredo capaz de aportar um caminho narrativo.  Como 

objetivos secundários, este estudo se propôs a: desenvolver uma pesquisa teórica e 

empírica no âmbito da comunicação, da moda, da narrativa publicitária e do visual 

merchandising com foco nos processos de na construção de estruturas narrativas; refletir 

sobre o conceito da loja de atacado na contemporaneidade e coletar imagens que 

forneçam indícios de como lojas de atacado produzem percepções, geram significados e 

constroem sentidos e visões acerca do ambiente de moda, a partir da informação de 

tendências e temas das estações, da adoção destes pelos fabricantes e atacadistas.      

 

OS CONCEITOS TEÓRICOS  

 

Do conjunto de teorias abordadas ao longo da pesquisa, foram selecionados 

quatro conceitos teóricos que permitiram que fosse efetuado o trabalho de campo:  

1- A produção comunicacional e o consumo, fundamentado nas pesquisas de 

Baccega, Carrascoza, Rocha e Salbego e Casaqui. Trata-se das questões 

relacionadas a comunicação e a proposição da loja de atacado de moda como 

processo comunicacional. Soma-se Benjamin e Matos com o advento das 

galerias, das lojas e as vitrines, com o exercício de observador do flâneur9 

passeando o olhar pelas lojas e Guy Debord e a espetacularização de tudo o 

que vivemos e das experiências da sociedade e um novo sentido daquilo que 

                                                           
9  Flâneur, aquele que flana, caminha, passeia pela cidade. Embora o seu olhar seja o do distanciamento, 

ele é antes de tudo um observador que sente a cidade, “ele busca asilo na multidão”, segundo Walter 

Benjamin. Linguagem.blogspot.com/2012/blog-post.html 
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é espetacular. Neste contexto, está a vitrine, elemento comunicacional que 

chama para o consumo.  

2- A produção de narrativas publicitárias e a sequente construção de narrativas 

visuais, utiliza os estudos de Carrascoza, Godói, Bandeira-de-Mello e Silva, 

Casaqui e Freitas. Os processos da produção de narrativas visuais e a 

comunicação serão aplicados de modo a gerar estruturas narrativas contidas 

no ambiente de loja e a vitrine. A transposição da obra literária, para o texto 

publicitário e deste para a loja, será realizado a partir do uso dos detalhes 

expressivos e das cenas de consumo, transformados em dispositivos 

narrativos, adotando também o modelo dionisíaco como recurso da 

constituição das narrativas. 

3- A moda como comunicação, fundamentada nas pesquisas de Garcia e 

Miranda, Sudjic, Dorfles, Lipovetsky, Baldini e De Carli. Lembrando que “a 

moda é um instrumento poderoso de inserção humana no contexto cultural, 

tornando-se também ela um sujeito ativo que detém o poder para agir de 

diferentes formas no processo comunicacional (...) moda como instrumento 

de comunicação (...) não verbal, ou seja, expressão do eu em interação com o 

mundo” (GARCIA e MIRANDA, 2010, p.99-100) 

4- O planejamento de visual merchandising, que utiliza os estudos de 

Demetresco, Morgan, Sacridé, Guidé e Hervé, Malhotra, Kotler e Levy e 

Weitz. Situando-o como instrumento para a construção de estratégias de 

narrativas visuais “a cultura do visual merchandising busca dar sentido aos 

produtos e marca num espaço-loja, levando em conta a relação entre o 

homem e os objetos (produtos), de modo que essa relação gere uma 

experiência agradável, graças a uma organização bem pensada e 

cuidadosamente produzida” (SACKRIDER, GUIDÉ, HERVÉ, 2009, p.11) 

E, portanto, os dois primeiros conceitos teóricos referem-se aos processos da 

produção comunicacional, enquanto que os dois conceitos teóricos posteriores 

pertencem aos estudos da moda e do sistema de distribuição de moda.  

Os quatro conceitos teóricos em operação resultaram em quatro categorias-chave 

de análise da pesquisa, a saber: 
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a- Tendências de moda da estação, divididas em temas, cores e padronagens; 

b- Visual merchandising, com a investigação do escopo da vitrine e a exposição 

dramatizada de produtos; 

c- Narrativas publicitárias e a constituição do detalhe expressivo e da cena de 

consumo; 

d- Modelo apolíneo na comunicação publicitária abordando o contar história e 

os elementos lúdicos. 

 

  A dissertação contempla o embasamento teórico e o contexto onde se estabelece 

a comunicação publicitária, gerando subsídios para o estudo desenvolvido. Inicialmente, 

situa a comunicação na sociedade contemporânea. E aborda as mudanças ocorridas nas 

últimas décadas, propiciada pela difusão da tecnologia.  Situa também as mudanças no 

contexto da comunicação, com a imbricação da literatura com a publicidade, resultando 

nas narrativas publicitárias. 

 Na sequência traça a evolução das configurações de loja, que resultaram na 

constituição do visual merchandising como estratégia de comunicação dos ambientes 

comerciais. E a contribuição dos modelos e formatos de loja no desenvolvimento dos 

recursos e das técnicas de aplicação daquela estratégia. 

 Com o adensamento dos espaços comerciais, tornou-se premente estruturar um 

sistema, tendo como ponto de partida o fabricante de moda e como ponto de chega o 

consumidor final. O percurso entre os dois pontos foi denominado sistema de 

distribuição em que cada um dos elos, constitui um canal, ou melhor, fabricante – 

atacado – varejo – consumidor. 

Destaca-se no sistema de distribuição, a constituição dos shoppings centers e dos 

shoppings centers de atacado, como modelo de negócios que tem crescido no país. No 

Brasil existem mais de 500 shopping centers em operação, que somam mais de 88.000 

lojas10, sendo que uma grande parcela opera no segmento de moda. Situa-se assim, o 

fenômeno da democratização da moda e a consolidação do modelo e loja de atacado de 

moda fast fashion. 

                                                           
10 http//www.portaldoshoppingcenter.com.br. Acesso em 20 de dezembro de 2014. Associação Brasileira 

de Shopping centers. 
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Na última parte será abordada a metodologia da pesquisa e a aplicação empírica, 

com o intuito investigar os dispositivos narrativos contidos em uma loja de atacado fast 

fashion de moda, que constituem o enredo para a construção de narrativas visuais. Essa 

abordagem permitiu com que fosse desenvolvimento um quadro esquemático de 

narrativas visuais, com dotação estratégica.  
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2. COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA: TEXTOS, PALAVRAS, IMAGENS E 

CÓDIGOS VISUAIS 

 

“(...) comunicar é criar e manter vínculos” 

(GARCIA e MIRANDA, 2010, p.15) 

 

São outras maneiras de entender a realidade que cerca o indivíduo na 

contemporaneidade, parte dela produzida no mundo real e parte vivenciada no mundo 

virtual, trazendo para a reflexão o que Baccega (2008)11 define como “novos modos de 

estar no mundo”, proposição que abarca os processos de informação e comunicação em 

uma sociedade tecnológica, como a atual.   

Essa sociedade, também conhecida como era do consumo, era da comunicação ou 

era da publicidade, gera sensação de obsolescência contínua, em que tudo envelhece 

rapidamente, motivada pela velocidade na qual o indivíduo processa dados e os 

descarta. E é essa dinâmica que faz crer que o tempo agora é outro, trazendo na 

simultaneidade, a “válvula-mestre dos processos de reconhecimento do mundo”, como 

situa Baccega (2008, p.1). Entretanto, em qualquer que seja o ambiente, físico ou 

virtual, a comunicação e a comunicação publicitária, ou melhor, a publicidade se dá 

com o uso individual ou combinado de palavras, textos, imagens e códigos visuais. 

 

2.1 COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA: SÃO OUTROS OS MODOS DE 

COMUNICAÇÃO  

 

A comunicação mais do qualquer outro campo, foi impactada pelo fenômeno 

tecnológico. Os espaços comunicacionais são também locais onde os indivíduos 

expressam opiniões, contam vivências, relacionam-se com materialidades – produtos e 

marcas.  As interações são outras e as expectativas transitam entre dois mundos, o físico 

e o virtual, na busca por experiência, relacionamento, integração. E selecionam, desta 
                                                           
11 BACCEGA, Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008, p.1. 
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forma, os propósitos e as promessas, adequando-os ao seu estilo de vida. Então o 

indivíduo “lê a partir do diálogo que está estabelecido em seu universo, e que o universo 

de cada indivíduo é formado pelo diálogo desses discursos, nos quais seu cotidiano está 

inserido” (BACCEGA apud BARROS FILHO E CASTRO, 2007, p.79). 

Infere-se, segundo a proposição de Baccega (2008), que na produção da 

comunicação, quanto mais profundo e específico o conhecimento sobre os indivíduos, 

melhor delineada será a forma de impactar, informar, persuadir, resultando em uma 

maior probabilidade de comunicar. E, levando-se em conta esta posição, supõe-se que a 

comunicação deverá ser tratada com a perspectiva de trabalhar em menor escala e com 

mais foco, ou melhor, com o recorte do grupo de indivíduos com quem se quer 

interagir. 

Essa mesma proposição é referendada por Alves e Bilkstein (2006) ao acentuar a 

importância da comunicação para gerar visibilidade e conhecimento à empresa, no 

ambiente externo e interno, “à medida que possibilita a produção e distribuição (...)de 

informações que circulam dentro e fora da organização” (GODOI, BANDEIRA-DE-

MELLO E SILVA, 2006, p. 422) apoiadas na construção de histórias, de modo a 

construir ou preservar sua imagem e identidade. 

O rompimento de fronteiras entre o real e o virtual, o possível e o imaginário, 

tem na velocidade e na efemeridade sua melhor tradução. O consumo e o descarte são 

instantâneos, e, produtos, marcas e serviços desenvolvem discursos e formas de 

comunicar, na perspectiva de manterem-se aderentes aos indivíduos, em relacionamento 

contínuo e permanente, como pondera  Baccega sobre “a fluidez, o desenraizamento, a 

vida líquida, a velocidade no lugar da duração, a aparente predominância da imagem, 

que caracterizam essa hipermodernidade ou sobremodernidade, carregam possiblidade 

de transmutação de toda a realidade em objetos de consumo” (2008, p.2).  

A publicidade é então a passagem entre o real e o imaginário, em um “mundo 

favorável, preferível, e de recompensas” na proposição de Carrascoza (2008). Recheada 

de possibilidades, capaz de enriquecer a vida do indivíduo de sonhos, de referenciais, de 

sensações, aproximando-o dos bens, ao nominar, denominar e referenciar produtos.  

Entretanto, para Everardo Rocha, citado por Carrascoza, há uma distinção entre 

a publicidade e o consumo quando situa que “um produto vende-se para quem pode 
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comprar, um anúncio distribui-se indistintamente” (CARRASCOZA apud BACCEGA, 

2008, p.218), em que Carrascoza complementa: 

     

“A publicidade é justamente o mediador entre a produção industrial 

desumanizada, e o consumo, humanizado, fazendo a nomeação, a 

individuação dos produtos, para o consumidor. A partir da intervenção 

publicitária, os produtos...ganham o que Baudrillard chama de calor, 

uma vez que são atribuídas a eles características personalizadas”. 

(CARRASCOZA apud BACCEGA, 2008, p.218) 

 

E, portanto, no texto publicitário, a utilização do recurso estético-poético busca 

distanciar os indivíduos do objeto-mercadoria, aproximando-o da sensação sobre a 

razão de ser do objeto-mercadoria, como situa Rocha e Salbego: 

 

“Esta relação fica bem clara no texto publicitário quando observamos 

a sua característica sinestésica, em que o texto provoca no leitor muito 

mais que um simples processo informativo, mas busca mexer com 

seus sentidos e sentimentos, através de um tipo de percepção 

sensorial”. (s.d., p.223) 

 

Assim, “a função poética ou estética da linguagem traz como referente a própria 

mensagem, voltando-se para ela mesma na produção de sentido” (ROCHA e 

SALBEGO, s.d., p.222), tratamento que o texto publicitário atribui ao que comunica ao 

indivíduo.   

Em seu trabalho, Carrascoza (2011) retoma a abordagem dessa caracterização, 

ao situar que: 

 

 “a publicidade faz, inclusive, uso de formatos literários para radicar, 

na mente do indivíduo, narrativas de mundos possíveis (e favoráveis 

ao produto/serviço ou marca anunciado), assunto que também 
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podemos abordar com a utilização de obras clássicas ou de vanguarda 

da literatura universal”. (CARRASCOZA, 2011, p.49) 

 

Entreter, mobilizar, provocar, comover, construindo retóricas emotivas, voltadas 

para o sensível e o subjetivo são definições estratégicas da publicidade com o intuito de 

obter a interação positiva dos indivíduos. Define-se então, o papel da publicidade como 

mobilizadora de consumo simbólico e geradora de consumo material, para a qual 

Casaqui pondera que “consumimos os produtos cada vez mais inseridos em narrativas, 

como os filmes, as novelas, as séries, vinculadas a celebridades, sendo personalizados e 

localizados no seio de fluxos socioculturais”. (CASAQUI apud BACCEGA, 2008, 

p.209) 

Abre-se assim um terreno fértil para a comunicação publicitária, ou seja, a 

hibridização entre a literatura e a publicidade, resultando na construção de histórias 

sobre produtos e marcas, cunhadas em narrativas publicitárias. Estruturando o modelo 

que passou a ser adotado com maior intensidade a partir da décadas de 1950 e 1960 nos 

Estados Unidos e na década de 1970 no Brasil. 

 

2.2 NARRATIVAS, NARRATIVAS LITERÁRIAS E NARRATIVAS 

PUBLICITÁRIAS: FICÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

“toda narrativa de certa forma, é regida por uma estética de 

seleção” (CARRASCOZA, 2012, p.100) 

 

Na proposição de Carrascoza, a publicidade não apenas divulga as mercadorias, 

mas é ela também uma mercadoria, que mistura realidade e ficção e constrói “narrativas 

possíveis e favoráveis ao produto, serviço e marca” (CARRASCOZA, 2012, p. 44), 

acrescendo ao produto publicidade maior relevância, ao propor a literatura como fonte 

da narrativa publicitária: 
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“(...)assim, a publicidade, sendo um produto ficcional – que traz 

enraizada em sua materialidade e em seu discurso as condições 

existenciais da sociedade, o pensamento e o imaginário da época em 

que foi criado, também expressa a historicidade na construção 

simbólica de suas narrativas.” (CARRASCOZA, 2011, p.44) 

 

Trata-se então, da relação entre realidade e ficção contidas na comunicação, 

caracterizada pela adoção de forma literária, ou melhor, das narrativas literárias, 

transformadas em textos publicitários para apresentar produtos e marcas.  

Retoma-se o conceito de narrativa para delinear a transposição desta para a 

abordagem publicitária:  

      

“o conceito de narrativa emerge do campo de estudos da Linguística 

Geral no próprio conceito de discurso, de onde se origina a própria 

narrativa”. (ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA-DE-

MELLO E SILVA, 2006, p. 405). 

 

 E, portanto, retoma-se a ideia de discurso para em seguida tratar a narrativa, 

assim os autores situam primeiramente a estrutura proposta por Dubois (1995), segunda 

a qual, o “termo apresenta três conotações”, sendo a primeira sinônimo de fala; a 

segunda sinônimo de enunciado e a terceira o que Fiorin (1993) definiu como sendo 

“toda combinatória de elementos linguísticos providos de sentido”12. E completam com 

Emile Benveniste (1974), segundo o qual, “com a frase, deixa-se o domínio da língua 

como sistema isolado de signos; passa-se ao domínio do discurso, em que a língua 

funciona como instrumento de comunicação”  

Portanto, a narrativa pode ser definida “como o discurso que se refere a uma 

temporalidade passada (ou imaginada como tal) com relação ao momento da 

enunciação”13. A partir das definições das narrativas em complemento ou oposição ao 

discurso, elas desdobram-se em outras formas de uso, ampliando o escopo, que segundo 

                                                           
12 ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006, p. 405  

13 Idem, p. 406. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 
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Benveniste, situa-se como “o grau zero de enunciação: tudo se passa como se não 

houvesse falante; os acontecimentos parecem ser contados por si próprios”14. 

 Por seu lado, os pesquisadores Chatman (1978) e Todorov (1980), trazem uma 

forma diferente de conceituação, entrelaçando a narrativa ao discurso, ao enunciarem 

que: 

             

“a narrativa compreende duas estruturas concomitantes: a história, que 

é a sucessão de eventos (ações e acontecimentos) combinada aos 

existentes (personagens, lugares etc); e o discurso, que é a maneira 

pela qual o conteúdo é transmitido. Assim, a história é o que a 

narrativa mostra, enquanto o discurso corresponde a como é 

mostrada”. (ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA-DE-

MELLO E SILVA, 2006, p. 406).  

 

 Para Todorov (1980), a narrativa é também um encadeamento descontinuado de 

acontecimentos. A “descontinuidade da narrativa foi trabalhada” pelo formalista 

Vladimir Propp (1997), que em “seus estudos sobre os contos de fada russos 

desenvolveu o conceito de função”15. Esta nada mais é do que a utilidade de cada ação 

dentro da narrativa e, portanto, as funções, mesmo que independentes entre si, 

constituem-se em uma estrutura de sucessão, estabelecendo uma configuração lógica e 

artística, ao que é narrado.  

 Entretanto, algumas funções possuem a faculdade de transformar o rumo 

narrativo, são denominadas funções de transformação, estabelecendo novos rumos às 

sequências anteriormente estabelecidas. 

A narrativa alimenta-se do “conjunto de representações criado pela sociedade”, 

sendo sua função principal “constituir os sistemas imaginários e simbólicos de uma 

sociedade”16. Com isso, traz para a publicidade a construção de significados a partir de 

“outras linguagens (...) que a marca, o produto, se valem das narrativas que são 

montadas a partir de outros campos.” (ROCHA e SALBEGO, s.d., p.221).  

                                                           
14 Idem, p. 406. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006  

15 Idem, p. 407. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

16 Idem, p.408. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 
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Por outro lado, “as estruturas narrativas oferecem muitas oportunidades de 

variações e combinações” resultando na função estratégica, “estruturante de outros 

elementos simbólicos que dão coesão ao imaginário social”17 

Uma outra função narrativa é a simbólica, que quando aplicada, tem como 

intuito realçar “aspectos importantes para a manutenção do universo simbólico”18. 

Todorov (1980) denominou essa capacidade da função de “potência narrativa” 

categorizando-a em duas: 

a) potência formadora: é a versatilidade que “uma transformação tem de formar, 

por si só, uma sequência narrativa”19; 

b) potência evocadora: é a sequência que mesmo podendo ser eliminada, sem 

prejuízo da compreensão, quando mantida na história, a tornar particular. 

  Ainda em continuidade as definições das funções da narrativa, a contribuição 

de Barthes (1966) ao estudar as narrativas, foi propor a classificação das funções em 

unidades de conteúdo que representam o percurso da ação, divididas em cardinais que 

criam alternativas para o fluxo narrativo e catalizadoras que preenchem os espaços 

vazios da narrativa. Traz também a ideia de indícios que são as unidades mínimas da 

narrativa, divididas em índices referem-se ao agente da narrativa: sentimento, 

atmosfera, filosofia; e informantes que são os identificadores da narrativa no tempo e 

no espaço, e definiu: 

     

“...narrativa é uma prodigiosa variedade de gêneros da comunicação 

humana: mitos, lendas, fábulas, contos, novelas, épicos, histórias, 

estórias, tragédias, dramas, comédias, pinturas, vitrais pintados, 

cinema, histórias em quadrinhos, notícias, conversas e outros...” 

(ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA-DE-MELO, 

SILVA, 2006, p.404) 

 

  A classificação das funções em unidades de conteúdo que representam o 

percurso da ação proposta por Barthes (1966), conforme descrito anteriormente, foi 

                                                           
17 Idem, p.409. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

18 Ibidem, p.409. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

19 Ibidem, p.409. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 
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importante para o desenvolvimento da análise da narrativa, dada a capacidade de criar 

sentidos em um universo simbólico destinado a atuar no imaginário do indivíduo. 

  Os tipos de narrativas foram definidos por Todorov (1980), que as divide em:  

narrativas mitológicas, de caráter mais didático, narrativas epistemológicas cuja 

característica principal é formadora e narrativas ideológicas que nos remetem a uma 

“ordem abstrata que liga as ideias”20 que tem a função de ilustrar algo 

ideologicamente preexistente. 

 

“ uma narrativa se caracteriza, entre outras coisas, pelo seu caráter 

impessoal, pela não existência (aparente) de um sujeito-locutor. Dessa 

maneira a narrativa transcorre como algo naturalizado cuja origem 

transcende o tempo e o espaço, bem como suas condições materiais de 

produção”. (ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA-DE-

MELO, SILVA, 2006, p.411) 

 

  Retomando o caráter de similaridade entre o discurso e a narrativa, alguns dos 

elementos presentes no primeiro também ocorrem na segunda;  são eles: o 

dialogismo, que situa que as palavras não são monológicas e sim dialógicas, pois elas 

incorporam “em seus significados as lógicas de diferentes campos, não apenas do 

campo linguístico”21 e a polifonia que são textos no quais o autor parece vestir muitas 

máscaras em que cada uma corresponde a uma voz e todas elas falam ao mesmo 

tempo, sem que nenhuma seja a preponderante.  

  Outrossim, no uso desses dois elementos que quem diz, pode dizê-lo de forma 

velada, suave, sutil implícita para se obter a resposta desejada e, quem ouve, adere ao 

proposto de forma quase inconsciente, ratificando o intuito da narrativa com o uso 

desses elementos onde formula-se o “fazer crer para fazer fazer”22. 

  Contudo, em uma narrativa também existe, a exemplo do discurso, o 

subtendido e o pressuposto, ou melhor, o não dito, que discorre parte da ação do que 

foi dito. Da mesma forma, ainda cabe ao não dito, o silêncio, uma pausa que em 

muitos caso dá ênfase ao significado, amplificando o sentido. E em uma narrativa, o 

                                                           
20 Idem, p.411. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

21 Idem, p.413. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

22 Idem, p.415. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 
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uso desses elementos constitui a estratégia discursiva de inclusão e exclusão de 

sujeitos e sentidos. 

  Na narrativa, o processo de análise “procura entender o texto por sua 

totalidade, pela sua grandeza, partindo de suas peculiaridades”23, e que Todorov (1980) 

denominou narratologia, a que Barthes (1966) classificou em três níveis hierárquicos: 

o nível das funções e indícios, que descrevemos anteriormente, o nível da ação, que 

corresponde “à integração de funções e indícios em uma sintaxe funcional de ações 

por meio de personagens (...) definidos por três grande roteiros da conduta humana, 

presentes ao universo narrativo: desejar, comunicar e lutar”24 e o nível da 

comunicação aquele pelo qual o “narrador estabelece uma conexão persuasiva com o 

destinatário”25, ponto em que “ as narrativas são elementos importantes na criação dos 

sentidos e dos conteúdos simbólicos no interior das organizações e no seu 

ambiente...” (ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA-DE-MELO, 

SILVA, 2006, p.426). 

  A narratologia é resultante da integração total daqueles três níveis hierárquicos, 

nível das funções e indícios, nível da ação e nível da comunicação, implicando 

sempre em uma análise total da narrativa. E na contemporaneidade, ela localiza as 

narrativas em pequenos textos e em fragmentos das mensagens de mídia social: 

anúncios publicitários, reportagens, comentários políticos e econômicos entre outros. 

 A análise da narrativa, ou narratologia, também depende da capacidade de 

interpretação e do repertório de quem analisa e o seu resultado “não tem a pretensão 

de encerrar um único caminho interpretativo de uma história ou trama mas de mostrar 

possibilidades de análise”26.  

  A pesquisa sobre a narrativa literária transposta para o texto publicitário foi 

desenvolvida por Carrascoza. Em seu estudo, ele estruturou as características adotas 

nos textos, em dois modelos distintos, fazendo uso da terminologia definida por 

Nietzsche27: o modelo apolíneo de abordagem racional e o modelo dionisíaco de 

                                                           
23 Idem, p.418. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

24 Ibidem, p.418. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

25 Ibidem, p.418. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

26 Idem, p.427. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

27 CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: Futura, 2004, 

p.31. 
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abordagem emocional. Trata-se de variantes que se complementam, não sendo 

excludentes e, portanto, em alguns casos podem ser vistos em uso simultâneo.  

  Em alguns casos, a narrativa possui cunho pedagógico, apresentando formas de 

agir no mundo, com o intuito de gerar a reação adequada no indivíduo, ou seja, a 

adesão àquilo por ela proposto, trata-se do que Baudrillard situa como significação de 

publicidade “ela não mais se trata de uma lógica do enunciado e da prova, mas sim de 

uma lógica da fábula”28.  

  A aplicação de um dos modelos, diz respeito à reação que se espera por parte 

do indivíduo, assim, o modelo apolíneo é definido por uma perspectiva de 

racionalidade e aconselhamento e faz uso de textos dissertativos e descritivos. 

Carrascoza propõe o uso do esquema aristotélico, composto de quatro etapas básicas 

para ilustração do modelo, a saber: 1- exórdio que é a introdução, onde se enuncia o 

que se pretende dizer, 2- narração que são os fatos reais, sem prolixidade, 3- provas, 

que são as demonstrações fundadas nos fatos reais do passado e 4- peroração ou 

epílogo.  

  Outros dois elementos presentes neste modelo são: a unidade cuja intenção é 

apresentar uma única proposição, um tema central e a circularidade, na qual a 

narrativa é trabalhada em “circuito fechado” levando o indivíduo a conclusões 

definitivas. Também as palavras são criteriosamente selecionadas com vistas a criar 

intimidade com quem as lê.  

  Vale também tratar do efeito de esfriamento da mensagem, que resulta em 

apresentar poucas informações, linguagem mais fluida e pouco complexa, afim de 

manter a atenção do indivíduo ao conteúdo.  

  Para “ampliar a expressividade” do contexto narrativo faz-se o uso de um 

conjunto completo de figuras de linguagem, sintaxe, tropos, figuras de pensamento, 

além da inclusão de códigos visuais.   

  Ao relacionar as funções da linguagem no modelo apolíneo, Carrascoza (2004) 

faz uso da proposta de Jakobson, que destaca seis tipos de funções: 1- referencial 

aquela que localiza o objeto, é usualmente acompanhada pela 2- função conativa, 

emotiva, em que se destaca o uso da primeira pessoa, 3- conativa ou imperativa que 

dirige diretamente a quem se quer conquistar, em muitos casos gerando percepção de 

                                                           
28 BAUDRILLARD apud CARRASCOZA, 2004, p.90 
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valor agregado ao que é proposto, 4- fática que busca abrir o contato com o 

interlocutor, 5- metalinguística na qual a “mensagem elege outra mensagem para seu 

objeto”29 e finalmente a 6- estética ou poética na qual o como tem a mesma 

importância do que se diz. 

  O uso de estratagemas como os estereótipos, ou seja, de fórmulas conhecidas 

tanto no código linguístico quanto nos códigos visuais e o apelo a autoridade, 

colocando em foco as “citações de especialistas” validam o que é proposto na 

comunicação, e como “não se pode dar margens às dúvidas” afirmações e repetições 

são constantes no modelo narrativo.  

  Com a finalidade de propiciar vigor ao conteúdo narrado, elementos com a 

presentificação, que trata do aqui e agora, a alusão que com vistas a gerar aderência, 

recorre a referências culturais, a traição para esse fim, os lugares de quantidade em 

que o volume de adesões é colocada em destaque, os lugares de qualidade em que ser 

único e ser melhor, a superação que valoriza o crescimento contínuo, as comparações 

nas quais se busca valorizar o que se propõe e desqualificar os demais e a valorização 

do inferior, em que ser o segundo é fator de excelência.   

  E finalmente, o uso de recursos como tema “polo do abstrato”, que segundo 

Fiorin (apud) trata-se de “um investimento semântico, de natureza puramente 

conceptual, que não remete ao mundo natural”30 e figura “que remete a coisas 

concretas do mundo natural (...) criam um efeito de realidade, representando, dessa 

forma, o mundo”31. E está estranha esta construção... rede semântica, composição de 

signos, em que “um termo só tem valor porque num encadeamento, ou seja, alinhado 

antes ou após outro na cadeia da fala”32.   

  Somados, todos os elementos que compõem o modelo apolíneo, buscam 

apresentar uma percepção positiva para produtos, serviços e marcas, com o intuito de 

persuadir o indivíduo a quem se destina.   

                                                           
29 Idem, p.54. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 

30 Idem, p.76. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 

31 Ibidem, p.76. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 

32 Idem, p.79. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 
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  Já o modelo dionisíaco pressupõe o foco na emoção e no humor, apresentando 

semelhanças a fábulas, crônicas e contos em sua forma de narrativa, abordando o 

indivíduo, ao colocar-se como contador de histórias, uma vez que elas “são 

constitutivas da identidade individual do homem”33 e o compartilhamento dessas 

narrativas individuais resultam na identidade coletiva, que nutre a vida social e cultura 

humana.   

  Como situado anteriormente, fazer sorrir, divertir, surpreender são 

características do modelo, construído para seduzir, persuadir e convencer, uma vez 

que o produto, o serviço ou a marca “passam a ser elementos inseridos na história de 

forma velada”34, sendo participantes de relatos ficcionais especialmente criados para 

este fim, fazendo crer tratar-se de um episódio real da vida cotidiana de qualquer 

indivíduo, a exemplo da campanha do Banco Itaú “ #issomudaomundo” criada pela 

agência África. A campanha propõe adotar atitudes que mudam ao mundo, 

apresentando exemplos de ações que a instituição apoia e patrocina, permeados de 

produtos financeiros.  

  Muitas ações podem ser adotadas por qualquer um, e elas podem mudar a vida 

das pessoas. A campanha tem como base uma ideia de Platão: “Tente mover o mundo. 

O primeiro passo será mover a si mesmo” (figura 1), a partir de então, são 

apresentadas atitudes cotidianas que, se crê, quando aplicadas podem mudar o mundo, 

aportando em seu contexto: atitudes voltadas para a comunidade, como locomover-se 

de bicicleta pela cidade de São Paulo, e acoplada a uma ação do banco, disponibilizar 

bicicletas gratuitamente em alguns pontos da cidade, normalmente em frente a uma 

agência de sua rede, para que o indivíduo possa locomover-se sem necessariamente 

possuir o meio de transporte, essa é também uma ação de merchandising, uma vez que 

todas as bicicletas possuem o logotipo do banco; atitudes de cidadania: como os 

contadores de estórias para crianças; patrocínios culturais: exposições de arte, shows, 

balé, entre outros (figura 3).  

  E assim como propõe atitudes de cidadania, de coletividade, também propõe 

atitudes que o indivíduo pode adotar para si, são os produtos financeiros (figura 3): 

poupança para o futuro, aplicações financeiras para fazer render o que já possui, 

                                                           
33 Idem, p.87. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 

34 Idem, p.91. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 
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empréstimos para empreender, aposentadoria programada, entre outros, são todas 

atitudes que mudam o mundo.   

 

    
Figura 1          Figura 2      Figura 3 

          Fonte: Google Imagens 

 

 O entretenimento é característico do formato narrativo dionisíaco, cujo intuito é 

tornar o indivíduo mais permeável às propostas nele contidas. 

No relato narrativo deste modelo, os elementos visuais tem igual relevância, pois 

é da soma das duas interações que a mensagem global se concretiza, na qual uma afirma 

ou confirma o que a outra propõe. Em que segundo Carrascoza (2004) “há sempre uma 

fusão, uma complementaridade semiótica, entre o código linguístico e os códigos 

visuais”, e argumenta que em alguns casos, “o detalhe tipográfico da letra”, como as 

fontes serifadas, “comumente usado em histórias, consolida o perfil narrativo (...) e as 

imagens ajudam a esfriar a mensagem, a torná-la mais rapidamente compreensível”35.  

A construção de histórias que influenciam quem a lê, faz do gênero narrativo a 

essência do modelo dionisíaco, uma vez que o aconselhamento do que deve ser feito é 

realizado através de “ações e caracterizações atribuídas aos personagens, disfarçando 

um discurso autoritário”, mas “em consonância com os objetivos do anunciante”36. 

Diante dessa subjetividade, faz-se necessário definir um fio condutor capaz de gerar 

unidade entre “os personagens distintos, as ações diversas, os lugares variáveis e tempos 

que se alternam às vezes incessantemente”, evidenciando a questão dos níveis de leitura.  

                                                           
35 Idem, p.95. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 

36 Idem, p.100. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 
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São três os níveis: sendo o primeiro o nível superficial, no qual manifestam os 

personagens, o narrador, as ações, o tempo e o espaço; o segundo é o nível 

intermediário no qual a junção entre sujeitos e sujeitos e objetos são definidas e o 

terceiro, o nível profundo, onde se encontram os significados mais abstratos e simples. 

Os elementos fundamentais a estrutura ficcional, a saber: o foco narrativo, o 

enredo, os personagens, o ambiente e o tempo, são os componentes de uma narrativa 

dionisíaca. Cada um desses elementos exerce uma função, é o narrador quem dá o foco 

narrativo, em que se conta os fatos e os desdobramentos, já o enredo é a coluna 

vertebral da história narrada, é a sua trama, os personagens, vivem o desenrolar dos 

fatos, sendo que o cenário onde tudo acontece é constituído pelo ambiente e o tempo em 

conjunção. 

O desenrolar de uma narrativa, para Carrascoza, organiza-se em quatro fases, 

cada qual utilizada com intuito de gerar reações no indivíduo. São elas: fase da 

manipulação, na qual tenta-se convencer a uma ação, através da tentação ou da 

intimidação ou da sedução ou ainda da provocação; fase da competência, quando o 

personagem está apto a realizar ao adquirir um poder, um saber; a fase seguinte é a da 

performance, na qual há uma ação e a última é a sanção, na qual quem realiza é 

recompensado ou punido. A tentação e a sedução (fase de manipulação) e a recompensa 

(fase de sanção) são os elementos mais utilizados na publicidade, cabendo ao narrador o 

foco nessa formação narrativa altamente motivadora e positiva. 

Há sempre uma forma de contar a história, por exemplo, o era uma vez 

recorrente nos contos de fada, o que constitui um modo de narrar, neste caso em terceira 

pessoa, em que o narrado é onisciente. Entretanto, cita-se mais dois modos de narrar, em 

primeira pessoa, uma no qual o narrador é personagem da narrativa e o outro em terceira 

pessoa no qual o narrador assume a posição de observadores mantem a neutralidade 

mesmo conhecendo os personagens. É interessante observar que no foco narrativo em 

terceira pessoa, “a história parece ser narrada sozinha”37. Retomando o conceito de 

Benveniste (ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, BANDEIRA-DE-MELLO E 

SILVA, 2006), sobre a estrutura da narrativa, para quem ela é a representação do “grau 

zero da enunciação”, onde “tudo se passa como se não houvesse falante; os 

                                                           
37 Idem, p.107. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 
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acontecimentos parecem ser contados por si próprios”, assim “as narrativas somente 

seriam caracterizadas pela ausência de um falante ou de um receptor identificado”38 

A escolha das palavras corretas, ou melhor, que facilitam o entendimento de 

com quem se quer dialogar, é essencial para se contar bem uma história, daí o cuidado 

em se “falar a língua” do grupo de indivíduos que se quer tocar, ou melhor, a seleção é 

definida pela sonoridade, pela imagem social e pode-se inferir que também pelo nível de 

sensibilização entre outros fatores. Também as imagens tem “a função de complementar 

e ou ilustrar a ideia narrada/defendida no texto, permitindo sua rápida e total 

compreensão”39. 

Mesmo que adotem estratagemas como prosa de ficção ou linguagem poética, a 

narrativa dionisíaca publicitária pressupõe que a mensagem nela contida seja de fácil e 

rápida assimilação, a este processo Carrascoza (2004) denominou esfriamento. Para 

suavizar o impacto do esfriamento na mensagem, são utilizadas as figuras de linguagem, 

tornando a narração mais atraente, sensível e emotiva. Vale citar que a função emotiva e 

a poética são frequentes na publicidade dionisíaca. 

A contribuição do estereótipo e da intertextualidade nesse modelo consiste em 

que o primeiro auxilia o esfriamento da mensagem, uma vez que atua como um 

“carimbo mental” facilitando o reconhecimento e identificação dos personagens da 

trama narrada. Quanto ao segundo, há um diálogo entre textos, a partir do uso de 

referências culturais eruditas ou populares – em que o narrador utiliza máximas e 

provérbios já difundidos entre os indivíduos que se quer atrair com a história. 

Entretanto, é importante ressaltar que são “as figuras que reinam” nesse formato, 

cuja intenção é criar “o efeito de realidade”, a sensação de presença e certa concretude 

ao que é apresentado. Sendo que o lugar e o momento podem efetivar a impressão de 

presença. 

“Como o modelo dionisíaco busca persuadir pelo vetor emocional, é 

compreensível o predomínio de figuras em textos de anúncios 

narrativos, pois, como Perelman e Tyteca nos lembram, para criar 

                                                           
38 Idem, p.406. ALVES E BILKSTEIN apud GODOI, B.ANDEIRA DE MELLO E SILVA, 2006 

39 Idem, p.110. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 
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emoção, é indispensável a especificação. As noções gerais, os 

esquemas abstratos não atuam muito sobre a imaginação”. 

(CARRASCOZA, 2004, p.118). 

 

 O efeito de presença é também evidenciado, com o uso de uma personalidade de 

forte influência ou a criação de um personagem de grande aderência em um 

determinado grupo de indivíduos, são os chamados testemunhais, em que a 

credibilidade é estendida ao contexto narrativo, esta abordagem é chamada de 

personificação que ao apresentar um modelo, indica também uma conduta. Outro 

recurso utilizado recorrentemente é o exemplo, prova de que é importante que o 

indivíduo faça a escolha certa.  

Estes dois recursos estão presentes na campanha “bem estar bem” da Natura 

criada pela agência Taterka. As imagens da campanha, principalmente os anúncios de 

revistas, veiculados nos títulos femininos, enfoca mulheres reais, que testemunham a 

convivência com os produtos da marca.  

A campanha apresenta mulheres que não são modelos publicitários e sim 

pessoas que exercem as mais diferentes atividades, profissionais de mercado, 

profissionais liberais, mães, aposentadas, ou seja, que encontram-se em diferentes 

etapas da vida e faixas etárias, que contam o seu dia a dia de convivência com os 

produtos da marca. São mulheres mesmo com muitas atividades diárias, cuidam do 

espírito e do corpo, prezam a saúde e a beleza e endossam a ideia do bem estar para 

estar bem ou melhor “bem estar bem” (figuras de 4 a 7).  

 

             

Figura 4                     Figura 5 
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Figura 6                     Figura 7 

        Fonte: Google Imagens 

  

Em narrativas com forte apelo emocional é usual a adoção da ilustração como 

procedimento argumentativo, uma vez que esta “tem a função de reforçar a adesão a 

uma regra já conhecida e aceita (...) através da variedade de aplicações possíveis, 

aumentando a presença na consciência. É por isso que ela deve conter detalhes 

contundentes e concretos”40  

Em complemento, Fiorin, situa que “a ilustração é adequada como se mostram 

várias maneiras de ser ou de fazer, porque, nesse caso, os contraexemplos não destroem 

a afirmação geral”41, a campanha “o que faz você feliz” do Pão de Açúcar, criada pela 

house GPA, é ilustrada com cenas de felicidade extraídas do cotidiano das pessoas, 

cenas essas possíveis de serem vividas por qualquer indivíduo. 

 

“o texto publicitário dionisíaco, feito um camaleão assume a forma de 

histórias e, sob a pele da narrativa, expõe uma mensagem centrada na 

finalidade precípua de despertar emoção no leitor e assim efetivar a 

persuasão”. (CARRASCOZA, 2004, p.125). 

 

 A publicidade de histórias ficcionais, que abrangem as fábulas, os contos, os 

relatos e as crônicas exercem a sedução no indivíduo. Seu âmbito aborda também a 

ideia do dito e do não dito, como já definido anteriormente, mas que, conforme 

esclarece Carrascoza citando Umberto Eco, “todo discurso traz à cena o modo 

                                                           
40 Idem, p.124. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 

41 Idem, p.125. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 
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simbólico, qualquer dito é construído segundo a isotopia do não-dito”42 e complementa 

que diante de uma história há leitores em dois níveis leitores, o primeiro – semântico – 

preocupa-se somente em querer saber o que acontece e o segundo – semiótico – “quer 

saber como aquilo que acontece é narrado”43. 

A narrativa publicitária é então a ficção criada pela publicidade, é também a 

contadora de histórias de produtos, de marcas, de estilos de vida, que adota como 

estratégia “a alternância” de fatores emocionais do modelo dionisíaco e “argumentos 

racionais” do modelo apolíneo, através de “detalhes expressivos”44, buscando a empatia 

e consequente adesão do indivíduo.  

O “detalhe expressivo”, trazido por Carrascoza (2012)45 “são estratagemas 

narrativos, que visam emoldurar diante do leitor partes de um universo impossível de 

ser apreendido com um único olhar”, é a estratégia para capturar e reter a atenção de um 

indivíduo, ponto em que, a partir do texto, efetua um convite para que componha a 

imagem, com base no que lê ou ouve, delineando a proposta de ação. 

 O valor da narrativa publicitária, a predominância da proposição de estilos de 

vida, a abordagem de benefícios sensoriais, que vão além das características dos 

produtos são hoje apelos recorrentes na publicidade em suas narrativas. Pode-se inferir 

que o uso desse formato teria tido início com a “sociedade do entretenimento” no 

mercado americano no período de 1950 e 1960, momento no qual a “narrativa ganhou 

relevância, e contar história” (CARRASCOZA, 2008, p.220) passou a ser uma prática 

criativa, ou nas palavras dos pesquisadores Rocha e Salbego: 

 

“a fantasia é o alimento da linguagem publicitária. Ela constitui-se de 

roteiros de cenas organizadas, possíveis de serem dramatizadas de 

forma real. Neste tipo de construção, o sujeito está presente, e ali 

encontra as formas de circular em meio não acessível a ele na 

                                                           
42 Idem, p.128. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 

43 Ibidem. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 

44 Idem. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: Futura, 

2004.  

45 A cena de consumo: um detalhe da estética publicitária. In ROCHA, Rose de Melo, CASAQUI, 

Wander. Estéticas midiáticas e narrativas do consumo. Porto Alegre: Sulina, 2012. 98-119. 
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realidade, vestindo outros papéis e assumindo valores doados por 

aquela narrativa”. (ROCHA E SALBEGO, s.d., p.224) 

 

Conforme definição de Carrascoza (2004) sobre o papel exercido pelas 

narrativas, uma vez transpostas da literatura para a publicidade, elas rompem outras 

fronteiras, passando a contextualizar comportamentos, ambientes, lugares. E presentes 

no cotidiano dos indivíduos, aderem ao seu dia-a-dia, construindo histórias de consumo, 

caracterizando estilos de vida, mantendo sua função ficcional ativa. 
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3. VISUAL MERCHANDISING, NARRATIVAS DA COMUNICAÇÃO E 

NARRATIVAS VISUAIS 

 

“O ponto de venda é o primeiro suporte de comunicação entre 

uma empresa e seu cliente” (SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 

2009, P.33) 

  

Este capítulo traça a evolução do sistema de distribuição em seu ciclo mais 

recente, o desenvolvimento do visual merchandising como processo de aplicação 

harmoniosa e equilibrada do conjunto de elementos que constituem o ambiente de loja, 

a configuração de dispositivos narrativos que viabilizam a elaboração das narrativas 

visuais como dimensão biográfica da loja. 

 

3.1 UM BREVE RELATO DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE 1950 AO NOVO MILÊNIO 

 

Para delinear a evolução do sistema de distribuição em sua fase atual, 

estabelece-se como marco a década de 1950, período pós 2ª. Guerra Mundial, no qual se 

verifica a recuperação dos mecanismos de produção de produtos de consumo e os 

investimentos na infraestrutura, resultando em um contexto de crescimento econômico e 

social e consequentemente nos primórdios do que hoje definimos como sociedade de 

consumo46.  

O crescimento, que viabilizou a existência da sociedade de consumo, vincula-se 

às mudanças na organização social vigente até a década anterior, são eles: a explosão da 

natalidade, a melhoria no padrão de vida e o desenvolvimento do trabalho feminino e 

consequente impacto no poder aquisitivo das famílias.  

                                                           
46 SACRIDÉ, Françoise. GUIDÉ, GWENOLA. HERVÉ, Dominique. Entrevitrinas: distribuição e visual 

merchandising na moda. São Paulo: Editora Senac, 2009, p.28 – credita a expressão “sociedade de 

consumo” a Jean-Marie Domenach, 1957 – Revista Esprit. 
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Nesse contexto, o comércio tradicional não mais atendia os fluxos de consumo, 

abrindo assim, espaço para uma nova forma de distribuição, mais adequada às 

mudanças ocorridas, fazendo surgir o varejo de grande extensão, com atendimento em 

forma de autosserviço, produtos padronizados e pré-embalados e crescente importância 

das marcas. 

O atendimento pelo autosserviço, no qual o consumidor fica entregue a si 

mesmo e livre para fazer suas escolhas, encontra no carrinho de compras a extensão de 

suas vontades, independentemente da quantidade, da diversidade e do volume das 

mercadorias, é a conquista da autonomia de seleção que provoca a mudança na forma de 

relacionar-se com a compra.  

Segundo Sacridé, Guidé e Hervé (2009) “simbolicamente, o princípio do 

autosserviço evoca um retorno atávico ao instinto de colheita, ao mito do Jardim do 

Éden” (2009, p.29), ou melhor, o exercício da abundância demarcava este primeiro 

período da sociedade de consumo do pós-guerra. 

Já nesse período, as lojas organizavam seus ambientes de maneira a adequar-se a 

nova maneira de compra de seus clientes. 

A década de 1980 viu surgir a ideia de estilo de vida, acentuada por uma 

“abordagem mais individualista”47, resultando em uma nova adaptação do sistema de 

distribuição. As lojas passam por melhorias em seu ambiente, cuidados com a limpeza, 

mudanças estéticas e atratividade, aliados à especialização das ofertas e à praticidade 

nos serviços prestados, que são os novos argumentos de venda da época. 

   

“Foi evidentemente esse aumento do poder de distribuição organizada 

e especializada nos anos 1970 e 1980 que originou o desenvolvimento 

das técnicas de visual merchandising (...) e de sua aplicação maciça no 

setor do vestuário” (SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 2009, p.31). 

 

O amadurecimento do sistema de distribuição, como o conhecemos hoje, teve 

início na década de 1990, período em que verifica-se ao mesmo tempo uma saturação 

                                                           
47 Idem, p.29. SACRIDÉ, Françoise. GUIDÉ, GWENOLA. HERVÉ, Dominique. Entrevitrinas: 

distribuição e visual merchandising na moda. São Paulo: Editora Senac, 2009. 
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das ofertas cada vez mais semelhantes e em maior quantidade e a retração da economia. 

O momento era de racionalização do processo de compra e de consumo consciente. Em 

resposta a essa nova dinâmica de consumo, as empresas reorientaram seus produtos e 

marcas, dotando-os de significados, diferenciais e inovações, que transmitiam 

autenticidade e engajamento com os assuntos emergentes, como valores socioculturais, 

consciência ecológica, entre outros. 

 

“Começam então os grandes anos do marketing temático, que verão as 

empresas multiplicar os dispositivos narrativos destinados a seduzir e 

ao mesmo tempo tranquilizar o consumidor” (SACRIDÉ, GUIDÉ E 

HERVÉ, 2009, p.32). 

 

 Os “dispositivos narrativos destinados a seduzir” foram então estruturados a 

partir da loja. A efervescência dessa nova temática resultou na produção de elementos 

visuais, sensoriais e de comunicação, ligados ao ponto de venda, cuja intenção é prover 

os produtos nele expostos de significação e valor. A arquitetura, a decoração, o display, 

a iluminação, a vitrine e os serviços, compõem o conjunto de recursos utilizados pelo 

visual merchandising para delinear o ambiente. 

Até mesmo os hipermercados, aderiram a esta forma de expor, sendo a rede 

Carrefour uma das primeiras a “raciocinar em termos de universo de consumo” modelo 

no qual os produtos complementares são expostos juntos, por exemplo, universo da casa 

– cujo objetivo é criar continuidade na exposição das ofertas, tornando o “instinto da 

colheita” do autosserviço uma experiência mais agradável, além de gerar uma impressão 

de melhor qualidade e facilitar a identificação dos produtos e das marcas. 

 

   
Figura 8       Figura 9 
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Figura 10              Fonte: Google Imagem 

 

O projeto Planeta Carrefour, idealizado pela empresa de arquitetura Malherbe 

Design48, apresentava os departamentos compartimentados em universos de compra- 

casa, moda, beleza, eletrônicos, entre outros, com denominação específica e 

comunicação visual de fácil assimilação, aplicada próxima ao teto para facilitar a 

visualização e o direcionamento dentro da loja. Em cada universo, podia-se encontrar 

expostos todos os produtos e marcas relacionadas a ele e organizados em forma de loja 

dentro da loja, nas quais o indivíduo rapidamente apreende os propósitos de cada 

universo e a relação dos itens propostos, resultando em impulso de compra.  

 Dentre os segmentos que apropriam-se rapidamente desse mecanismo de 

ambientar a loja encontra-se a distribuição de produtos de moda, cujo ritmo de 

renovação de ofertas é constante. Esse novo mecanismo produz cenografias e facilita a 

exposição da variedade, favorece a venda e afirmação da identidade de marca, por meio 

da produção de ambientes únicos e diferenciados, gerados pelas muitas combinações 

dos elementos. O formato de distribuição de produtos de moda baseia-se em ofertar 

produtos de moda acessíveis, onde estilo e preço caminham juntos com o atendimento 

de autosserviço.  

 Entretanto, no universo da moda são as cadeias de lojas especializadas49o motor 

propulsor da distribuição. Possuindo diversidade de padrões de qualidade, as cadeias de 

lojas denominadas multimarcas, agrupam em seus espaços de exposição os produtos de 

                                                           
48 www.malherbedesign.com. 

49 O centro de pesquisa e consultoria do IFM (Instituto Francês de Moda) leva em conta as cadeias ou 

redes a partir de quatro unidades de pontos de venda. (SACRIDÉ, 2009, p.45). 
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consumo de massa lado a lado com produtos de marcas de alto padrão e até de luxo, 

cujo intuito é responder às expectativas de consumo. 

Em contrapartida, muitas empresas estruturam cadeias de lojas especializadas 

próprias para dispor os seus produtos para consumo. Procedendo dessa forma, elas 

mantém o controle da administração e da distribuição dos produtos – estoque, giro, 

remanejamentos, a integridade de suas ofertas em um ambiente de loja integrada a sua 

imagem, além de coletar informações sobre a evolução de venda e mudanças de hábitos 

de seus clientes, uma vez que é necessário que haja consistência entre os produtos, a 

imagem e ambiente de venda de forma a permitir a atuação globalizada da marca. 

 

“Tudo é simplesmente um trabalho de sedução e de tentação – um 

verdadeiro quebra-cabeça do marketing para as marcas...” (MAIER E 

DEMETRESCO, 2004, p.28)  

 

 No segmento de luxo, segundo Sacridé, Guidé e Hervé (2009), as boutiques são 

exemplos de materialidade da marca, aportando códigos de identificação e significados 

ao ambiente e a exposição e produtos, por meio da replicação dos conceitos de design e 

arquitetura, certificando-se do alinhamento com a imagem da marca.  

Nas boutiques, a exposição de produtos é privilegiada, permitindo que mudanças 

sutis em sua apresentação os coloquem em destaque ante o olhar do cliente, dando-lhe a 

sensação de descobrir novidades. Esta atividade é de responsabilidade do departamento 

de visual merchandising, que adota como estratégia a introdução de novos produtos para 

atrair o cliente. As lojas também “beneficiam-se de projetos arquitetônicos únicos, 

próprios para atrair, seduzir e, mais ainda, surpreender.” (SACRIDÉ, GUIDÉ E 

HERVÉ, 2009, p.75). 

 A singularidade da distribuição dos produtos de moda reside na frequência de 

renovação de parte da oferta, ou melhor, na obsolescência programada, o que incita a 

frequência regular nas lojas, afim de descobrir novidades, que são propostas em 

pequenas quantidades, sob o risco de não mais encontrá-los: 
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“Entre as práticas que estão na origem do sucesso de Zara e H&M, 

duas são exemplares: a primeira diz respeito ao produto; a segunda, ao 

ponto de venda... O aparecimento de novos protagonistas, como Zara 

ou HM, com conceitos que apostavam nas tendências da moda, tanto 

na sua oferta quanto na arquitetura de suas lojas, aliado ao ganho 

comercial dos centros urbanos, acabou por incitar as cadeias a 

repensar sua oferta...” (SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 2009, p. 50-51) 

 

 Um terceiro formato dentro do sistema de distribuição, as lojas multimarcas, em 

sua maioria constituídas de lojas independentes e estruturadas para atender o entorno da 

região onde estão instaladas, traz como proposta para o seu público, os novos estilos de 

consumo: produtos, marcas e serviços, e, em alguns casos, inclusive antecipam novos 

hábitos de consumo, atentas às aspirações de seus clientes tanto na oferta quanto no 

ambiente em que são apresentadas. Neste último, há a preocupação com um conceito 

renovado - espaços claros, arejados, adequação da iluminação e desenho do mobiliário, 

que valorizam a exposição de produtos e consequente compra. 

Desta forma, a inovação implantada no sistema de distribuição de moda pelas 

cadeias de lojas especializadas também refletiu nas lojas de proximidade. Anteriormente 

dominantes nas regiões em que estavam estabelecidas, viram que o modelo de atuação 

que possuíam não mais se adequava às novas necessidades de consumo e partiram em 

busca de tornarem-se competitivas ante o avanço e o poder de compra das cadeias 

especializadas em moda.  

“As lojas são, ou deveriam ser, lugares cheios de vida, repletos de 

possibilidades de trocas e de encontros” (MAIER E DEMETRESCO, 

2004, p.29)  

 

A melhoria da qualidade e a constituição de identidade própria em cada formato 

do sistema de distribuição, segundo Sacridé (2009), foi estruturada em quatro eixos de 

evolução: a reestruturação e segmentação da oferta, a definição de uma estrutura de 

serviços, a organização de uma política de eventos e a renovação das lojas, “assim cada 

empresa tenta desenvolver um posicionamento e uma imagem que lhe são próprios e lhe 
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permitam diferenciar-se” (SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 2009, p.60), tendo como 

reflexo a evolução do visual merchandising nas lojas. 

Na atualidade, as lojas são verdadeiros ambientes de abordagens temáticas: 

espaços culturais, cafés, lounges e teatros são exemplos dessa tematização, cuja 

finalidade é transmitir uma atmosfera de pertencimento, mais intimista e personalizada.  

Como mencionado anteriormente, cadeias especializadas como a rede Zara 

foram as primeiras a buscar inspiração nos ambientes de boutiques de luxo para vender 

produtos a preços acessíveis e por sua vez, as boutiques de luxo aprenderam com as 

cadeias especializadas como distribuir os seus produtos. Uma vez que os grupos de 

consumidores associam a ambientação da loja, o atendimento, o serviço prestado e a 

exposição de produtos com o formato de distribuição. Na Zara, as entradas são amplas 

(figura 11), as vitrines são cenográficas (figura 13) e as exposições de produtos são 

coordenadas (figuras 12 e 14). 

 

     
Figura 11      Figura 12 

 

    
Figura 13      Figura 14 

            Fonte: Google Imagem 

 

 

As vitrines da empresa Zara comunicam as propostas da moda do momento e 

podem ser observadas nos motivos da decoração, nas formas, nos modelos, nas cores e 
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nas texturas dos produtos e na composição da exposição, incluindo-se os itens de 

acessórios como calçados, bolsas e bijuterias. 

No interior da loja, encontram-se os produtos expostos também em composição, 

como se fossem armários organizados, nos quais coordenam-se calças, blusas, casacos, 

vestidos, calçados e bolsas. Essa forma de exposição de produtos em composição além 

de atraente, uma vez que se tem noção de conjunto, é também didática, uma vez que 

demonstra o que e como usar. 

A organização de produtos é pensada com cuidado, essa preocupação se faz 

notar nos equipamentos de exposição estruturados na parede e no piso, nos cabides e 

nos suportes de calçados, fazendo com que não fiquem em contato direto com o piso, o 

que poderia depreciar o produto.  

Essa mudança de abordagem é reflexo de um fenômeno que vem se acelerando 

nos últimos tempos: a transversalidade, no qual segmentos influenciam-se mutuamente 

e onde a delimitação inexiste – como é o caso dos cosméticos cada vez mais vinculados 

às tendências propostas pela moda, observa-se a mesma situação entre o design e a 

tecnologia que caminham lado a lado com a gastronomia e a arquitetura. 

 O fenômeno da transversalidade fez crescer a importância das lojas nas 

estratégias da marca. Definir e desenvolver o ambiente de loja adequado à imagem tem 

o acréscimo de novos fatores - trilha sonora como assinatura única, aroma, texturas, 

além dos padrões visuais e materiais, decoração, iluminação e arquitetura. O conjunto 

desses elementos constituem a essência da marca materializado no ambiente, e, portanto 

é necessário que se dê atenção ao o que se vê, se toca, se ouve, se degusta, se comunica 

e se sente na loja, realimentando o ambiente e antecipando assim as expectativas do 

cliente.  

 

“foi a abertura da boutique Colette em 1997 que permitiu às mídias e 

ao público tomarem consciência não somente da correlação crescente 

entre objetos de diversas origens, mas também de uma evolução dos 

modos de distribuição e de consumo” (SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 

2009, p. 88). 
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São inúmeras as lojas que aliando o fenômeno da transversalidade e a 

originalidade de seus ambientes, são identificadas como “pontos turísticos”. Articulam-

se assim “em conceitos cada vez mais complexos, baseados em um princípio 

multissensorial”50, apresentam tendências e estabelecem vínculos afetivos com o lugar. 

 

“Esses pontos de venda voltados para a imagem também são 

instrumentos de comunicação que permitem reforçar a imagem da 

marca da mesma forma que qualquer outro instrumento de 

comunicação” (SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 2009, p. 94). 

 

Em São Paulo a loja conceito da marca Havaianas localizada à Rua Oscar Freire 

é um exemplo da loja transformada em ponto turístico, atraindo pessoas de diversos 

países, possui trilha sonora própria, lança novas categorias de produtos. A loja, desde 

sua concepção arquitetônica, diferencia-se das demais localizadas no mesmo endereço, 

uma vez que está abaixo do nível da rua e portanto, da calçada, onde tem-se a visão 

completa dela ao aproxima-se do patamar de entrada (figura 15). Nesta área 

normalmente são criadas ações de merchandising e exposição dos lançamentos. 

Já no interior da loja, tem-se a sensação de passear pela calçada de uma praia, 

com árvores, palmeiras e folhagens em meio a equipamentos com exposição de 

produtos. Aliás, os equipamentos enfatizam o despojamento da marca, pois simulam 

barracas de feiras, onde estão expostas as sandálias Havaianas em cestos de vime, 

caixas de laranja e empilhadas na banca, já os produtos de confecção são expostos em 

varais, como nas casas de praia ou de periferia (figura 16). E o recente lançamento da 

linha de confecção relaciona-se à estratégia de novo posicionamento para a marca 

(figura 17).  

                                                           
50 Idem, p.94. SACRIDÉ, Françoise. GUIDÉ, GWENOLA. HERVÉ, Dominique. Entrevitrinas: 

distribuição e visual merchandising na moda. São Paulo: Editora Senac, 2009 
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Figura 15      Figura 16 

 

     
Figura 17      Figura 18 

       Fonte: Google Imagem 

 

Assim, pelos corredores da loja é possível conhecer a trajetória da marca, dos 

produtos tradicionais, passando pelas matérias-primas, até as novas propostas de 

produtos de confecção e acessórios. São eles que configuram a narrativa da marca, em 

forma de estruturas visuais, dos objetos decorativos à exposição de produtos (figura 18). 

 

3.2 NARRATIVA VISUAL DA LOJA: CONTEXTOS DO VISUAL 

MERCHANDISING  

 

“Quando os olhos permanecem parados por no mínimo um quarto de 

segundo, o cérebro processará as informações recebidas” 

(MALHOTRA, 2013, p.14). 

 

O visual merchandising desenvolveu-se a partir da década de 1950, nos Estados 

Unidos e França51, com a proliferação de lojas especializadas, magazines, lojas de 

departamentos, supermercados e shopping centers e da necessidade de expor produtos 

                                                           
51 DEMETRESCO, Sylvia. Vitrinas: história, arte e consumo em São Paulo: Via das Artes, 2014, p.11. 
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de forma mais atraente para a compra no sistema de autosserviço. Na década de 1980 

começou a ser adotado com abordagem estratégica no marketing e no design, 

principalmente nas lojas-conceito, para depois disseminar-se por toda a rede. 

As estratégias de marketing temático desenvolvidas para o sistema de 

distribuição possibilitou aos clientes de produtos e marcas escolher, o que, onde e como 

comprar. O conjunto de elementos de ambientação, o marketing sensorial e as 

abordagens temáticas constituíram os dispositivos narrativos da loja. 

A necessidade de sistematização das muitas abordagens geradas pelos 

dispositivos narrativos utilizados para definir a imagem da loja e a torná-la sedutora, 

resultou no visual merchandising, uma forma de organização do conjunto de elementos 

narrativos. 

Segundo Malhotra (2013), visual merchandising é a arte e a ciência de 

apresentar produtos de modo visualmente mais atraente”52, assim os produtos tem a 

capacidade de mostrar-se, vender-se praticamente sozinhos, capturando a atenção do 

cliente e provocando compras não programadas. Pegler53, professor de visual 

merchandising do FIT – Fashion Institute of Technology, define: 

  

“O visual merchandising é, para as marcas e empresas, o meio de 

dizer: isso é o que somos e isso é o que fazemos. Não se trata apenas 

de vender o produto apresentado, mas também de convencer o 

consumidor do valor desse produto, do valor da loja que o oferece e da 

organização que anima o conceito” (SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 

2009, p. 158).  

   

Na evolução do uso do visual merchandising cresce a importância aos pequenos 

detalhes, que muitas vezes a clientela mal percebe, mas são fundamentais e representam 

um papel significativo para a constituição da atmosfera da loja, criando um caminho 

narrativo a ser desbravado por aqueles que circulam pelos ambientes de exposição de 

produtos. 

                                                           
52 MALHOTRA, Naresh. Design de loja e merchandising visual. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 84. 

53 Martin Pegler especialista em visual merchandising, possui publicações técnicas sobre o assunto. 
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 Os recursos para traçar o caminho narrativo são diversos e vão da nostalgia às 

inovações tecnológicas, transformados em espaços temáticos. A resultante desse 

processo é a transformação em lojas-eventos que celebram a visita, desenvolvem um 

conceito único e particular de pertencimento, impregnadas de experiências com os 

produtos. 

As lojas transfiguradas em ambientes que produzem narrativas constituem-se em 

locais que contam sua história em capítulos dinâmicos e quando destinadas a trabalhar a 

moda, utilizam-se da própria dinâmica de mudança das tendências e dos produtos para 

ilustrar cada um dos seus capítulos. É como se um leitor folheasse um livro e em cada 

página realizasse descobertas que o motivam a continuar a leitura. E como situa a 

criadora de moda Agnes b. a respeito de suas lojas: 

  

“eu prefiro lugares que tenham uma história, para poder alterá-los, 

brincar com os elementos do passado, mais do que construir algo 

novo. Procuro sempre respeitar um lugar, não alterá-lo à minha 

imagem, quebrando tudo, mas integrar-me tanto ao exterior como ao 

interior... eu nunca imponho um modelo de loja. Crio somente minha 

atmosfera com coisas pregadas nas paredes, pequenos toques de preto, 

paredes brancas, porque as roupas se veem melhor contra o branco, 

prateleiras simples e móveis. Que a boutique não fique estagnada para 

sempre, que se possam mudar os suportes, os mostradores... eu não 

gosto de coisas datadas, dos efeitos da moda...” (SACRIDÉ, GUIDÉ E 

HERVÉ, 2009, p. 98).  

 

 Para Agnes b. (SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 2009) suas lojas são dotadas de 

argumentos narrativos sobre sua maneira de pensar marca e produtos.  

A maneira como Agnes b. desenvolve suas lojas não é única, conceitos lúdicos e 

espaços multissensoriais inundaram os ambientes de lojas nas principais cidades já no 

início dos anos 2000. Diferenciar, tornar a loja habitável, comunicar a imagem da marca 

e apresentar o produto como ator central, são alguns dos desafios corriqueiros 

enfrentados pelo visual merchandising na construção de um ambiente de loja.  
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3.3 NARRATIVA VISUAL DA LOJA: VISUAL MERCHANDISING E 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

A harmonia e o equilíbrio na constituição do uso do espaço da loja são aspectos 

considerados no visual merchandising, fortalecendo as narrativas propostas na criação 

da atmosfera e acentuando a imagem que se quer comunicar. 

A definição de um conjunto de princípios orientam a aplicação do visual 

merchandising, considerando-se as percepções que se quer gerar: 

1- Influenciar os sentimentos; 

2- Estimular a descoberta; 

3- Mudar o estado de espírito. 

 

3.3.1 INFLUENCIAR OS SENTIMENTOS 

 

 A atmosfera da loja constitui a forma com que se quer influenciar os sentimentos 

daqueles que frequentam os seus corredores, retirando os indivíduos de sua rotina 

diária, propondo o relacionamento com o ambiente, os produtos e as marcas. 

 O intuito é influenciar os indivíduos por meio dos cinco sentidos, emprega-se o 

marketing sensorial, atividades associadas em um mesmo espaço que estimulam a micro 

experimentações de cada sentido de maneira integrada, uma vez que: 

 

“visão é solicitada em 84%, a audição em 12%, o olfato em 12%, o 

tato em 1% e o paladar em 1%. Ora, seria necessário buscar um outro 

equilíbrio: 54% para a visão, 20% para a audição, 17% para o olfato, 

6% para o tato, 3% para o paladar, para que as pessoas memorizassem 

melhor o que sentem” (SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 2009, p. 94). 

 

A experiência de compra está intimamente relacionada à utilização dos sentidos. 

É por meio da visão que o indivíduo sente-se atraído para uma loja, motivado por uma 
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primeira impressão sobre o ambiente, entretanto uma música agradável e um aroma 

instigante auxiliam na decisão de passar algum tempo dentro da loja. Portanto, os 

estímulos visuais, auditivos e olfativos causam o comportamento de aproximação. Por 

exemplo, nos corredores de um shopping center facilmente se localiza a Le Lis Blanc, 

loja de moda feminina contemporânea, por seu aroma inconfundível, levemente floral.  

Para a moda, o tato é um sentido muito importante, os indivíduos procuram 

sentir o toque das texturas em contato com a pele, estas provocam sensações de leveza, 

acolhimento, maciez, favorecer a exposição de produtos de forma a permitir essa 

interação facilita o reconhecimento do produto. 

Na estratégias de marketing temático, constituídas por eventos, o paladar é 

aguçado na proposta de serviços que a loja oferece: café, água aromatizada, bebidas, 

doces e frutas secas completam a atmosfera do ambiente. Esses eventos temáticos são 

usualmente promovidos nos lançamentos de novos produtos e tem por intuito apresentar 

as novidades às principais clientes da loja. 

 

3.3.2 ESTIMULAR A DESCOBERTA 

 

 Como situa Malhotra (2013), “todo estímulo pode agir como uma variável 

ambiental”54. É o conjunto de variáveis ambientais que constitui a “taxa de informação” 

destinada ao cliente, caracterizada por um lado pela complexidade de estímulos e por 

outra pela novidade, assim definidas: novidade – são os novos estímulos no ambiente de 

loja, complexidade diz respeito ao grau de facilidade com que o ambiente de loja pode 

ser processado55. 

 Cabe definir a intensidade com que cada uma das características será aplicada, 

resultando em maior ou menor taxa de informação da loja, onde “o ponto de venda 

torna-se protagonista e espaço de evento. Ele pertence ao mundo do happening”. 

(SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 2009, p. 110). 

                                                           
54 Idem, p.120. MALHOTRA, Naresh. Design de loja e merchandising visual. São Paulo: Editora Saraiva, 

2013. 

55 Ibidem, p.120. MALHOTRA, Naresh. Design de loja e merchandising visual. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2013. 
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3.3.3 MUDAR O ESTADO DE ESPÍRITO 

 

 O intuito da atmosfera de loja causa no indivíduo a mudança do estado de 

espírito. Para tanto, a soma dos aspectos sensoriais e das variáveis ambientais são 

trabalhadas pelo visual merchandising.   

O impacto de mudança dos estímulos propostas pelo ambiente de loja depende 

fundamentalmente de seu estado afetivo que se quer como resultado. Portanto, na 

concepção dos estímulos, considera-se:  

 Estimulação, voltados para enfatizar sentimentos excitantes e 

ativadores; 

 Prazer, gerar bom humor e sensação de alegria; 

 Dominância, gerar a percepção de capacidade de ação, de não 

restrição. 

 Um ambiente estimulante aguça o interesse, gerando ações positivas. Aumentar 

o nível de estimulação motiva os indivíduos a passarem mais tempo na loja e 

consequentemente mais tempo em contato com as propostas nela contida. O nível de 

estimulação dever ser trabalhado de forma a obter o equilíbrio, aplicando recursos 

indutores e recursos redutores dos estímulos. Os shoppings centers são um exemplo de 

ambientes que aplicam os recursos indutores e redutores com o intuito de obter o 

equilíbrio: indutores – eventos, lançamentos, decorações, redutores – plantas, lounges. 

 

3.4 NARRATIVA VISUAL DA LOJA: PRINCÍPIOS DO VISUAL 

MERCHANDISING  

 

 O visual merchandising é um sistema de orientação do indivíduo na loja. Tem 

início no ambiente externo da loja, conduzindo-o para o interior, motivando-o a 

integrar-se nos diversos ambientes. A aplicação desse sistema nas lojas ainda é recente e 

suas técnicas tem passado por constante desenvolvimento. 
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 Os princípios que norteiam a condução do planejamento de visual 

merchandising dizem respeito primeiramente à produção de marcos de referência56, 

composição de elementos de ambientação que atraem a atenção e facilitam o 

reconhecimento da loja, a exemplo do que observamos nas cidades, a Ponte Estaiada 

Octavio Frias de Oliveira marco referencial da Marginal Pinheiros em São Paulo 

(figuras 19 e 20). 

 

        
Figura 19             Figura 20 

            Fonte: Google Imagens 

 

A Ponte Estaiada como marco referencial é também parte do cenário dos jornais 

de locais de São Paulo transmitidos pela Rede Globo e pode ser apreciada diariamente, 

de segunda-feira à sexta-feira às 6h00 no Bom Dia SP (figurab21) e no SP TV no 

horário do almoço e às 19h00 (figura 22). É interessante notar que os demais jornais 

locais da rede, não possuem tal identificação de suas localidades.   

           

                       
    Figura 21                 Figura 22 

            Fonte: Google Imagens 

 

 

                                                           
56 MALHOTRA, Naresh. Design de loja e merchandising visual. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. Na 

definição de Malhotra, marcos de referência são certos aspectos em um ambiente que grandes ou 

parecem únicos... e em geral, são reconhecidos por muitas pessoas, p. 37.  
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Entretanto, partindo dessa mesma lógica dos marcos referenciais da cidade, lojas 

também podem ocupar essa posição, como é o caso da Livraria Cultura do Conjunto 

Nacional na Avenida Paulista em São Paulo. O ambiente externo, junto a fachada da 

loja, assume ares de praia em plena Avenida Paulista, nela os paulistanos ocupam as 

cadeiras dispostas nos corredores para descanso e leitura (figura 23). O local é também 

um espaço de lazer e negócios. 

 

  
 Figura 23                      Figura 24 

             

              
Figura 25    Figura 26 

        Fonte: Google Imagens 

 

Os usuários lotam os corredores a procura dos livros, ocupam os espaços de 

leitura, realizam encontros e reuniões no café existente dentro da loja (figura 24). Em 

muitos casos, a frequência é diária, fazendo com que o local caracterize-se como 

extensão da casa e do escritório, e, para essa finalidade, a loja estrutura os seus 

ambientes, dispondo de pequenos espaços de permanência (figura 25) e um labirinto de 

corredores nos quais os livros e revistas estão expostos (figura 26). 

Assim, os marcos de referência orientam o indivíduo a deslocar-se pela loja, 

conduzindo-o por caminhos previamente definidos e estimulando-o a realizar 

descobertas, a partir daqueles pontos de observação, resultando no contato com os 

produtos e marcas expostos. Tais marcos são chamados de pontos focais, por tratarem-



 

59 

 

se de exposições e ambientações que atraem o olhar, independente da vontade do 

indivíduo. 

Este processo ocorre porque é muito mais confortável habitar um mundo 

organizado, onde tudo está colocado na posição correta e de fácil leitura e 

entendimento. 

 

3.4.1 O DESIGN DE LOJA: UMA QUESTÃO DE IMAGEM  

 

 Definir a imagem de uma loja que aporte as características físicas e sensoriais da 

marca, as expectativas do imaginários dos usuários e os objetivos do lojista, são os 

desafios enfrentados diariamente pelos responsáveis pelo design de loja. 

 Trata-se da concepção arquitetônica externa e de interiores, estabelecendo a 

dimensão das áreas de venda, de estoque e de serviços, incluindo o estacionamento. A 

posição do local em relação ao entorno e a vizinhança, com o intuito de gerar o máximo 

de visibilidade e proximidade, tanto no tráfego veicular quanto no trânsito de pedestres. 

 Na atualidade, os projetos são concebidos por arquitetos renomados associados a 

especialistas, como light designers57, cenógrafos, vitrinistas e até mesmo curadores de 

museus. Esta mesmo estratégia tem sido continuamente adotada desde a instalação das 

galerias e lojas de departamento no século XIX nas cidades europeias da modernidade, 

destacando-se entre elas Paris e Londres.  

O design ou arquitetura de loja é a caixa que irá abrigar a ambientação e a 

exposição dos produtos e marcas. “Reúne todos os aspectos do visual merchandising – 

fachada, interiores, equipamentos expositores, comunicação visual e iluminação” 

(MORGAN, 2011, p.30).  

 

 Para o estilista britânico Matthew Williamson, o design de suas lojas tem 

abordagem estratégica: 

 

                                                           
57 Light designers sãos profissionais especialistas em iluminação cênica. 
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“ter um espaço projetado de forma personalizada constitui uma 

importante ferramenta para qualquer marca, pois transmite o estilo 

como um todo e permite que as pessoas compreendam completamente 

o que é a marca”. (MORGAN, 2011, p.124) 

 

E, portanto, para o desenvolvimento do projeto, é preciso conhecer as 

características da marca, os produtos e os indivíduos a quem eles se destinam, iniciando 

assim, a criação de diferentes conceitos, com a finalidade de produzir na loja o ambiente 

que aportará a marca e os produtos. Trata-se da combinação de conceito, design e 

funcionalidade, cujo propósito é transferir para o ambiente os elementos e temas que 

habitam a marca. 

 

3.4.2 FACHADA: UM CONVITE PARA A ENTRADA 

 

Uma vez definidos os marcos referenciais, tem início a o desenvolvimento do 

ambiente da loja, sendo o projeto de fachada, a responsável por fazê-lo destacar-se na 

multidão, ou melhor, conduzir o olhar do indivíduo para um ponto determinado de 

atração, este é o papel exercido pela fachada de uma loja. Como a moldura é para um 

quadro, a fachada em sua tridimensionalidade emoldura a loja, delimitando o olhar de 

quem a contempla. 

 Portadora do nome ou marca, é ela quem causa uma primeira impressão, 

gerando impacto ao mesmo tempo que permite o reconhecimento da imagem da marca 

em frações de segundo. Nas fachadas, os elementos visuais, que compõem os símbolos 

da marca, são usados para facilitar o reconhecimento. 

 

 Ao atrair, a fachada apresenta uma imagem que simboliza na parte exterior, o 

propósito contido no interior da loja, por exemplo, em uma loja da Harley Davidson, o 

indivíduo em contato com a fachada aprecia uma estrutura que remete a fábrica da 

marca, onde paredes revestidas de tijolos aparentes estão encaixados em uma estrutura 

de ferro e vidro (figura 27). Já da área externa, se tem a impressão de se ouvir o ronco 

de um motor em teste na linha de montagem, percepção que se concretiza ao entrar na 
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loja, uma vez que a área de pós-venda, ou melhor, a oficina é posicionada de forma a 

ficar visível ao visitante (figura 29). 

 

         
 Figura 27       Figura 28 

 

              
 Figura 29     Figura 30 

               Fonte: acervo pessoal 

 

 

 No interior, os acabamentos são mais rústicos, com piso em cimento queimado 

e tijolo aparente, paredes em preto, cinza e laranja, cores da marca e aplicação do 

“bar&shield”, como é denominado o logotipo e imagens da Harley Davidson, 

complementam o cenário, que remetem ao estilo de vida da marca (figuras 28 e 30).  

 

 Em meio a esse ambiente, são expostos os produtos, as famílias de 

motocicletas e seus acessórios de personalização e os produtos de confecção. Áreas de 

atendimento e permanência encontram-se lado a lado, sendo essencial a presença de um 

café, normalmente com mesa de sinuca e o espaço dos HOG’s – Harley Owner Group, 

cada loja tem o seu grupo, que a usam como ponto de encontro para o café da manhã, 

que na rede no Brasil é realizado aos sábados e para organizarem os passeios. 
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 E, portanto, a coerência entre as duas partes, a área externa e o espaço interno 

da loja, deve ser mantida. A entrada é um convite ao interior. Uma porta aberta, 

automática, bem demarcada e de fácil acesso facilita a entrada, tangibilizando as boas-

vindas sem qualquer forma de barreira. Ela delimita o primeiro passo para descoberta. 

 

 Retomando a ideia do marketing temático, algumas empresas adotam como 

estratégia não colocar marca na fachada, e, portanto, não revelar o que   encontra no 

interior. Malhotra (2013) denominou essa estratégia de “lugar proibido”, um lugar 

privado, quase um refúgio, como as câmaras secretas e clubes exclusivos, ilustrando 

com a loja da marca de moda Comme de Garçons58, de Nova York. 

 

 Em muitos casos, as calçadas são trabalhadas como extensão. Vasos com 

flores, pequenas árvores e bancos, compõem um jardim em frente à loja, afinal o intuito 

é gerar proximidade e conforto. 

 

3.4.3 VITRINE: ENCENAÇÕES DA LOJA 

 

Causar deslumbramento, é esse o efeito esperado nas encenações de uma vitrine. 

Os olhos passeiam por todo o ambiente, esquadrinhando cada centímetro, em busca de 

algo que o atraia ou do objeto desejado.  

 

 Uma vez que a fachada atraiu o indivíduo, ele curiosamente aproxima-se da 

loja para examinar mais de perto, conhecer um pouco mais, pesquisar, é nesse momento 

que a vitrine efetiva sua função. 

 

 

“Assim como os são as janelas da alma, as vitrines revelam a alma da 

loja. Elas comunicam o que constitui sua essência, mesmo que através 

de uma apresentação impassível, que permanece igual muito tempo 

depois da hora do fechamento e da saída do último cliente”. 

(SACRIDÉ, GUIDÉ E HERVÉ, 2009, P.184) 

                                                           
58 Marca de luxo criada pela estilista Rei Kawakubo na década de 1980. 
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 As vitrines são encenações59, narrativas únicas, como a abertura do capítulo de 

um livro, cujo intuito é transportar o indivíduo para o universo proposto pela loja, é 

como ser transportado para um outro locus.  

 

 Uma janela aberta para o interior da loja, localizada exatamente no limite entre 

dois espaços - o interior e o exterior.  Segundo Demetresco, é uma “obra efêmera que 

traz em sua criação duas faces indissociáveis: aquela do utilitário que visa à venda e 

aquela do estético que visa à atração”60, daí o poder de encantamento, constitui a 

comunicação de impacto de um momento:  

 

 

“A emoção obtida por uma montagem provocadora, sedutora, 

intimidadora ou tentadora atinge aquele que passa pelo sentimento e 

não pelo entendimento, isto é, pelo sensível, e não pelo racional” 

(DEMETRESCO, 2014, p.17). 

 

 

 O potencial de comunicação de uma vitrine foi rapidamente utilizado pelo 

segmento de moda, que “passa a estar intimamente ligada ao conceito de vitrine”61 

transportando fragmentos dos desfiles de lançamento para a exposição nesses espaços 

aberto ao público. 

 

 Para Duarte ( DUARTE apud DEMETRESCO, 2014), a evolução da função da 

vitrine se deu em três momentos distintos: 1º. Momento - a função da vitrine é 

expositiva, relacionada a intenção de apresentar o produto de forma a atrair a atenção de 

quem passa diante dela; 2º Momento – a vitrine adquire uma nova expressão, com a 

incorporação de planejamento e design, padroniza-se para poder ser replicada em todas 

as lojas; 3º Momento - de arranjos físicos e fundamentalmente visuais passa a trabalhar 

com arranjos sensoriais, estimuladores dos demais sentidos que não apenas a visão. A 

                                                           
59 O conceito de vitrine como encenação foi primeiramente trabalhado por Sylvia Demetresco. 

60 DEMETRESCO, Sylvia. Vitrinas: história, arte e consumo em São Paulo: Via das Artes, 2014, p.15-16. 

61 Idem p.10. DEMETRESCO, Sylvia. Vitrinas: história, arte e consumo em São Paulo: Via das Artes, 

2014. 
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evolução das vitrines nos três momentos se deve a própria mudança do sistema de 

produção e de distribuição de bens. 

 

 No planejamento de uma vitrine é “importante saber entender o que a imagem 

da vitrine pode propor para o observador”62, como potencial forma de comunicar, em 

muitos casos ela ensina como usar e dá informações adicionais sobre os bens expostos: 

 

 

“a vitrine é um universo que cria uma aura luminosa ao redor de um 

produto, que o transforma, que o contorna de magia, de luxo, de 

prestígio ou de grandeza, separando-o da banalidade, para atrair os dez 

segundos de um olhar curiosos...” (MAIER E DEMETRESCO, 2004, 

p.33) 

 

 

Diante de uma vitrine, retomamos a experiência do flanêur de Baudelaire a 

perder-se na multidão, deslumbrado pelas novidades apresentadas nelas expostas.  O 

flanêur da modernidade era aquele que perdido na multidão, andava pelas ruas e 

detinha-se nas fachadas.  As fachadas eram para o flâneur um exercício de observação, 

de contemplação da nova fisionomia da cidade. Enxergar através do vidro, mas um 

novo modo de enxergar, pois são os vidros das fachadas das lojas, são as vitrines. Lojas 

elegantes que em suas fachadas de vidro expunham as mercadorias nas vitrines, 

trazendo a experiência das galerias de arte. Expondo mercadorias como obras de arte: 

 

“Na multidão, a cidade é ora paisagem, ora ninho acolhedor. A casa 

comercial constrói tanto um quanto outro, fazendo com que o flanêrie 

se torne útil à venda de mercadorias. A casa comercial é a última 

grande molecagem do flâneur com o flâneur, a intelectualidade parte 

para o mercado.” (BENJAMIN, 1991, p.39). 

 

                                                           
62 Idem, p.11. DEMETRESCO, Sylvia. Vitrinas: história, arte e consumo em São Paulo: Via das Artes, 

2014 
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E é na Paris da modernidade, com suas passagens e galerias que Benjamin fala 

da “embriaguez amnésica”, onde o flâneur depara-se com as vitrines dão vida às 

mercadorias nelas expostas, transformadas em “devaneios materialistas”, a modernidade 

capitalista da sedução apodera-se da vontade do sujeito, “a mercadoria é o agente que 

seduz” o indivíduo. 

 

3.4.4 LAYOUT E CIRCULAÇÃO: E A CAÇADA AO TESOURO 

 

Composição espacial do ambiente é trabalhada com dois movimentos, o layout 

que distribui todos os elementos que compõem a ambientação e a circulação, os 

caminhos que conduzirão o indivíduo pelas descobertas por toda a loja. 

 

 Como um mapa de caça ao tesouro, a circulação determina as rotas que o 

indivíduo deve percorrer no interior da loja e o que ele encontrará em cada etapa de seu 

caminho. Os padrões de circulação da loja são definidos para determinar a setorização 

dos produtos63, e, para cada setor uma estória é criada, possibilitando o entendimento da 

composição deste. 

 

 

“a circulação deverá levar o cliente a passar em frente a um número 

máximo de setores, em particular aqueles que mais contribuem para a 

margem de lucro, e sua organização deverá permitir visualizá-los 

claramente e compreender facilmente sua estrutura”. (SACRIDÉ, 

GUIDÉ E HERVÉ, 2009, p.193) 

 

 

 O mapeamento interno tem início na entrada da loja, denominada “área de 

transição”64 pelo antropólogo Paco Underhill citado por Malhotra (2013). Nesta área o 

indivíduo ajusta-se ao ambiente e preocupa-se em descobrir como chegar aos produtos 

que procura e, portanto, sua capacidade de atenção é mínima.  

 

                                                           
63 Trata-se de uma estratégia adotada pela loja para agrupar produtos complementares, a exemplo da 

estrutura de universos adotada pelos hipermercados na década de 1970. 

64 MALHOTRA, Naresh. Design de loja e merchandising visual. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p.8. 
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 Trata-se muito mais de gerar tranquilidade e o mínimo de informação, para que 

esta não seja perdida, mas sim, como já mencionado, saber que se trata de causar uma 

boa primeira impressão. Mas, também é na entrada da loja que se o olhar percorre todo 

o ambiente e conduzido por esse “efeito funil”65 desloca-se em direção ao interior da 

loja. 

 

 Seguindo um percurso natural do exterior para o interior da loja, o indivíduo 

possui a firme convicção que está definindo o seu caminho de circulação pela loja. 

Entretanto, o trajeto foi previamente definido, para que sem que se perceba, a loja toda 

seja percorrida. Um caminho principal, que leva aos diferentes setores e de encontro a 

muitos produtos é usualmente a estrutura adotada para esse trajeto, denominada de 

“laço” por Malhotra (2013): 

 

 

“O laço deve ser claramente visível e, ainda, comunicar que é melhor 

e mais fácil abordagem para percorrer a loja. Há vários modos de 

tornar o laço visível: marca-lo no piso em cor diferente, (...) por meio 

de iluminação adicional, usar materiais diferentes no piso para marca-

lo” (MALHOTRA, 2014, p.20) 

 

 

 Para motivar os indivíduos a seguirem os laços, é necessário que no 

planejamento do layout estejam previstos os pontos focais que ofereçam encenações 

interessantes ao longo do percurso, a exemplo dos parques temáticos e museus. Os 

pontos focais são definidos a partir da análise das “linhas de visão”66. 

 

 A ordenação do interior da loja em setores, corredores e espaços de serviços 

resulta do desenho de layout que se quer implantar. Usualmente alguns formatos de loja 

possuem configurações muito semelhantes, é o caso dos supermercados, cuja finalidade 

                                                           
65 SACRIDÉ, Françoise. GUIDÉ, GWENOLA. HERVÉ, Dominique. Entrevitrinas: distribuição e visual 

merchandising na moda. São Paulo: Editora Senac, 2009, p.195. 

66 MORGAN, Tony. Visual Merchandising: vitrines e interiores comerciais. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, 2011. Para o autor: são linhas imaginárias que orientam o consumidor para determinadas áreas ou 

produtos específicos, p.120. 
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é facilitar o percurso, criando corredores paralelos e transversais, tornam a circulação 

mais lógica, mais racional.  

 

 Por outro lado, não é necessário adotar um formato racional para facilitar o 

deslocamento visual e físico dentro da loja, um “passeio acidentado”67 em meio a 

trilhas, saliências (degraus) que desembocam em exposição de produtos, marcas, gera 

interesse e causa surpresa. 

 

 As lojas de moda, usualmente são classificadas como espaços de pequena 

extensão. Nelas a organização é mais livre, e muitas vezes, mudam, de acordo com o 

lançamento de novas coleções. Elas adotam, intencionalmente ou não, o princípio da 

percepção seletiva, uma vez que, segundo Malhotra (2013), é mais fácil os indivíduos 

perceberem coisas que lhes são relevantes do que as que não são. 

 

 Entretanto, cabe ressaltar que cada vez mais existe a preocupação em que se 

mantenha a fluidez na circulação, considerando-se que ela está ligada a “complexidade 

e uma oferta de produtos que tem a necessidade de mais espaço para hierarquizar e se 

tornar mais facilmente legível: o espaço é um elemento de esclarecimento da oferta”68, 

considerando que é crescente a quantidade de diferentes modelos de produtos e a 

velocidade com que são lançados para venda, principalmente no segmento de moda. 

 

 O intuito de planejar a circulação e o layout é permitir que os setores, a 

variedade de produtos, o ambiente seja visto em quase sua totalidade ao entrar na loja: 

 

 
“e é, antes e tudo, da liberdade de circulação visual que o consumidor 

(indivíduo) vai se beneficiar: nada atrapalha o campo visual nas 

proximidades da entrada: perspectivas são organizadas em direção do 

fundo da loja ou em direção aos pontos focais”. (SACRIDÉ, GUIDÉ 

E HERVÉ, 2009, p.195) 

 

                                                           
67 SACRIDÉ, Françoise. GUIDÉ, GWENOLA. HERVÉ, Dominique. Entrevitrinas: distribuição e visual 

merchandising na moda. São Paulo: Editora Senac, 2009, p.195. 

68 SACRIDÉ, Françoise. GUIDÉ, GWENOLA. HERVÉ, Dominique. Entrevitrinas: distribuição e visual 

merchandising na moda. São Paulo: Editora Senac, 2009, p.194. 
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 O layout e a circulação podem ser planejados com a definição de desenho de 

trajeto no piso da loja, delimitado por diferentes materiais, mas também com a 

utilização dos equipamentos expositores69 que bem localizados conduzem o percurso, 

com o cuidado de não criar barreiras e obstáculos. Nestes dois casos, a fluidez na 

circulação deve ser atendida. 

 

 Assim como o piso, as paredes também constituem elementos de atração e de 

circulação por todo o ambiente, contínuas e cobertas de equipamentos expositores que 

podem conter grande variedade e quantidade de produtos, aumentando a capacidade de 

exposição da loja. 

 

Logo, existem diferentes configurações de layout e circulação que podem ser 

implantados, inclusive de forma combinada, e para Morgan (2011)70 o princípio de todo 

o processo é a correlacionar os produtos antes de iniciar a distribuição dos 

equipamentos expositores pelo piso para posteriormente desenhar sua disposição pelo 

ambiente. 

 

3.4.5 ILUMINAÇÃO: SEMPRE HAVERÁ LUZ NO FINAL DO TUNEL 

 

Enxergar a luz no final do túnel traduz o preceito fundamental do uso da 

iluminação no ambiente de loja, ela deverá possibilitar uma imagem real, na qual todos 

os espaços e recantos traduzam a realidade dos produtos expostos. Climatizada, cênica, 

difusa, pontual, cria uma atmosfera teatralizada na exposição de produtos, a partir do 

tom e da ênfase com que é trabalhada, e, portanto, sua existência possibilita definir o 

grau de dramatização da exposição. 

A produção de uma iluminação adequada para o ambiente resulta em 

luminosidade adequada, qualidade das cores das mercadorias e da decoração, 

uniformidade e economia no consumo de energia. 

                                                           
69 Equipamentos expositores constituem o mobiliário de parede e de piso no qual os produtos serão 

expostos. 

70 MORGAN, Tony. Visual Merchandising: vitrines e interiores comerciais. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, 2011, p.112. 
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A concepção de iluminação equilibrada é o resultado que gera para a atmosfera 

de bem estar, capaz, inclusive, de mudar o humor dos indivíduos que entram na loja. 

Para essa finalidade, são quatro as funções71 trabalhadas, e é do conjunto delas que se 

cria o meio ambiente: 

I- Iluminação ambiental – sua função é definir a luminosidade 

geral da loja e serve de pano de fundo para as demais formas 

de iluminação; 

II- Iluminação perimetral – usada nas paredes, delimita as áreas 

da loja, cria diferentes efeitos, dependendo da lâmpada usada 

e ilumina os produtos dos equipamentos expositores 

implantados em suas áreas; 

III- Iluminação focal – possui o efeito mais dramático, provendo 

foco, acentuando e impactando a apresentação, utilizada 

principalmente para destacar os marcos de referências da loja. 

Dela originam-se os pontos focais; 

IV- Iluminação de serviço – implantada nas áreas de suporte da 

loja, como caixas e pacotes, em setores promocionais 

permanentes e nos equipamento expositores, como prateleiras. 

 

A iluminação tem como propósito a valorização dos produtos expostos e o 

conforto daqueles que circulam pelos ambientes de exposição. Ela provê a atmosfera da 

loja, incitando a visão, órgão do sentido responsável por 84% da percepção sobre o 

ambiente e quando bem aplicada, causa excitamento e consequente conhecimento ou 

reconhecimento do que é visto e da maneira como é visto. 

 

3.4.6 CORES: PROVOCAM SENSAÇÕES 

 

As cores caminham lado a lado com a iluminação e trabalham a aparência do ambiente, 

que pode ser mais clássico em tons neutros ou mais jovem em tons vibrantes.  

                                                           
71 GORMAN, Greg M. Visual Merchandising and store design work book. Cincinatti: ST Publications, 

1996, p.80-81. 
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Elas podem ser institucionais e neste caso, trabalhadas no ambiente loja, retoma-

se o exemplo da Harley Davidson, o laranja e o preto são suas cores e elas estão 

presentes nos produtos, nas lojas, nas embalagens, uma vez que gera fácil 

reconhecimento. 

 A cor pode ser incorporada ao espaço de loja de diversas formas: como pintura 

das paredes e dos equipamentos expositores, como revestimento em tecido, papel, 

adesivo, como elemento gráfico sobreposto, como elementos de decoração e até através 

da iluminação: 

 

 
“duas pessoas nunca veem uma determinada cor do mesmo modo, 

assim como um muro pintado transmite uma sensação completamente 

diferente se visto a alguns metros ou alguns quilômetros. Assim, a cor 

é uma experiência emocional, uma sensação estritamente ligada ao seu 

contexto, de acordo com a receptividade dos estímulos visuais, 

enquanto a forma é uma experiência intelectual”. (DEMETRESCO, 

2014, p.81) 

 

 

 Marcas muitas vezes possuem uma cor institucional, como o azul Tiffany72, 

que constitui sua assinatura, em outros a cor é usada estrategicamente, a Benetton73 foi a 

primeira marca de moda a adotar a cor para sua comunicação e posicionamento. 

 Cores transmitem sensação. As cores podem ser pessoais, assumindo também 

diferentes significados conforme a cultura, entretanto algumas delas possuem referência 

mais universal, Morgan (2011)74 ilustra o seguinte exemplo, o verde claro presente nos 

uniformes do cirurgião “tem propriedade de ser calmante, essa cor é utilizada porque o 

olhar repousa mais facilmente depois de focar no vermelho do sangue”.  

  

                                                           
72 Marca do segmento joalheiro, que desenvolveu uma tonalidade especial de azul para sua identificação, 

sua embalagem é conhecida como “ Tiffanyblue box”. 

73 Marca de moda que adotou o slogan “United Color of Benetton”, sucesso por essa abordagem na 

década de 1980. 

74 MORGAN, Tony. Visual Merchandising: vitrines e interiores comerciais. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, 2011, p.78 
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 Compreender o princípio das cores e dos efeitos possibilita usá-las 

corretamente, com o intuito de melhor trabalhar o ambiente. A partir do círculo 

cromático criado por Newton e aperfeiçoado por Goethe, ambos referenciados por 

Morgan (2011), a área de produção gráfica desenvolveu o círculo cromático atual, 

baseado nas três cores primárias – amarelo, magenta e azul que quando misturadas são 

capazes de produzir todas as outras cores, resultando também em tom, tonalidade e 

valor (ou dégradé)75.  

 É também, a exemplo da iluminação, um recurso eficiente na captura da 

atenção e condução do olhar e dependendo da aplicação, pode diminuir o ambiente, 

como é o caso do preto ou ampliá-lo com o uso do branco. Para Franck Branchet, 

diretor de criação da rede Printemps76: 

   

“assim como a iluminação, a cor é um elemento que pode destacar um 

tema ou um produto. Contudo, a cor pode estimular certas 

associações, como o branco para pureza. Eu adoro brincar com essas 

percepções e alterar esses códigos para melhor atender o tema geral de 

uma apresentação”. (MORGAN, 2011, p.75) 

 

 

 A cor somada à textura dos materiais que compõem o ambiente explicitam, 

quando em superfícies lisas e tonalidades claras ou absorvem a luminosidade quando 

em superfícies opacas e tonalidades escuras. 

 Para a moda, o uso adequado da cor é fundamental, uma vez que ela também se 

pode comunicar as propostas de tendência do momento, por todo o ambiente da loja. 

Mesmo que a escolha da cor seja pessoal, uma vez que “cada indivíduo tem uma reação 

que lhe é própria em relação às cores, construída em função de sua história pessoal, sua 

                                                           
75 Idem, p.79 – “Tom: ao acrescentar preto a uma cor, o resultado será um tom mais escuro em relação a 

cor original. Por outro lado, quando o branco é acrescentado a uma cor, a mesma torna-se mais clara. 

Dessa forma é possível criar diferentes tons de uma mesma cor” “Tonalidade: gradação dominante da 

cor dentro do espectro visível. Outra forma de denominar as cores puras, como o amarelo, o azul e o 

vermelho”. “Valor: é o grau de luminosidade de uma cor, que vai do mais claro ao mais escuro”. 

MORGAN, Tony. Visual Merchandising: vitrines e interiores comerciais. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, 2011. 

76 Idem, p.75 – Printemps, rede loja de departamentos, fundada em Paris em 1865, possui 17 unidades 

espalhadas pelo mundo. MORGAN, Tony. Visual Merchandising: vitrines e interiores comerciais. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2011 
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idade e de suas experiências”77, ele    selecionará a cor, buscando um equilíbrio entre o 

que a moda propõe e aquela que lhe agrada. 

 

3.4.7 EQUIPAMENTO EXPOSITOR: SUPORTE DE EXPOSIÇÃO DE 

PRODUTOS  

 

Um quadro é sempre um quadro e, em muitos caso, mas sua percepção de valor 

também dependerá da moldura que o envolve. Da mesma forma, o equipamento 

expositor no qual os produtos serão apresentados também possuem a mesma finalidade. 

Em muitos casos, são desenhados especificamente para a marca e também para a 

exposição de um determinado grupo de produtos. O design, os materiais, as texturas, 

comunicam muito do que se quer falar sobre aquilo que contém. 

 A utilização dos equipamentos expositores atende às duas necessidades 

básicas: posicionar no piso e posicionar na parede e sendo que o formato, a dimensão e 

o uso dependerá dos produtos nele expostos. 

Piso: composto por gôndola, arara transversal, arara frontal, arara de 

dois braços, arara de quatro braços, arara paralela, arara circular, 

mesa, balcão expositor, balcão de atendimento, balcão caixa e pacote, 

torre de piso, cubos. 

Parede: arara transversal, arara frontal, prateleiras. 

Mobilidade e flexibilidade são duas características fundamentais para os 

equipamentos expositores, uma vez que elas possibilitam expor uma gama diversa de 

produtos.  

Com esta estrutura funcional, pode-se aplicar o design que conferirá a 

exclusividade para a marca ou para a loja. 

Em muitos casos, adota-se mobiliário residencial, como cristaleiras, sofás, 

poltronas, mesas de canto e elementos de decoração como baús, cestas, vasos para 

complementar a exposição, dando uma atmosfera cenográfica e singular ao ambiente. 

Outra categoria de equipamentos expositores são os displays, usualmente 

fornecidos pela marca (fabricante), possuem design diferenciado que remetem a 

                                                           
77 SACRIDÉ, Françoise. GUIDÉ, GWENOLA. HERVÉ, Dominique. Entrevitrinas: distribuição e visual 

merchandising na moda. São Paulo: Editora Senac, 2009, p.205. 
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imagem de marca, utilizada como forma de individualizar a apresentação de seus 

produtos, gerando fácil reconhecimento. É um elemento de comunicação dentro da loja, 

podendo ser posicionado no layout de maneira permanente ou temporária. 

 

3.4.8 EXPOSIÇÃO DE PRODUTO: A ARTE DE DRAMATIZAR 

 

Qual é o agrupamento, a correlação, o formato de exposição e a quantidade de itens 

mais adequado para cada produtos? Esta é a função do planejamento da exposição. Elas 

compõem-se de três etapas: 

Primeira etapa - definir as categorias de produtos (modelos, 

tipos, formato e volume das embalagens e suportes necessários);  

 

Segunda etapa – definir a configuração ou o modelo dos 

equipamentos expositores, compondo-os com araras e 

prateleiras; 

 

Terceira etapa – estabelecer a forma de exposição, vertical, 

horizontal e no caso dos produtos de moda, dobradas e 

penduradas, com cabide ou com ganchos e a quantidade de itens 

que serão expostos. 

     Entretanto, Malhotra78 propõe uma outra metodologia para classificar a 

apresentação de produtos: 

a) método de apresentação tradicional: no qual os produtos são 

agrupados por categoria no qual todos os modelos são colocados 

lado a lado; agrupados por status, ou seja, itens de luxo versus 

os itens do dia a dia; agrupamento por marca no qual todos os 

itens de uma mesma marca são expostos em conjunto. 

b) método de apresentação agrupada: os itens expostos estão 

relacionados, ou melhor, produtos que frequentemente são 

                                                           
78 MALHOTRA, Naresh. Design de loja e merchandising visual. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p.94-

96. 
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usados juntos, considerando o contexto de utilização – aqui se 

retoma a ideia de universo, a ocasião de uso, como, por 

exemplo, uma data promocional de dia das mães, ou uma 

tematização como trabalhar com Alice no país das maravilhas 

para expor jogos de chá. 

c) método de planograma: trata-se do desenho esquemático de 

tudo o que será exposto, cujo intuito é a otimização do espaço 

disponível para a exposição, ao mesmo tempo que facilita a 

reposição e cria uma imagem de uniformidade. 

A exposição de produtos é assim, um fator de destaque do produto exposto, e 

muitas vezes, é dotada de expressão artística assemelhando-se a uma escultura, um 

quadro, uma encenação. No entanto, uma característica sobrepõe-se a todas: menos é 

mais, ou seja, nem sempre expor muitas opções ou quantidade de produtos gera 

resultado, uma vez que, quando o indivíduo se vê diante de uma “tirania da escolha”79 

ao invés de decidir por uma das opções prefere não comprar.  

Portanto, a exposição deve apresentar os produtos de forma a facilitar a 

compreensão e o processo de decisão pela compra. 

 

3.4.9 COMUNICAÇÃO VISUAL: UMA IMAGEM VALE MAIS DO QUE MIL 

PALAVRAS (Confúcio)80 

 

 Em um mundo repleto de códigos visuais cujo intuito é facilitar o 

processo de informação, não poderia ser outro o caminho escolhido pela loja para 

comunicar através de seu ambiente: fotos temáticas, materiais de comunicação das 

marcas – cartazes, pôsteres, painéis indicativos dos setores e dos serviços - caixa, 

pacote, são alguns dos elementos trabalhados para orientação dentro da loja.  

 Cada um dos elementos de comunicação selecionados tem sua finalidade: 

                                                           
79 Idem p.89. MALHOTRA, Naresh. Design de loja e merchandising visual. São Paulo: Editora Saraiva, 

2013. 

80 Filósofo chinês. 
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a) o uso de comunicação visual tem início na fachada, com a 

aplicação da marca;  

b) na vitrine, ela é trabalhada para comunicando a proposta 

temática, contribuindo para a captura da atenção, inclui-se a 

informação sobre os preços de produtos; 

c) ao entrar na loja e dependendo da dimensão do ambiente, 

são implantados mapas de localização facilitando o percurso, 

uma vez que se pode seguir direto ao destino; 

d) ao caminhar pela loja, placas que pendem do teto indicando 

os setores; 

d.1) já dentro do setor, cartazes de parede, cartazes de 

balcão, totens de piso comunicam o conteúdo do mesmo. 

E em alguns casos, dependendo da negociação entre as 

partes, uma marca líder é evidenciada, com a aplicação 

do logo ou foto na parede, o intuito é reforçar a categoria 

dos produtos do setor.  

 

Frequentemente as paredes são muito requisitadas, principalmente os espaços 

acima dos equipamentos expositores nelas fixados. Essa solicitação é motivada pelo 

fato de que uma comunicação aplicada acima dos equipamentos expositores de parede e 

de piso poderá ser visto à distância: 

 

“a sinalização de parede é uma parte fundamental do visual 

merchandising e, quando utilizada corretamente, direciona e 

atrai a atenção dos consumidores”. (MORGAN, 2011, p.165). 

 

O uso de imagens e textos chama a atenção de quem circula pela loja, sendo 

também uma forma de comunicar. Usam como suporte, telas de lcd ou led, painéis retro 

iluminados, conhecidos como backlights81 e banners82, são habitualmente implantados 

de maneira a servir de pano de fundo para a exposição de produtos, e em muitos casos, 

fazendo com que as apresentações realizadas no interior da loja tenha a mesma 

                                                           
81 Painéis luminosos retroiluminados, geralmente utilizados nas fachadas de loja. 

82 Cartazes impressos em tecido ou lona vinílica, frequentemente usada para comunicação visual, pela 

facilidade de transporte e instalação. 
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atmosfera da vitrine. Folhetos colocados em suportes de acrílico completam a 

ambientação.  

 

O adoção de comunicação visual como estratégia de criação de atmosfera na loja 

fez com que os recursos tecnológicos fossem usados com maior intensidade, 

reproduzindo cenas do cotidiano, eventos e desfiles, gerando a percepção de realidade. 

A moda faz uso intensivo da comunicação visual na ambientação da loja, utilizando-a 

para tematizar as coleções, comunicar a imagem, trabalhar as cores e formas do 

momento. 

Tal qual a apreciação do espectador em um museu, atualmente, em uma loja, a 

ambientação é trabalhada como suporte, tendo como protagonista da cena o produto. 

Esse efeito é realizado para que o conjunto atue no imaginário do indivíduo, para que 

ele assim finaliza sua busca, trata-se de um happy end. 

Os princípios que norteiam o visual merchandising são como os caminhos que 

orientam o indivíduo por uma loja, a estrutura pode parecer lógica, entretanto é na 

produção do traçado dos caminhos, no encantamento que promove o ambiente, na 

sensação de pertencimento que propicia, que incide sua real importância, uma vez que é 

eles que farão toda a diferença no processo.  

Portanto, não se trata do que fazer, mas sim de como fazer. 
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4. OS ESPAÇOS COMERCIAIS: NARRATIVAS DE LUGARES E SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

 

 

“Nas fábricas fazemos cosméticos, nas lojas 

vendemos esperanças” (Charles Revlon – Revlon 

Cosméticos)83 

 

Os estudos sobre as narrativas publicitárias de Carrascoza (2008)84 e as 

narrativas de lugares, com foco nos shoppings centers de Freitas (2007)85 são 

fundamentais para essa pesquisa, uma vez que há uma proposição em olhar esses 

espaços comerciais, que constituem parte do objeto de estudo pretendido, como locais 

que constroem histórias, relacionamentos e interações com e entre os indivíduos. 

Como exposto no Capítulo 2, em suas pesquisas sobre o uso de estruturas das 

narrativas literárias, transpostas para publicidade, Carrascoza (2008)86 traz a imbricação 

dos textos, demonstrando que é factível utilizar também com imagens, uma vez que 

para contar histórias é necessário o uso de códigos visuais para construir imaginários.  

 

4.1  AS PASSAGENS DE BENJAMIN, A NARRATIVA DA METRÓPOLE E A 

CONCEPÇÃO DE SHOPPING CENTER 

 

A convivência nos centros urbanos é um traço marcante do indivíduo contemporâneo 

globalizado. As cidades cosmopolitas identificam-se pela semelhança no modo de vida, 

densidade de habitantes, tráfego intenso, estruturas como centros financeiros, expansão 

imobiliária e ilhas de descompressão – os shoppings centers.  

                                                           
83 SCHUDSON, Michael. Advertising, the uneasy persuasion. New York: Basic Books, 1986, p. 129. 

84 CARRASCOZA, João A. Publicidade: o sonho do consumo e a realidade da produção. In: BACCEGA, 

Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 216-229. 
85 FREITAS, Ricardo Ferreira. Jogos da globalização: a mídia, a cultura do medo e os malls do Rio de 

Janeiro. In: BARROS FILHO, Clóvis, CASTRO, Gisela. Comunicação e práticas de consumo. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 61-70.  
86 CARRASCOZA, João A. Publicidade: o sonho do consumo e a realidade da produção. In: BACCEGA, 

Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 216-229. 
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No estudo realizado sobre o impacto da globalização e a proliferação de 

shoppings centers na cidade do Rio de Janeiro, Ricardo Ferreira Freitas (2007)87 fez uso 

de narrativas como metáfora para a construção de experiência urbana que essas 

instituições propiciam. E ao traçar a trajetória dessa forma de comercialização, o 

pesquisador Freitas mostra o impacto desta no cenário mundial, uma vez que trata da 

proliferação de um modo de viver e relacionar em novos lugares, os shoppings centers, 

que em suas palavras são “fortalezas contemporâneas”88 denominando a esse fenômeno, 

narrativas locais.  

Assim, os lugares públicos, anteriormente recorrentes, deslocam-se para os 

lugares fechados e privados, fortalezas cercadas de muros, onde lojas, cinemas, 

restaurantes, áreas de lazer são a nova ordem, nas formas de comunicar e entreter, por 

meios eletrônicos, pela arquitetura, transformados em ambientes de convívio.   

Elevados a solucionadores da convivência nos grandes centros urbanos, os 

shoppings centers, passam a ocupar a posição de oásis do bem viver, do estar presente 

no mundo e são também lugares onde os indivíduos constroem narrativas próprias, nas 

quais suas histórias, suas relações e suas realidades se misturam.  

Em relação a esse entendimento de lugares, Casaqui cita Egeri Di Nallo, que 

situa os espaços como “pontos de encontros entre produtos, pessoas e formas de 

comunicação” (NALLO apud CASAQUI, 2008, p.208) infere que esses lugares incluem 

o ambiente, e que estes também comunicam. Uma percepção semelhante é trazida por 

Baccega (2008)89 cita Alonso, ao expor a definição deste sobre os shopping centers, 

segundo o qual, são locais que “criam contexto de normalidade social e tem a 

capacidade de adaptar-se – e portanto de criar e recriar – modos de vida”  

Há um redimensionamento do espaço retratado pelo imaginário de urbanidade 

representado pelos shoppings centers. Estes com as muitas perspectivas de experiência 

que oferecem, e, às vezes, pelo distanciamento da realidade, que propiciam, dão nova 

                                                           
87 FREITAS, Ricardo Ferreira. Jogos da globalização: a mídia, a cultura do medo e os malls do Rio de 

Janeiro. In: BARROS FILHO, Clóvis, CASTRO, Gisela. Comunicação e práticas de consumo. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 61-70. 

88 Idem. 

89 BACCEGA, Maria Aparecida. Introdução – Consumo e identidade: leituras e marcas. In: BACCEGA, 

Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 1-11. 
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configuração ao estar no mundo.  E, segundo Baccega ao citar Bordieu, a quem atribui 

que as relações oferta/demanda como forma de possibilitar que gostos diferentes “sejam 

atendidos no universo dos possíveis”, (BACCEGA, 2008, p.6), ou ainda, “um modo de 

vida (...) uma forma de integração e uma linguagem de comunicação com o mundo 

social” (BACCEGA, 2011, p.37-38).  

Fenômeno característico das metrópoles, o shopping center constitui uma 

maneira renovada de vida em comunidade, onde não há distinção entre lazer, 

entretenimento e compras: 

 

“...a tipologia arquitetônica e a lógica social de capital varejista, 

misturada ao fermento social de multidões de pessoas de diferentes 

procedências, constituem o modelo para uma nova concepção de 

comunidade...o imaginário comunitário desses ambientes – fechados 

entre paredes – favorece o distanciamento entre a estética interior e o 

mundo exterior...nesse contexto, os shoppings centers podem ser 

considerados um novo meio de comunicação”. (FREITAS, 2007, 

p.65)    

  

São os shoppings centers então um novo meio de comunicação, impregnados de 

narrativas contidas no cotidiano, Freitas (2007)90 remete a sociedade do espetáculo de 

Guy Debord, na qual “o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda 

vida humana – isto é, social - como simples aparência” (DEBORD, 2012, p.16).  

Neste contexto a publicidade que na definição de Carrascoza (2008)91 “abrange 

um sistema de comunicação midiático que povoa o cotidiano contemporâneo” assume a 

função de situar, nessa relação, produtos e marcas, propondo estilos de vida, 

comportamentos e visões de mundo.  

                                                           
90 FREITAS, Ricardo Ferreira. Jogos da globalização: a mídia, a cultura do medo e os malls do Rio de 

Janeiro. In: BARROS FILHO, Clóvis, CASTRO, Gisela. Comunicação e práticas de consumo. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 61-70. 

91 CARRASCOZA, João A. Publicidade: o sonho do consumo e a realidade da produção. In: BACCEGA, 

Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 216-229. 



 

80 

 

Por outro lado, infere-se que Freitas (2007)92 situa-os como o “mundo favorável, 

preferível, e de recompensas” de Carrascoza (2008)93, uma vez que as “redes humanas e 

tecnológicas” ali presentes, ao “valorizar a espetacularização da informação no 

cotidiano”, resultam em “uma certa transparência da comunicação que tem como 

veículos os corpos, as vitrines, as telas, os sons”, impregnando-se também dos espaços e 

dos ambientes. 

O espetáculo salta assim, da suntuosidade construtiva, amplia-se com as 

inovações tecnológicas definindo novas formas de aceitação passiva, situando o 

indivíduo cada vez mais como espectador de sua própria vida. Como situa Debord sobre 

o espetáculo na sociedade contemporânea: 

 

“Como indispensável adorno dos objetos produzido agora, e 

como demonstração geral da racionalidade do sistema, e como 

setor econômico avançado que molda diretamente uma 

multidão crescente de imagens-objetos, o espetáculo é a 

principal produção da sociedade atual” (DEBORD, 1997, p.17). 

 

A espetacularização de Debord (1997)94, os pseudos-eventos de Jameson citado 

por Casaqui (2008)95, o mundo favorável de Carrascoza (2008)96 podem ser vistos como 

outras formas de representação do shopping center, além daqueles trazidos por Freitas.   

E, portanto, esses locais aportados de estratégias mercadológicas para seduzir e 

fascinar seus frequentadores configuram-se em um microcosmo, constituído de 

materialidades, significações e sensorialidade: 

                                                           
92 FREITAS, Ricardo Ferreira. Jogos da globalização: a mídia, a cultura do medo e os malls do Rio de 

Janeiro. In: BARROS FILHO, Clóvis, CASTRO, Gisela. Comunicação e práticas de consumo. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 61-70. 

93 CARRASCOZA, João A. Publicidade: o sonho do consumo e a realidade da produção. In: BACCEGA, 

Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 216-229. 

94 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997 

95 CASAQUI, Wander. Do mundo do trabalho à retórica do consumo: um estudo das representações do 

trabalho na publicidade contemporânea. In: BACCEGA, Maria Aparecida (org.). Comunicação e 

culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 203-215. 

96 CARRASCOZA, João A. Publicidade: o sonho do consumo e a realidade da produção. In: BACCEGA, 

Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 216-229. 



 

81 

 

 

“Lá (nos shoppings centers), as notícias são veiculadas nas vitrines, 

nos eventos, nos sistemas de sonorização, e a moda está ligada ao 

estar junto num ambiente repleto de emissões de informação que 

desencadeiam um espetáculo de máscaras, telas, roupas e mapas...a 

comunicação interna...privilegia uma impressionante pluralidade de 

imagens, motivando a construção de redes de comunicação que 

também podem ser entendidas como redes de estética”. (FREITAS, 

2007, p.65) 

 

Situadas como símbolo de uma sociedade pós-moderna que valoriza a 

“espetacularização do cotidiano” com referência a Debord (1997)97, é através das redes 

de comunicação tanto tecnológica como humana, que dezenas ou centenas de lojas, 

agora constituídas em shoppings centers provém o indivíduo de informação. Definindo 

a maneira de perceber o outro, impregnada nos objetos e nas materialidades que o 

cercam. Fazem isso por meio de espaços tridimensionais – lojas, vitrines, ambientes.  

E os indivíduos que transitam nos corredores compostos de centenas de lojas 

desses centros comerciais, vivem um misto de ebriedade e hipnose, são os novos flâneur 

de Benjamin, imersos em mercadorias e entretenimento. O processo de encantamento 

deslocou-se no tempo e espaço, das ruas para os corredores. 

 

4.2  OS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E A CONSTRUÇÃO DOS LOCAIS 

NARRATIVOS  

 

Os espaços comerciais, também presentes nos shopping centers, constituem a 

unidade mínima do sistema de distribuição. Segundo Philip Kotler (2003), “um canal 

(ou sistema) de distribuição é um conjunto de organizações interdependentes envolvidas 

                                                           
97 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
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no processo de oferecimento de um produto ou serviço para uso ou consumo de um 

consumidor final ou usuário empresarial”98.  

A complexidade do canal depende da quantidade de níveis de intermediação 

necessária para que os produtos cheguem até o consumidor ou usuário empresarial. É 

chamada de nível cada etapa de intermediação responsável por alguma tarefa que 

possibilita a sequência de entrega do produto ao público a quem se destina. E para esta 

pesquisa, considera-se a seguinte configuração do sistema: 

fabricante – atacadista – varejista – consumidor  

 Este modelo de níveis estrutura-se estrategicamente em duas configurações: 

canal convencional de distribuição, onde cada empresa é independente e busca por seu 

lucro, em detrimento do todo e sistema vertical de marketing, no qual os participantes 

atuam de forma unificada.  

A constituição de sistema ou canal de distribuição busca aproximar mercadorias 

e serviços de quem utiliza, resultando em diminuição de tempo e vencendo espaços e 

tem como principais atribuições: informar, promover, contatar, comunicar, ajustar a 

oferta, negociar preço, distribuir, financiar e executar mesmo correndo riscos. 

Dentre os níveis de canal de distribuição aqui descritos, serão detalhados dois, o 

atacado e o varejo, focos de concentração desta pesquisa.  

 

4.3  O ATACADO COMO PRINCÍPIO DE CONSTRUÇÃO NARRATIVA PARA 

O VAREJO 

 

A empresa fabricante, em muitos casos depende de um atacadista para que sua 

mercadoria chegue até um grupo determinado de lojas de varejo, o atacado constitui 

uma forma de intermediação. E na definição de Kotler (2003), “o atacado inclui todas as 

atividades relacionadas com a venda de bens e serviços para aqueles que compram para 

revenda ou para uso comercial e são chamados de atacadistas as empresas dedicadas 

                                                           
98 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2003, 

p.307. 
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principalmente às atividades de atacado”99 e os classifica em três tipos distintos: 

atacadistas comerciais, corretores e agentes e filiais e escritórios de venda dos 

fabricantes. 

Cabe então às empresas atacadistas as seguintes funções: “vendas e promoção, 

compras e formação de sortimento, quebra de lotes, armazenagem, transporte, 

financiamento, riscos, informações de mercado e serviços de gerenciamento e 

consultoria” (KOTLER, 2003)100. Os atacadistas comerciais constituem o maior grupo e 

dependendo de sua dimensão, são também denominados distribuidores ou centrais 

atacadistas, em geral são empresas independentes cuja atividade inclui a posse e o 

manuseio das mercadorias. 

A configuração estratégica de cada tipo de atacadista é definida pelas atividades 

e funções que oferece e, portanto, os atacadistas comerciais que constituem a grande 

maioria do mercado, subdividem-se em: 

1- Atacadista de serviço completo – vendem para varejistas, preocupam-se com 

a manutenção de estoque, possuem força de vendas, crédito, entrega e 

assistência administrativa. Em relação ao tipo de mercadoria, optam por 

situar-se como atacado de produtos gerais, onde se encontra diversas linhas 

de mercadorias ou por atacado de linha geral, onde que trabalha com poucas 

linhas mas com todos os modelos e finalmente atacado especializado, que 

trabalha somente com uma parte da linha. 

 

2- Atacadista de serviço limitado – oferecem menos serviços do que o anterior, 

dividindo-se em atacado “pague e leve” oferece linha limitada de mercadoria 

de alto giro, vendem para pequenos varejistas e não fazem entrega; atacado 

móvel também trabalham com linha limitada, porém fazem entrega; atacado 

logístico não mantém estoque de mercadoria e fornecem mediante pedido; 

abastecedores também atendem o pequeno varejistas, assumindo a posse da 

mercadoria, cabendo ao varejista o pagamento apenas do que foi vendido. 

 

                                                           
99 Idem, p.352. KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: Prentice 

Hall, 2003. 

100 Idem, p.352. KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: Prentice 

Hall, 2003. 
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Para Kotler (2003) o local em que o atacado será instalado deve ser selecionado 

com critério, tanto na localização quanto nas instalações, considerando que a finalidade 

do sistema é diminuir tempo e distância para o escoamento da mercadoria, deverá 

facilitar o acesso dos varejistas. 

 

4.4  O VAREJO COMO ESTRATÉGIA NARRATIVA E VISUAL ATRAVÉS DA 

LOJA 

 

 Como tratado anteriormente, o sistema de distribuição é constituído de níveis e 

cada um deles exerce uma função para fazer chegar o produto a quem se destina. Após o 

atacado, o nível seguinte do sistema, é constituído pelas empresas que compram 

mercadorias do atacado, ou seja, as empresas varejistas. 

 Na definição de Levy e Weitz (2000, p.27), varejo “é um conjunto de atividades 

que adiciona valor a produtos e serviços vendidos a consumidores para seu uso pessoal 

e familiar” desta forma, ele afeta a vidas dos indivíduos em “todas as facetas da vida”. 

O varejista, proprietário de um estabelecimento de varejo, é o último negociante de um 

canal de distribuição, que liga o fabricante ao consumidor. Normalmente compra a 

mercadoria no atacado para revende-la. 

 São funções do varejo: o fornecimento de variedade de produtos e serviços, a 

manutenção de estoque, a divisão de grandes lotes de mercadoria em pequenas 

quantidades ou em unidades e fornecimento de serviços. Agindo desta maneira, o 

varejista poderá aumentar a percepção de valor daquilo que oferta. Este pode ser um 

importante passo rumo a uma definição estratégica que o diferencia dos demais. 

 A loja constitui a unidade mínima do canal tanto do atacado quanto do varejo em 

que se estabelece o processo de comercialização de bens e serviços tratando-se do 

espaço onde as mercadorias são adquiridas pelo público a que se destina, além disso, é 

aportada de códigos visuais e estratégias de exposição cujo intuito é atrair e converter a 

compra,  

 A definição estratégica do varejo, a exemplo do que ocorre no atacado, é 

fundamental para destacar-se e, o varejista busca no design de loja, pela capacidade de 
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gerar a diferenciação, esse recurso, cujo intuito é destacar-se ante as demais unidades 

varejistas presentes na mesma região ou segmento de atuação. 

 A importância do design, ou melhor, do ambiente de loja como fator de 

atratividade e diferenciação tem origem na modernidade. É na Paris do século XIX, 

“cidade-vitrine, arquétipo do consumo” na definição de Baccega (2008)101 que Walter 

Benjamin descreve o encantamento causado pelos grandes magazines, locais capazes de 

paralisar a multidão ante “as vitrines onde ele se vê refletido na diversidade de 

mercadorias” (MATOS, 2008, p.18). 

Os magazines foram os precursores do processo, que com a intenção de atrair os 

indivíduos, criaram ambientes abertos e suntuosos, com a entrada demarcada e suas 

grandes janelas transformadas em vitrine. Essa forma de comércio cresceu rapidamente, 

resultando nas galerias - centros comerciais de mercadoria de luxo, que caracterizavam-

se por suas dimensões e pela variedade de produtos e marcas As galerias, podem ser 

consideradas os primeiros shoppings centers, nas palavras de Benjamin: 

 

“Estas galerias são uma nova invenção do luxo industrial, são vias 

cobertas de vidro e com piso de mármore, passando por blocos de 

prédios, cujos proprietários se reuniram para tais especulações. Dos 

dois lados dessas ruas, cuja iluminação vem do alto, exibem-se as 

lojas mais elegantes, de modo tal que uma dessas passagens é uma 

cidade em miniatura, é até mesmo um mundo em miniatura” 

(BENJAMIN, 1991, p.31). 

 

Pioneiras na adoção desse novo formato de comercialização, as Galerias 

Lafayette e a Printemps em Paris, vão além da exposição e oferta de mercadorias, 

cientes do fascínio causado pela moda pret-à-porter, introduziram uma inovação, “em 

seu serviço de compras, contrataram conselheiras e coordenadoras de moda para fazer 

evoluir os fabricantes e apresentar à clientela produtos mais atuais” (LIPOVETSKY, 

2009, p.126), incentivando a profissionalização na moda. 

                                                           
101 BACCEGA, Maria Aparecida. Introdução – Consumo e identidade: leituras e marcas. In: BACCEGA, 

Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 1-11. 
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Desde o princípio, as lojas mais elegantes possuíam vitrines que expunham 

mercadorias em suas fachadas de vidro. Elas foram buscar a experiência da atração do 

olhar para a exposição de suas mercadorias nas galerias de arte.  E, segundo Benjamin 

(1991) desde então formas de exposição das mercadorias nas vitrines das lojas 

assemelham-se à exposição das obras de arte nas galerias e museus.  

Coube também as lojas de departamentos, posicionadas como templos de 

consumo, buscar a inspiração para seus ambientes em outras fontes além de museus e 

galerias de arte, assim residências, clubes, parques e áreas de entretenimento passaram a 

ser visitas, avaliadas e transportadas para os espaços de loja. Elas implantaram em suas 

dependências: cafés, galerias, bibliotecas, além de organizar palestras, cursos, desfiles, 

eventos- atividades que buscavam incentivar não apenas a permanência, mas a 

frequência aos seus ambientes. Para as lojas o que importava era a diversão com 

conversão em compra. Na definição de Kotler (2003), as lojas de departamentos são 

estabelecimentos que “vendem uma vasta variedade de linhas de produtos”102 e em 

muitos casos oferecem serviços de alta qualidade, fator de diferenciação adotado 

principalmente pelas lojas de departamento nos Estados Unidos. 

A partir dessa experiência, iniciadas com os magazines, as galerias e as lojas de 

departamentos, os varejistas incorporaram o design como estratégia que perdura até os 

dias atuais. Viabilizada pela contratação de artistas plásticos, escultores, desenhistas, 

arquitetos renomados foram contratados para criar os ambientes externos e internos, as 

vitrines e o mobiliário, emprestando vida às mercadorias, transformando-as em 

“devaneios materialistas” e em agentes de sedução. Essa maneira gratificante de efetuar 

compras passa a integrar a vida dos indivíduos, uma vez que existe sempre a 

possibilidade de encontrar o novo, o diferente. 

 Assim, importantes arquitetos de cada época disputam o privilégio de projetar 

estabelecimentos emblemáticos, dotados de vivências únicas e memoráveis, capazes de 

deixar a marca de seus traçados impregnados nas principais cidades do mundo, mesmo 

que por um curto espaço de tempo. Como é o caso da loja da Prada – marca de moda de 
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prestígio, implantada em Nova York e projetada pelo arquiteto Rem Koolhas103. Projeto 

esse, trazido como exemplo por Sudjic ao situar sua aderência à estratégia da marca: 

 

“Miuccia Prada usa a linguagem do design de forma mais sofisticada 

do que muitos de seus concorrentes. Eles ficaram para trás: fazem 

lojas de roupas com visual que galerias de arte tinham vinte anos 

atrás. Ela as faz com o visual que a arte tem hoje” (SUDJIC, 2010, 

p.145).  

 

Esse mesmo fenômeno de criação de projetos emblemáticos foi transportado 

para outros centros comerciais, como é o caso dos shoppings centers. Conceituados no 

início deste capítulo enquanto lugares narrativos, eles rapidamente aportaram o design 

como característica estratégica, como é o caso do Shopping JK Iguatemi inaugurado no 

ano de 2012 em São Paulo e posicionado no segmento de luxo, teve o projeto de 

arquitetura desenvolvido pelas empresas Arquitectonica104 para o design externo e 

Carbondale105 para o design de interiores. Para Kotler (2003)106 “um shopping center é 

um grupo de negócios de varejo de propriedade conjunta, planejado, desenvolvido e 

administrado como uma unidade” e Levy e Weitz (2000)107 complementam “a 

combinação de muitas lojas sob o mesmo teto cria uma sinergia que atrai mais clientes 

do que se as lojas estivessem em locais separados”, combinando compras com 

divertimento em uma estrutura totalmente planejada. 

A crescente implantação de shoppings centers nas principais metrópoles, 

retomou o foco estratégico nas mercadorias das primeiras galerias parisienses, ou 

melhor, trazer a moda como chamariz para seus ambientes.  

Concomitantemente, a revolução da indústria de moda, iniciada no século XX 

com o advento do pret-à-porter na França, resultou em um grande volume de ofertas 

                                                           
103 O arquiteto Rem Kolhas é o autor da Casa da Música na cidade do Porto, Portugal. 

104 Arquitectonica empresa de arquitetura sediada em Miami. 

105 Carbondale, empresa francesa de design de interiores, sediada em Paris. 

106 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2003, 

p.347. 

107 LEVY, Michael e WEITZ, Barton A. Administração de varejo. São Paulo: Atlas, 2000, p.213. 
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disponíveis, viu-se a necessidade de distribuí-las para o maior número possível de 

locais, possibilitando a muitos indivíduos, seduzidos pelo apelo dos produtos os 

comprassem.  

Este processo deu origem, mais recentemente, ao shopping center especializado 

em moda, cuja estrutura compõe-se principalmente de lojas de vestuário, butiques que 

trabalham com moda selecionada, mercadorias exclusivas, em muitos casos com 

qualidade e preços elevados. “O design físico desses shoppings é muito sofisticado, 

enfatizando uma decoração rica e um paisagismo de alta qualidade”108. Dada a sua 

configuração e variedade de mercadorias, os clientes estão dispostos, inclusive a viajar 

grandes distâncias para fazer compras. O formato estratégico da especialização 

transforma os espaços comerciais em locais de destino para quem procura aquela 

mercadoria. 

Reiterando a dotação estratégica dos shoppings especializados em moda, Garcia 

e Miranda, apontam que a importância da loja de moda reside no contexto da realização 

da compra, do contato direto que estabelece com o indivíduo, apresentando-o ao sistema 

de moda e colocando-o à sua disposição:  

 

“A ambientação teatral transforma a loja num cenário onde o 

consumidor é protagonista de um jeito de viver, graças não só a 

seleção de produtos, como também ao menu de atividades lúdicas e 

educativas ofertadas aos clientes”. (GARCIA e MIRANDA, 2010, 

p.18) 

 

Impregnadas de histórias, como em um teatro, as lojas narram diferentes textos e 

encenam trechos diversos, criando cenários ondem despontam como protagonistas, a 

moda e seus produtos. 

Para entender a moda como fenômeno, cabe rever a ideia de sistema de moda de 

Barthes (2009)109, que propõe a organização de categorias vestimentares e suas 

variantes. E para entender o fenômeno de moda como comunicação, retoma-se a 

                                                           
108 Idem, p.217. LEVY, Michael e WEITZ, Barton A. Administração de varejo. São Paulo: Atlas, 2000. 

109 BARTHES, Roland. O sistema de moda. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
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abordagem de França que observa a origem interdisciplinar nos estudos da comunicação 

“dialogando com referências”110: 

 

“Do look autoral dos criadores...às releituras da maior probabilidade 

comercial que repercutem nos shoppings centers observamos que a 

comunicação vai dar suporte à moda que se cria e se coloca sobre o 

corpo, a qual ganha passarelas, vitrines, páginas de revistas e jornais, 

programas de televisão e sites da Internet para então ser admitida e 

aclamada nas ruas” (GARCIA e MIRANDA, 2010, p.81). 

 

E em sua forma democrática, a moda então define o que é ou não para ser usado 

na relação tempo-espaço, cabendo ao sistema de distribuição, ou melhor, a junção de 

atacado e varejo, viabilizar aquela relação, tornando as mercadorias de moda 

disponíveis a quem quiser compra-las. E na definição de Sudjic (2010): 

 

“a moda é definida tanto pelo universo das roupas quanto pelo 

fenômeno de mudança que denota. Trata de modo de vestir e das 

mensagens que as roupas trazem. Mas também do modo como somos 

programados pelo mundo que nos rodeia para procurar variações... 

nossa visão sobre quase tudo, de modas intelectuais a esquemas de 

cor, oscila, moldada pela natureza essencialmente cíclica da forma 

como entendemos os fenômenos” (SUDJIC, 2010, p.162-163). 

 

Percebe-se que para o indivíduo, a moda é então essa expressão do eu, aquilo 

que Baccega (2008) denominou como “forma de estar no mundo”, de construir uma 

imagem de quem se é: 

 

                                                           
110 FRANÇA, Vera Regina Veiga. Teorias, objeto de estudo, dimensão institucional. In: BARROS 

FILHO, Clóvis, CASTRO, Gisela. Comunicação e práticas de consumo. São Paulo: Saraiva, 2007. 105-

112.  
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“O vestir é uma coisa que comunica muito, à vezes você não fala uma 

palavra, você entra em um lugar e a sua roupa está dizendo muita 

coisa.” (GARCIA e MIRANDA, 2010, p.104) 

  

E diferente das outras formas de apresentação do sistema moda, como a revista e 

a televisão nas quais a relação com o sistema se dá no imaginário, é na loja de moda que 

o indivíduo determina a imagem que quer comunicar.  

Retomando ao pret-à-porter, trata-se então de um processo de produção que 

possibilita “colocar a novidade, o estilo e a estética na rua”111, é a moda serializada e 

pronta, que fez crescer o canal de distribuição atacado-varejo, uma vez que era 

necessário escoar a mercadoria produzida com velocidade e no menor tempo, 

alcançando todas as regiões de comercialização. Revestiu-se então todo o processo dos 

fatores que resultam na “obsolescência programada”, conceito mercadológico retomado 

por Casaqui (2008)112, relativo ao ciclo de vida dos produtos, em que cada um deles tem 

a duração estreitada, para a entrada de uma nova produção ofertada. 

 

4.5   FAST FASHION: O CICLO DE MUDANÇAS DA MODA E DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE MODA 

 

A indústria da moda, através da obsolescência planejada promove nos indivíduos 

um “estado perpétuo de insatisfação com o estilo de vida e com a aparência física do 

momento” (GARCIA e MIRANDA, 2010, p.71), e a partir dessa insatisfação desenha 

as estratégias para a introdução de novos estilos em substituição aos anteriores. 

Para atender ao processo de obsolescência programada somada às demandas de 

inovação contínua de produtos, a indústria da moda desenvolveu um sistema de canal de 

distribuição que une fabricante – atacado – varejo, que tem o foco estratégico na 

redução de tempo, encurtando os ciclos de criação, produção e distribuição de produção 

dos produtos de moda. Este sistema denomina-se fast fashion e trata de tornar a moda 

mais democrática, permitindo que grande parte do público tenha acesso a produtos de 

                                                           
111 GARCIA, Maria Carolina. MIRANDA, Ana Paula de. Moda é comunicação. São Paulo: Ed. Anhembi 

Morumbi, 2010, p.71. 

112 CASAQUI, Wander. Do mundo do trabalho à retórica do consumo: um estudo das representações do 

trabalho na publicidade contemporânea. In: BACCEGA, Maria Aparecida (org.). Comunicação e 

culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 203-215. 
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moda com preços acessíveis para sua escolha, em muitos casos, criados por designers de 

moda renomados. 

A mudança trazida pelo sistema fast fashion, fez com que a indústria de moda 

repensasse os seus processos, que desde o advento do pret-à-porter no século XX, 

operava tradicionalmente, com demanda 24 meses entre a criação e a exposição na loja 

e muitas vezes suas propostas não sobreviviam até a liquidação, sendo necessário 

liquidá-las antecipadamente, em função do ciclo prolongado.  

Para ilustrar a complexidade dos ciclos prolongados do pret-à-porter, traz-se a 

concepção de Sprole sobre o ciclo de adoção de moda, definido em seis estágios: 

 

Primeiro estágio: invenção e introdução – o criador, seja ele o 

designer, o empreendedor ou o consumidor, realiza a busca de 

um novo item; 

Segundo estágio: liderança de moda – uma pequena parcela de 

consumidores adota a novidade e a lançam para uma parcela 

maior de público; 

Terceiro estágio: incremento de visibilidade social – um maior 

volume e consumidores adotam a ideia e a tornam visível para 

grupos sociais maiores e estilos de vida; 

Quarto estágio: conformidade dentro e entre grupos sociais – a 

moda é legitimada socialmente, comunicação e marketing 

propagam a adoção; 

Quinto estágio: saturação social – torna-se parte do cotidiano 

dos consumidores e inicia o declínio; 

Sexto estágio: declínio e obsolescência – é o estágio de 

substituição por uma nova moda, que recomeça o ciclo.  

Diferentemente desse processo, a alavanca competitiva do sistema fast fashion 

está centrada na velocidade, na exigência em operar com baixo custo e na obsolescência 

programa dos produtos, promovendo aqueles que não foram apreciados, assim se 

procede desde a criação, passando pelo sistema de atacado até a distribuição e exposição 
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na loja. E são as cadeias de produção e distribuição pequenas e mais flexíveis as mais 

capazes de adotar esse sistema, uma vez que possuem maior agilidade para mudanças.  

 No processo de desenvolvimento, as coleções fast fashion são testadas 

imediatamente no mercado e seu resultado oferece informações fundamentais sobre as 

expectativas de adoção do consumidor, principalmente, dos consumidores de moda, 

uma vez que são eles os difusores junto a grande massa. Dessa forma, repete-se as 

características dos produtos mais consumidos, operando algumas mudanças, como por 

exemplo, padronagem, cor, tipo de tecido. 

 O formato de criação utilizado pelo sistema “fast fashion” inaugura uma 

maneira diferente de pensar a moda, “de puros copiadores de modelos best-seller da 

estação, a verdadeiros e próprios caçadores de tendências”113, e, portanto as propostas 

de moda podem surgir de qualquer lugar, em um sistema de hibridização de 

comportamentos, da história, da cultura, da comunicação, do meio-ambiente: 

      

“...suas fontes de inspiração são frequentemente relacionadas a 

fenômenos da mídia, e a sua criatividade é uma criatividade aplicada e 

orientada para o mercado-alvo...o aspecto curioso é que essas 

empresas, de copiadoras, tornaram-se, em certos sentido, copiadas”. 

(CIETTA, 2010, p.21)   

 

 A principal diferença entre as empresas tradicionais e as empresas fast fashion 

de moda é que estas últimas procuram adotar as tendências de moda que minimizem a 

produção de produtos de maior risco, ou seja, daqueles difíceis de vender, privilegiando 

a colocação de mercadorias mais viáveis de serem comercializadas.  

O mundo regido pela informação e pelo acesso globalizado foi fundamental para 

que o sistema fast fashion fosse possível, os produtos hoje são descartáveis, as 

mudanças são velozes e os estilos de vida propagam-se no ritmo do surgimento e 

declínio das celebridades instantâneas, capazes de mobilizar legiões de seguidores em 

um momento e no seguinte caem em ostracismo.  

A propagação das informações de moda em tal velocidade exige que a 

compreensão do que está sendo dito seja de fácil assimilação. Logo, a moda faz uso do 

ambiente de loja para comunicar. O uso de recursos narrativos, através da utilização de 

                                                           
113 CIETTA, Enrico. A revolução fast fashion. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2012.  



 

93 

 

códigos visuais, muitas vezes, baseados nos ensaios editoriais das revistas e dos 

catálogos de moda, os books de tendência, são formas de comunicação transpostas para 

a loja, com o intuito de sensibilizar e concomitantemente permitir o acesso em tempo 

hábil junto ao seu público “pode-se partir do exemplo dos dois maiores distribuidores de 

fast fashion internacionais: tanto a Zara como a H&M (rede sueca de moda) escolheram 

uma estratégia de comunicação muito orientada ao ponto-de-venda” (CIETTA, 2010, 

p.105), ligadas ao produto e à loja. 

Assim, as narrativas visuais como processo de difusão da adoção das novidades 

é imprescindível para a dinâmica e a obsolescência programada da moda, 

principalmente no modelo fast fashion.  

Somando-se a esse processo, Casaqui (2008, p.206)114 em sua pesquisa, propõe 

que “o caráter ampliado da mercadoria” operou mudanças na produção comunicacional, 

incorporando outros pontos de contato, muito além da publicidade, são eles: as ações 

nos pontos de venda, a exposição e a ambientação de produtos, o design de embalagens 

e as lojas, ou seja, ampliou-se o escopo de abordagem do consumidor e os espaços 

físicos também adquiriram importância no processo comunicacional. 

No Brasil, esse modelo de negócio de moda é representado pelo Megapolo 

Moda, shopping center de atacado especializado em moda. Este shopping center opera 

com centenas de empresas atacadistas e atende milhares de varejistas de moda em todo 

o país. O processo com o qual opera, permite aos varejistas o gerenciamento de riscos, 

uma vez que estes podem comprar produtos atualizados, em alguns casos, diariamente, 

resultando em trabalhar com estoque restrito. 

 O país possui outros exemplos de sucesso na adoção do sistema, como é o caso 

dos magazines das redes nacionais Renner, Riachuelo e Marisa, e das globais como 

Zara (espanhola), Top Shop (inglesa), Forever 21 (americana) e C&A (holandesa), essa 

última já operando aqui desde a década de 1980. 

Afinal, diante de uma loja, a vitrine ocupa o primeiro passo como elemento 

sedutor e impulsionador, conduzindo o olhar para o interior. É como uma substância 

intoxicante que incita o indivíduo já inebriado, em um exercício de flanerismo, 

vasculhando, primeiro o ambiente externo para a seguir mergulhar no interno.  

                                                           
114 CASAQUI, Wander. Do mundo do trabalho à retórica do consumo: um estudo das representações do 

trabalho na publicidade contemporânea. In: BACCEGA, Maria Aparecida (org.). Comunicação e 

culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 
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Com isso, esses estabelecimentos comerciais simbolizaram uma grande mudança 

no sistema de distribuição, vislumbraram a moda pronta e a velocidade de dispor, como 

um real convite a todas as camadas sociais, convidando-os a adentrar as portas e circular 

em seus ambientes, uma vez que tratava-se de locais amplos com grande 

disponibilidade e diversidade de produtos à venda. 

Passear pelas ruas, pelos shoppings centers, conhecer lojas, olhar as vitrines, 

transformou-se, rapidamente, em uma forma de entretenimento, em um hábito praticado 

por grande parcela da sociedade, um fenômeno crescente nas metrópoles 

contemporâneas. E as empresas que constituem o sistema de distribuição, através de 

suas estratégias, viabilizam a continuidade, implantando instituições comerciais, 

construindo espaços emblemáticos, produzindo e distribuindo mercadorias e criando 

narrativas de lugares impregnados de experiências, tecnologias e estilos de vida. 
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5   VISUAL MERCHANDISING E NARRATIVAS VISUAIS NO MEGAPOLO 

MODA 

 

“Assim, os detalhes parecem apenas detalhes. Mas, em verdade, 

são estratagemas narrativos, que visam emoldurar diante do 

leitor partes de um universo impossível de ser apreendido com 

um único olhar”. (CARRASCOZA, 2012, p.100)  

 

5.1. METODOLOGIA DE PESQUISA PARA A ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

VISUAIS CONTIDAS NA LOJA DE ATACADO DE MODA FAST FASHION 

  

 A ideia de se entender como as narrativas estão presentes na loja de atacado de 

moda, segmento ainda pouco estudo no mercado brasileiro, trouxe desafios para a 

definição da metodologia de pesquisa que seria trabalhada. 

Para responder ao problema de pesquisa proposto será utilizada a abordagem 

qualitativa, entendendo que essa metodologia de pesquisa possibilita atender às questões 

colocadas pelo objeto de estudo, uma vez que a flexibilidade apresentada pela pesquisa 

qualitativa permite a transversalidade de diversos segmentos e aspectos apresentados 

pelo objeto. 

A pesquisa qualitativa “consiste em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (DENZIN E LINCOLN, 2006, p.17)115, 

figurando como um aparato metodológico capaz de reunir as muitas práticas 

interpretativas e colocar o pesquisador como um  bricouler narrativo cujas pesquisas 

são marcadas pelo gênero, sabendo que todos os pesquisadores contam histórias sobre 

os mundos que estudam – as narrativas contadas pelos cientistas fundamentam-se na 

tradição da narração histórica. 

O interesse em verificar como uma loja de atacado de moda fast fashion 

localizada no Shopping de Atacado Megapolo Moda, produz e expressa a comunicação 

de moda aos compradores do varejo. Considerando que são canais de distribuição que 

trabalham com recursos visuais, através da exposição de produtos que compõem as 

                                                           
115 DENZIN, Norman K., LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e 

abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
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coleções de cada estação, ao mesmo tempo que efetuam a recomendação e consolidam 

os temas das tendências propostas, possibilitaram que a pesquisa qualitativa fosse 

situada como aparato metodológico, como o estudo de caso, envolvendo as experiências 

pessoais, os métodos visuais, a entrevista, a investigação participativa, o que contribuirá 

para responder ao objetivo de pesquisa:  

 

“Para Nelson e colaboradores, a pesquisa qualitativa é um campo 

interdisciplinar e transdisciplinar e, às vezes contradisciplinar, que 

atravessa as humanidades, as ciências sociais e as ciências 

físicas...tem um foco multiparadigmático... tendo compromisso com a 

perspectiva naturalista e a compreensão interpretativa da experiência 

humana...campo político influenciado por múltiplas posturas éticas e 

políticas...” (DENZIN E LINCOLN, 2006, p.21) 

 

Foram realizadas visitas de observação ao shopping Megapolo Moda para a 

seleção do objeto de estudo. As observações ocorreram durante o período de 

lançamentos da coleção inverno 2014, coleção primavera-verão 2014-2015 e 

lançamento de coleção inverno 2015, momento em que procurava-se relacionar o 

ambiente do shopping, o ambiente interno da loja, a vitrine e os produtos da coleção.  

As visitas de observação foram fundamentais para definir os critérios para a 

escolha dos tópicos que serão abordados na pesquisa qualitativa e direcionar a 

construção de um roteiro de análise. 

 

“a pesquisa qualitativa que atravessa o divisor de água pós-moderno 

exige o abandono de todas as teorias e perspectivas e de todos os 

valores estabelecidos e pré-concebidos...e dos preconceitos como 

recursos para o estudo etnográfico...” (DENZIN E LINCOLN, 2006, 

p.26)  

 

 Em se tratando de canal de um distribuição e propondo-se analisar o ambiente de 

loja, documentando as mudanças de coleções e estações através de imagens 

fotográficas, para posterior verificação de como se dá a construção de narrativas visuais 

nas lojas de atacado de moda fast fashion, no Megapolo Moda.   
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 Da pesquisa qualitativa com texto, imagem e som, será adotado o método de 

transcrição, cuja finalidade, segundo Diana Rose (2008) “é gerar um conjunto de dados 

que se preste a uma análise cuidadosa e uma codificação. Ela translada e simplifica a 

imagem complexa da tela”116. A pesquisadora propõe a aplicação da pesquisa nas 

imagens em movimento, mas neste, o método será aplicada em imagens fixas, mais 

especificamente em imagens fotográficas: 

 

“nessa nova era o pesquisador qualitativo não apenas observa a 

história, e sim desempenha um papel nessa história” (DENZIN E 

LINCOLN, 2006, p.26). 

 

 

 Na descrição pura e simples das imagens fotográficas, perde-se o contexto do 

não dito, da narrativa que nelas estão impregnadas. O dito e o não dito presentes nas 

imagens motiva ao uso do método de transcrição somada a pesquisa qualitativa. 

 

5.2. BRÁS E BOM RETIRO: UMA BREVE TRAJETÓRIA DOS PRIMEIROS 

DISTRITOS COMERCIAIS DE ATACADO DE MODA DE SÃO PAULO 

 

Encravados na região central da cidade de São Paulo, os bairros do Bom Retiro e 

do Brás117 são hoje importantes polos de pronta-entrega de confecção, atraindo 

compradores de toda América Latina e África. 

Segundo polo confeccionista brasileiro, o Bom Retiro118 surgiu da imigração no 

século XIX, principalmente dos italianos, espanhóis e judeus, que fixaram residência na 

região, ao lado da Estação da Luz, a porta de entrada desses imigrantes, vindos de todas 

as partes do mundo.   

Esses imigrantes foram inicialmente empregados pelas tecelagens localizadas na 

região da Mooca e do Brás, posteriormente, dedicaram-se a confecção de vestuário, 

empregando em seus negócios os compatriotas.  

                                                           
116 BAUER, Martin W e GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: uma manual 

prático. Petrópolis: Vozes, 2008, p.348. 

117 http//www.textilia.net/revistas_digitais  

118 Câmara dos Dirigentes Lojistas do Bom Retiro. http//:www.bomretiro.cdl-sc.org.br 
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Assim, roupas, tecidos, aviamentos, máquinas de costura e de bordado, passaram 

a desenhar o desenvolvimento da região, segmentando as ruas em corredores de 

comércio. Atualmente, a Rua José Paulino, que até 1916 se chamava Rua dos 

Imigrantes, constitui-se no comércio de roupas e tecidos, já as ruas Aimorés e Cesare 

Lombroso constituem os principais núcleos de moda de qualidade, com suas lojas de 

pronta entrega que abastecem as diferentes regiões do país. 

No final da década de 1960 e início de 1970, a região passou por mudanças em 

sua estrutura, com a chegada dos primeiros coreanos para Bom Retiro, e a partir da 

década de 1990, com a intensificação da imigração coreana, dedicados à confecção, a 

região reconfigurou-se no desenho atual, como região de atacado e varejo de moda. 

As empresas de confecção coreanas trouxeram para o Bom Retiro as 

configurações de mercado globalizado, investindo fortemente em seus negócios 

transformaram a configuração do bairro, revitalizando o setor com informação de moda 

e repaginando os layouts das lojas e hoje já respondem por 70% das empresas da região. 

A região do Bom Retiro possui atualmente cerca de 1.600 confecções, sendo que 

55% delas do segmento de moda feminina, gera cerca e 50 mil empregos diretos e 30 

mil empregos indiretos e 80 mil pessoas circulam diariamente pelas suas ruas (Textília, 

revista eletrônica, 2012).  

Recentemente uma nova leva de imigrantes tiveram a região como destino, na 

busca de oportunidades, trata-se dos bolivianos, que por constituírem mão-de-obra de 

preço competitivo e atualmente já iniciam, como empreendedores, seus próprios 

negócios de confecção. 

A região do Brás teve sua trajetória bem diferente do vizinho Bom Retiro, pois 

foi primeiramente uma região industrial, no final do século XIX e início do século XX 

formada pelas primeiras tecelagens  paulistanas  como o Cotonifício Crespi, Tecelagem 

Mariângela – do conde Francisco Matarazzo –, Tecelagem Matarazzo, São Paulo 

Alpargatas, Santista, Helvetia, Fábrica de Tecidos São Luiz, Fiação Anhaia, Luzitânia, 

Votorantim, entre muitas outras, nascidas nas redondezas entre Mooca, Pari, 

Belenzinho, Brás, Bom Retiro e Barra Funda, regiões que concentravam o maior 

número de imigrantes trabalhadores do setor, principalmente italianos, espanhóis e 

portugueses, que a exemplo dos imigrantes do Bom Retiro, passaram a confeccionar 

vestuário, vendendo no próprio bairro e regiões adjacentes.  
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Uma segunda leva de imigração, no período das décadas de 1920 a 1950, 

principalmente nessa década, trouxe gregos, armênios e libaneses para o Brás. 

Dedicados a confecção de vestuário, os libaneses foram os responsáveis pelo 

crescimento do segmento na região, profissionalizando-o ao longo tempo, 

transformaram a região no maior polo de confecções da América Latina e um dos 

maiores do mundo.  

Atualmente, segundo pesquisa realizada pela Associação de Lojistas do Brás119, 

a região possui cerca de 5 mil lojas e 4 mil confecções localizadas nas 55 ruas da região, 

e recebe por volta de 300 mil pessoas diariamente, volume que cresce para cerca de 

1.000.000 de pessoas nas datas especiais, como o final do ano. A região é também a 

maior produtora e exportadora de jeans da América Latina. 

Na região do Brás encontramos a convivência simultânea de dois elos do sistema 

de distribuição, de um lado o atacado cada vez mais estruturado e profissional, 

localizados na região formada pelas Ruas Julio Ribeiro, Barão de Ladário e Miller 

principalmente, e de outro o varejo popular, destinados aos públicos C e D, formada 

pelo Largo da Concórdia e parte das Ruas Maria Marcolina, Oriente e Avenida Rangel 

Pestana, predominantemente constituídos do segmento de moda e confecção. 

As mudanças ocorridas no Bom Retiro com a vinda dos imigrantes coreanos que 

lá se estabeleceram principalmente na década de 1990, dedicados a estruturar seus 

negócios no segmento de moda e confecção, também aconteceram no Brás, 

transformando as confecções lá existentes, em produtores de moda, mais 

especificamente de moda fast fashion.  

São eles os responsáveis pelo crescimento e pela profissionalização do sistema 

de atacado de moda e também pela nova silhueta do bairro, composta de lojas 

modernas, que se assemelham aquelas encontradas nos shoppings center de alto poder 

aquisitivo, com a mudança do layout das lojas a criação de marca de confecção de 

atacado de moda. 

 

 

 

 

                                                           
119 Associação do Lojistas do Brás – http//:www.alobras.org.br 
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5.3 MEGAPOLO MODA: O PRIMEIRO SHOPPING DE ATACADO 

ESPECIALIZADO EM MODA DO BRASIL  

 

Retomando o histórico da região do Brás, vinculando-se ao segmento de moda, 

as décadas de 1960 e 1970, foram fundamentais para a mudança de sua configuração, 

com o aumento do número de confecções via-se a oportunidade de canalizar a 

distribuição dos produtos através de canais próprios de venda, fazendo surgir o sistema 

de atacado na região.  

Com a implantação do modelo de distribuição de atacado de moda, o bairro 

transformou-se em referência em todo o país, atraindo compradores de todas as regiões 

do nosso território, ampliando sua abrangência aos países vizinhos, sendo possível 

encontrar compradores vindos da Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, e recentemente 

até de Angola, transitando pela ruas lotando as lojas. O transito de carrinhos de mão e 

sacolas, congestionam calçadas, entradas de lojas e ruas de toda a região (textilia, 

revista eletrônica). 

O crescimento do modelo de negócios baseado no sistema atacadista, viabilizou 

um modelo de empreendimento específico para a região, trata-se do Megapolo Moda, 

primeiro shopping atacadista de pronta-entrega, dedicado exclusivamente ao segmento 

de moda, situado na rua Barão de Ladário, número 566, possui também acesso pelas 

ruas Miller e Julio Ribeiro120. 

Inaugurado em setembro de 2005, o Megapolo Moda surgiu da fusão de outros 

dois empreendimentos atacadistas o Polo Moda, que opera há 28 anos no segmento e o 

SP Mega Mix, ambos originado pelos comerciantes da região. O shopping rapidamente 

tornou-se destino dos compradores, em função das facilidades e conveniência que 

oferece, baseado em sua infraestrutura, sendo responsável pelo processo de revitalização 

da região, em função da atratividade que gera121. 

Com o crescente volume de compradores que visitam a região, o Megapolo 

Moda estruturou-se implantando um modelo de negócios destinados também a serviços. 

E em seu complexo o visitante dispõe de cerca de 400 lojas e mais de 300 marcas de 

todos os segmentos de moda: feminina, masculina, infantil, jovem.  

                                                           
120 As informações fornecidas sobre o Megapolo Moda foram fornecidas pelo departamento de marketing, 

entre o segundo semestre de 2013 e 2014. 

121 O projeto de revitalização do Megapolo Moda foi iniciado em junho de 2012 e está previsto para ser 

finalizado em setembro de 2015, quando a instituição completará 10 anos. 
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A infraestrutura do shopping assemelha-se ao dos shoppings de varejo, contando 

com praça de alimentação completa, serviço bancário, sala de atendimento, além de 

translado para cerca de 90 hotéis conveniados e para o posto de apoio na região do Bom 

Retiro, rodoviária com estrutura para receber até 35 ônibus de dois andares, sala de 

descanso com estrutura de apartamento para motoristas, hotel com 184 apartamentos, 

com capacidade para 400 hóspedes, 980 vagas de estacionamento e um heliponto 

(figura 31). A infraestrutura existente no shopping, faz com que os serviços oferecidos 

sejam uma fonte de diferenciação na região (figuras 32 e 33). 

 

 
Figura 31 

 

                 
 Figura 32        Figura 33       Fonte: Rogério Wolf 

 

 

Aproximadamente 3 mil visitantes percorrem diariamente os corredores do 

shopping, podendo chegar em até 5 mil pessoas em datas especiais.  O modelo de venda 

de produtos evoluiu do sistema pret-à-porter para o fast fashion motivado pela 

frequência de visitas realizadas pelos compradores em suas dependências, vindos de 

todas as regiões do país, muitas vezes semanalmente. Em sua primeira visita ou quando 

for solicitado, os visitantes contam com uma equipe de atendimento que os apoiam, 

apresentando a infraestrutura do local e as operações atacadistas e agilizando a compra, 

desta forma os compradores ganham tempo e podem apreciar melhor os produtos. 
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Eventos temáticos e promocionais, como desfiles de lançamento de coleção 

(figuras 34 e 35), programa de relacionamento com clientes e ações em datas 

promocionais (figuras 36 e 37) e os serviços e comodidades oferecidas incentivam os 

compradores a circularem pelos corredores do shopping. 

 

   
Figura 34          Figura 35  

 

   
Figura 36             Figura 37     

           Fonte: Rogério Wolf 

 

 

Motivado pela abrangência de sua operação, o shopping desenvolveu projeto de 

parceria com a Rede Globo. Trata-se do projeto Peça da Novela que consiste em 

fornecer produtos de moda vendidas nas lojas de atacado do shopping para o figurino 

das novelas e dos programas semanais da emissora. As peças selecionadas ganham 

espaço nas vitrines das lojas sinalizadas com tag “Peça de Novela” indicando ser peça 

de determinada novela, programa ou artista, fazendo com que as vendas aumentem, 

alcançando em muitos casos índices três vezes maiores do que as peças não 

participantes da ação de merchandising. 

Em setembro de 2015 o Megapolo Moda comemora uma década de existência e 

desde 2014 vem desenvolvendo o projeto de revitalização de imagem, trazendo novas 

operações e modernizando as existentes122. 

 

                                                           
122 Informações fornecidas pelo departamento de marketing do shopping Megapolo Moda. 
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5.4.  TENDÊNCIA DE MODA: UM ENREDO PARA NARRATIVAS VISUAIS 

 

 Ao percorrer os corredores do shopping Megapolo Moda o visitante receberá 

informação já consolidada sobre as principais tendências de moda da próxima estação 

do ano, em forma de produtos: modelagem, cores, padronagens e texturas estão 

expostas nas vitrines e nas araras das lojas, organizadas em blocos coordenados, 

substituídos ou acrescidos de novos modelos semanalmente. As coleções são expostas 

no showroom e nos pontos focais situados nas praças de eventos e nos corredores 

(figuras 38 e 39), atuando como marcos referenciais para os visitantes. 

 

    
Figura 38                      Figura 39     

                   Fonte: Rogério Wolf 

 

O intuito é gerar o conhecimento, não apenas da tendência, mas também da 

velocidade com que o comprador deverá abastecer e girar os seus itens. Saber informar 

ao varejistas sobre quais as tendências e os produtos com maior probabilidade de 

conversão é o desafio diário do atacadista. Fazer o varejista comprar bem e vender é 

uma forma de assegurar o retorno para nova compra. 

 Retomando ao funcionamento calendário das estações de moda, em janeiro e 

fevereiro o inverno predomina nas lojas de atacado e em junho e julho são as coleções 

primavera-verão que tomam os espaços de exposição, isto porque é preciso que o varejo 

compre, e para tanto é necessário que o hiato de tempo seja obedecido, uma vez que 

será o varejista quem abastecerá o consumidor final. 
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 As informações sobre a tendência de moda da estação surgem de várias fontes, 

sendo o WGSN123 uma das empresas globais de tendência mais respeitadas e assinadas 

pelas empresas de moda, design e comunicação.  

Entretanto, as empresas de confecção e atacado usualmente viajam com 

frequência, em alguns casos mensalmente, aos centros difusores de moda europeus e 

americanos como Paris, Milão, Londres, Berlim, Barcelona e Nova York e centros 

produtores como a China, a Índia e os países asiáticos. O ambiente globalizado agilizou 

a informação e a consolidação de tendências, exigindo dos confeccionistas e atacadistas 

a simultaneidade da produção e entrega dos produtos de moda. 

 Recentemente, segundo Carol Garcia (2014)124, alguns países latinos como o 

Paraguai e o Uruguai tem investido no segmento de moda, despontando como região 

produtora, para marcas já consolidadas, sendo opções vantajosas em relação a Ásia, em 

função do custo logístico e também da velocidade com que os produtos estão 

disponíveis, uma vez quem apresenta antes os produtos aumenta a probabilidade de 

venda e dispõe de mais tempo para vender, com exclusividade. 

 Para ilustrar o sistema de informação de tendência de moda, aqui será utilizado o 

Senac Moda e Informação125, evento realizado pela instituição com o objetivo de 

informar e formar profissionais e varejistas de moda sobre as tendências confirmadas, 

isto é, o intuito do evento é confirmar os temas que um dia foram tendência. 

 Primeiramente serão descritas as tendências definidas para as coleções 

Primavera-Verão 2014-2015, estruturadas em: 

 

Estilo Lady Like (figura 40) – influência da década de 1950 e início da década de 

1960, compõe-se de vestidos com cintura marcada, saias rodadas ou godê com 

comprimento midi, cores suaves e estampas florais. 

 

                                                           
123 www.WGSN.com – empresa especializada em tendência de moda, design e desenvolvimento de 

produto, pesquisa de varejo online e pesquisa de consumo. 

124 Carol Garcia é coolhunter – especialista em tendência e comportamento e cultura de moda e design e 

atualmente realiza pesquisa sobre as novas fontes de produção de moda. 

125 http//sp.senac.br 

http://www.wgsn.com/
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Figura 40   Fonte: Google Imagem 

  

Estilo Sport Chic (figura 41) – influência da década de 1990, propõe uma moda 

despojada e confortável, com uso de estampas e texturas dos produtos 

esportivos, como shortinhos com elástico, tecido tecnológico, zíperes aparentes, 

roupas com tecido telado em composição com tênis. 

 

Figura 41     Fonte: Google Imagem 

 

 

Tecidos Fluídos (figura 42) – a leveza, a transparência e o volume compõem a 

proposta, trazendo frescor e priorizando o caimento das peças, principalmente 

com vestidos longos e volumosos, oras misturando tecidos de diferentes 

texturas, que transmitem feminilidade. 
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Figura 42                                                      Fonte: Google Imagem 

 

Tropical (figuras 43 e 44) – a natureza é incorporada à moda através das 

estampas. As roupas trazem figuras de coqueiros, folhagens, maxiflores, 

paisagens e desenhos tropicais. Além da flora, a fauna também está presente 

nessa tendência. 

   
Figura 43            Figura 44           Fonte: Google Imagem 

 

 

Étnico (figura 45) – propõe a mistura de diferentes etnias e folclores regionais, 

trabalhadas para manter uma imagem urbana, como usar uma estampa de 

inspiração étnica e outra mais clássica, para manter o equilíbrio e não resvalar 

em caricatura.  

         
         Figura 45      Fonte: Google Imagem 
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Laranja (figuras 46 – 48) – é a cor eleita para o verão, pela tonalidade quente, 

luminosidade e energia, surge nas roupas ou em combinações de acessórios. 

Usado com outras cores, como em contraste com o azul ou em complemento 

com o amarelo, atualizam a imagem do verão. 

      
Figura 46                         Figura 47                                  Figura 48  

     Fonte: Google Imagem 

 

 

Cores Suaves e Delicadas (figura 49) – composta por uma palheta candy color, 

são tonalidades claras, tons pastéis, que lembram doces, como rosa clarinho, azul 

bebe, lilás e salmão. 

                  
    Figura 49             Fonte: Google Imagem 

 

  

As tendências para a coleção Inverno 2015 são abrangentes, lançando mão da 

ideia de hibridismo, resgatando aspectos culturas e comportamentais, em fusão de 

estilos, texturas e cores: 

 

Decor Mix (figuras – a ornamentação decorativa, originada na história e na 

cultura, associados ao universo folk, definem a influência dessa proposta, 
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acrescida dos aspectos naturais e artesanais dos anos 1970, trazendo detalhes que 

fazem referência à natureza. 

Cores: abóbora, berinjela, beterraba, cacau, caramelo, cereja, magenta, verde 

garrafa e preto. 

                            
    Figura 50             Figura 51         Fonte: Google Imagem 

 

 

Zona de Conforto (figuras 52 e 53) – aborda o prático, o utilitário, o 

minimalismo e o desconstrutivismo, tendo como influência os elementos do 

mundo ameaçado pelos frequentes conflitos e a necessidade e constante busca de 

segurança, tranquilidade e simplicidade.  

Cores: cortiça, leite, cogumelo, violeta, nude, base, rosê, verde militar e 

marinho. 

    
Figura 52   Figura 53                           Fonte: Google Imagem 

 

 

 

Sessentinha (figuras 54 e 55) - Masculino e feminino ressurgem na proposta, 

como resgate da década de 1960. A estrutura das peças, compostas de gola alta, 

http://www.fashionbubbles.com/files/2014/09/7630d86b8aa2b78c7f3c8f4df895e0fb.jpg
http://www.fashionbubbles.com/files/2014/09/1901187_10150504370859977_7792938836374247255_n.jpg
http://www.fashionbubbles.com/files/2014/09/Ralph-Lauren-Collection-womenswear-fall-winter-2014-15-ad-campaign-glamour-boys-inc-06.jpg
http://www.fashionbubbles.com/files/2014/09/10614407_553785301411415_5542997824238820530_n.jpg
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casacos ou detalhes em pele sintética em cores e materiais metalizados. 

Cores: blush, mel, azul, couro, vermelho, bordô, violeta. 

 

           
Figura 54         Figura 55         Fonte: Google Imagem 

 

 

#StreetStyle (figuras 56 e 57) – é o movimento das ruas, o hip hop, os rappers, 

números, logos e marcas aparentes, grunge cibernético, com a mistura de 

esportes (do baseball ao montanhismo) e a presença da customização nas peças. 

Cores: laranja, verde, rosa, azul Klein, pink, azul claro e preto. 

     
Figura 56     Figura 57             Fonte: Google Imagem 

 

 

As tendências de moda são adotadas como orientadores pelas confecções e 

atacados, sendo eles os responsáveis por difundir as confirmações, ou melhor, os temas 

mais promissores, aos varejistas, em forma de produtos, utilizando, cores, texturas, 

padronagens e modelagens, complementadas por propostas de complementos – 

calçados, bolsas e bijuterias. Estas confirmações, propostas pelos confeccionistas e 

atacadistas, estarão presentes nos catálogos de venda e nas vitrines das lojas de atacado. 

 

 

 

 

http://www.fashionbubbles.com/files/2014/09/ft1.jpeg
http://www.fashionbubbles.com/files/2014/09/AA-AAAAAGUCCI-CAMPANHA-15-1.jpg
http://www.fashionbubbles.com/files/2014/09/chanel-2014-fall-winter-campaign3.jpg
http://www.fashionbubbles.com/files/2014/09/chanel-fall-winter-campaign-2014-15-04.jpg
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5.5.   NARRATIVAS VISUAIS: UMA METODOLOGIA APLICADA NA LOJA 

 VITRAL NAS COLEÇÕES DE PRIMAVERA - VERÃO 2014 E 2015 E DE 

INVERNO 2015 

 

 Passear pelas ruas e observar vitrines são atividades prazerosas e parte do 

cotidiano das grandes cidades. As ruas atuais também são constituídas dos corredores 

(malls) dos shoppings centers, locais onde os indivíduos, os atuais flâneurs, praticam a 

observação de vitrines com intensidade, percorrendo o olhar pelas dependências das 

lojas, uma vez que estes ambientes são estruturados para essa finalidade.  

A função de sua influência, essa mesma estratégia foi adotada pelo Megapolo 

Moda, mesmo se tratando de um shopping center de atacado especializado em moda, 

uma vez que os varejistas que circulam em suas dependências estão em busca de 

referências visuais de exposição de produtos e organização do ambiente de loja, para 

aplicar em seus próprios estabelecimentos. 

Mas qual é o fascínio exercido por estas janelas incrustradas nas lojas que 

atraem o indivíduo para dentro de suas dependências? Nas lojas de moda há uma 

narrativa estruturada na produção cenográfica das vitrines e na organização expositiva 

dos produtos? Como os temas da tendência de moda são abordados e como os produtos 

as confirmam? 

Para definir um caminho possível para o entendimento desse fenômeno, será 

adotado o processo de narrativa publicitária como metodologia, para ser aplicada à 

ambientação de loja - na área externa, constituída pelo design de loja, fachada e vitrine e 

no ambiente interno pelos: layout e circulação, iluminação, cores, equipamentos 

expositores, exposição de produtos e elementos decorativos e cenográficos. 

A cada lançamento de coleção de moda, conforme descrito anteriormente, a 

maior parte das lojas de atacado do Megapolo Moda prepara o ambiente, constituído 

pela vitrine e espaço interno, abordando os temas das tendências daquela estação. O 

intuito é atrair os compradores de varejo e realizar vendas dos produtos no menor 

tempo, possibilitando rápida reposição.  

Nos projetos de vitrine, procuram vincular os produtos expostos aos temas das 

tendências e em muitos casos emulam os cenários dos desfiles e das campanhas 

publicitárias, principalmente das marcas de moda mais reconhecidas, como é o caso de 

Chanel, Gucci, Prada, Dior, Dolce & Gabbana entre outros, que são continuamente 



 

111 

 

utilizadas como fonte de inspiração. A maioria das lojas, sejam elas de atacado ou de 

varejo, situam esse esforço apenas nas vitrines.  

Recentemente vem ocorrendo mudanças nesse processo, algumas lojas de 

atacado do Megapolo Moda têm adotado uma estratégia diferente. Elas tem estendido a 

produção cenográfica dos temas das tendências para o ambiente interno da loja, como 

continuidade da vitrine. Dentre as diversas operações atacadistas do shopping, a loja de 

atacado Vitral, que atua no segmento de moda feminina foi das primeiras a utilizar a 

estratégia acima descrita, configurando-se como objeto de estudo que será analisado. 

O propósito do estudo é verificar como, através do planejamento de visual 

merchandising loja de atacado e dos temas de tendência de coleção, a ambientação de 

uma loja é capaz de ser portadora de narrativas, impregnando os espaços de exposição e 

de venda, de histórias e de significados.  

Para tanto, apropriam-se do processo de sedução iniciada na vitrine, 

transportando-o para todo o interior da loja, construindo, mesmo que não 

intencionalmente, um processo narrativo que inicia-se nos temas de lançamento da 

coleção e nos produtos expostos na vitrine e materializa-se na ambientação interna, 

permeando todo o espaço de loja. 

É importante lembrar que tanto o visual merchandising quanto as tendências de 

moda pouco utilizam-se de texto, pois são as imagens, os produtos, os elementos 

cênicos e decorativos e o layout e circulação no caso do primeiro e as imagens 

fotográficas e os desfiles e eventos, os recursos adotados. E portanto, as narrativas 

contidas nas lojas serão denominadas narrativas visuais126. 

Desta forma, neste estudo serão abordadas as narrativas visuais contidas no 

ambiente da loja de atacado fast fashion Vitral, localizada no piso térreo do shopping 

center de atacado de moda Megapolo Moda. 

A metodologia ora desenvolvida, fundamenta-se na narrativa publicitária de 

Carrascoza (2008), que traz o conceito de cena de consumo e detalhe expressivo, na 

narratologia que Barthes (1966) classificou em três níveis, sendo o primeiro nível 

constituído de funções e indícios, o segundo nível o da ação e o terceiro nível o da 

comunicação, e cujo intuito é o processo de análise das narrativas e no método 

interpretativo de Morelli que baseia-se “na apreensão de detalhes marginais e 

                                                           
126 Narrativa visual é um termo criado por Carrascoza para denominar as histórias contidas nos ambientes 

de lojas, uma vez que elas fazem uso essencialmente de imagens e da exposição de produtos. 
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irrelevantes enquanto chaves reveladoras”127, uma vez que acredita que acredita que 

mesmo um “pormenor insignificante é revelador na medida em que, como dificilmente 

pode ser falsificado ou camuflado pode conduzir à revelação do conjunto a que 

pertence”128. E com o olhar de um bricouler narrativo129, as imagens coletadas serão 

estruturadas e analisadas, utilizando o aparato metodológico da pesquisa qualitativa. 

 Para a construção da narrativa visual da loja de atacado Vitral foi desenvolvido 

 o seguinte quadro esquemático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 58   

 

Como comentado anteriormente, o quadro esquemático acima, será utilizado na 

Loja Vitral, identificado como objeto de estudo pela visão estratégica na adoção dos 

                                                           
127 GODOI, Christiane K., BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo e SILVA, Anielson Barbosa. Pesquisa 

qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Editora Saraiva, 

2006, p. 422. 

128 GODOI, Christiane K., BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo e SILVA, Anielson Barbosa. Pesquisa 

qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Editora Saraiva, 

2006, p. 422. 

129 Denzin e Lincoln situam o pesquisador como um bricouler narrativo, pelas muitas práticas   

interpretativas que utiliza ao adotar a pesquisa qualitativa como aparato metodológico. DENZIN, 

Norman K., LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 
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temas da tendência de moda como produção de vínculos com o comprador de varejo. 

Trata-se de uma marca de moda feminina fast fashion localizada no piso térreo do 

Megapolo Moda, na ala Mega.  

Na loja Vitral, o processo narrativo pode ser observado no planejamento de 

visual merchandising, da projeto de vitrine à ambientação interna da loja. Ele está 

presente no uso de elementos decorativos e cenográficos vinculados aos temas de 

tendências da estação e na seleção de produtos expostos.  

Trata-se das ambientações produzidas em dois lançamentos de coleção: 

Primavera-Verão 2014 – 2015 e Inverno 2015. 

A seguir, a partir dos quatro quadrantes e de seus fatores constitutivos, presentes 

no quadro esquemático, pretende-se desenvolver o modelo de narrativa visual contida 

na loja de atacado de moda fast fashion Vitral, utilizando como elemento de análise, 

imagens fotográficas colhidas em dois momentos: coleção primavera-verão 2014-2015 

e coleção inverno 2015, presentes na loja. 

 

Coleção Primavera-Verão 2014-2015 

 
Figura 59                 Fonte: Rogério Wolf 
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No projeto de visual merchandising da Vitral, a vitrine (figura 59) é o principal 

elemento de captura do olhar e condução para a entrada da loja, tendo a abertura ampla 

e de fácil acesso, recurso utilizado incentivar o comprador a realizar o primeiro passo 

em direção ao interior.  

Um portal com iluminação em lâmpadas do tipo Led demarca os limites da loja, 

criando recuo proposital para a apreciação da vitrine, como que acomodando e 

aproximando o espectador. No piso, uma faixa em porcelanato rosa é um convite a 

conhecer o ambiente interno, guiando o olhar para o lado de dentro. 

 Os produtos expostos na vitrine trazem a informação de moda, apresentando os 

temas adotados pela marca, ou melhor, as principais apostas do momento. Esse fator 

tem importância para o comprador, pois é uma forma de confirmação do tema, em 

complemento, as marcas de moda com maior reputação nos shoppings centers, são 

utilizadas para confirmar tendências, uma vez que funcionam como orientadores para 

compra.  

Os cenários de vitrines são desenvolvidos para seduzir os espectadores e o 

modelo dionisíaco se faz presente em toda a narrativa nelas contida, no uso dos 

manequins como personificação de um modelo a ser adotado e contribuem para a 

ilustração da história que se pretende contar, implicitamente afirmando serem esses os 

melhores e mais atuais produtos disponíveis para compra. 

O ambiente cenográfico definido pelo projeto de visual merchandising constitui 

a cena de consumo, ilustrada visualmente e os itens expostos, os elementos decorativos, 

como as maxirosas e as folha recortadas e brancas compõem os detalhes expressivos 

que validam os temas das tendências de moda adotadas, neste caso, lady like e tropical 

(figura 60). 
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Figura 60             Fonte: Rogério Wolf 

      

 

Após ater-se a produção da vitrine é a continuidade da faixa rosa (figura 60), 

recurso de visual merchandising que dá início ao layout e circulação e atrai o visitante 

ao interior da loja. Já próximo da entrada, araras iluminadas expõem a coleção de 

produtos. Vale ressaltar que a cor utilizada na faixa também possui um propósito, uma 

vez o rosa médio remete a feminilidade e delicadeza, duas características amplamente 

exploradas pela marca nos produtos que desenvolve. 

 

Outro elemento de decoração que toma espaço desde a entrada está aplicado no 

teto e na parede lateral (figura 60), emoldurando as araras de produtos expostos, trata-se 

da estampa floral, elemento de comunicação visual, impressa em adesivo transparente, 

este recurso dá continuidade a proposta trazida na vitrine, sendo de fácil aplicação e 

substituição. A estampa floral selecionada remete a proposta de maxiflores presentes no 

tema tropical, sendo a seleção de cores, baseadas no tema das cores suaves – rosa, 

branco e verde. 

 

Os fatores constitutivos da abordagem dionisíaca encontram-se também 

aportados no ambiente interno da loja, trazendo na disposição dos produtos nas araras e 

na comunicação visual, a história oculta, que segundo Carrascoza (2004, p.125), “sob a 
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pele de narrativa, expõe uma mensagem centrada na finalidade precípua de despertar 

emoções(...)e assim efetivar a persuasão”. 

 

 

 

 

 

 

            

  

Figura59    Figura 60 

 
  Figura 53    Figura 54 
        Fonte: Rogério Wolf 

 

 
Figura 61    Figura 62 Fonte: Rogério Wolf  

 

Os elementos decorativos da vitrine e os produtos expostos (figuras 61 e 62) 

apresentam uma mistura de temas da Coleção Primavera-Verão 2014-2015, uma vez 

que temos convivendo simultaneamente os temas lady like e tropical, com a cor amarela 

em destaque, cabendo a utilização das técnicas de visual merchandising gerar equilíbrio 

e harmonia na composição, acrescentando acessórios e calçados para completar a 

imagem. Trata-se dos dispositivos narrativos130, que dão sustentação à história contada. 

 

Em relação aos elementos decorativos e cênicos, estes constituem-se em   

maxirosas produzidas em acrílico colorido, folhagens tropicais produzidas em mdf com 

pintura em branco e com recortes vazados, ambos aplicados sobre grandes molduras em 

mdf rosa sobre piso branco, tratados como dispositivos narrativos, dão ênfase ao enredo 

estruturado sobre os temas lady like e tropical. 

 

E completando o ambiente, manequins pratas, com poses que simulam um 

desfile de moda, pousam com os produtos que melhor representam os temas adotados, 

trata-se dos exemplos ilustrativos que o processo dionisíaco tende a adotar. A 

iluminação da vitrine contribui para criar atmosfera teatral, com a disposição de luz 

                                                           
130 Dispositivo narrativo foi o termo criado por Carrascoza, orientador dessa dissertação e que a partir 

desse momento será utilizado para identificar os elementos narrativos, quando transportados para 

narrativas visuais.  



 

117 

 

focal diretamente nos manequins. Um detalhe relevante é o tag sinalizando que um dos 

produtos expostos integra a ação de merchandising Peça de Novela, realizada pelo 

Megapolo. 

 

                    
                        Figura 63                         Fonte: Rogerio Wolf 

 

 

 O ambiente interno da loja (figura 63) segue a composição da vitrine e da 

fachada da loja, com a aplicação da estampa de maxiflores em adesivo transparente. 

Essa comunicação visual toma todo o teto, a parede lateral direita, onde estão fixadas as 

araras com a coleção e a projeção do mezanino ao fundo, gerando percepção de 

continuidade da vitrine, ao mesmo tempo que envolve o visitante com a tendência da 

coleção proposta pela marca. 

 Atualmente, o uso do adesivo, como matéria-prima da comunicação visual, se 

intensificou, uma vez que há farta disponibilidade de fornecimento, fazendo com que o 

custo caísse rapidamente nos últimos tempos.  

Retomando as técnicas de visual merchandising no ambiente interno da loja, a 

iluminação implantada é geral, o que amplia a visão do todo, gerando sensação de bem 

estar. Por outro lado, a luminosidade nas peças expostas facilita a visualização e seleção 

dos itens. A iluminação é também elemento atração e de sedução, pois tem-se a 

impressão de que tudo é visível, e todos os detalhes estão a mostra. 

 As araras expõem um item de cada uma das peças da coleção produzidas até o 

momento e que ainda possuem estoque.  Uma vez que o acréscimo de novos modelos é 

quase diário, o ambiente de loja organiza-se para enfatizar a urgência na compra, sem 

correr o risco de perder uma oportunidade. Para tanto, a exposição das peças nas araras 
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são modificadas diariamente, novamente um recurso dionisíaco de persuasão, a 

ilustração. 

As peças expostas na frente (figura 64) são como uma continuidade da vitrine, e, 

portanto, com maior conteúdo de informação de moda e mais ao fundo encontram-se os 

básicos, itens recorrentes em todas as coleções. 

O cuidado com o ambiente interno se faz presente em todos os elementos 

decorativos (figuras 65 e 66), enfatizando os aspectos temáticos da coleção exposta. 

Para o tema da coleção a aplicação de elementos a ele pertencentes servem como 

orientação, inclusive, para a implantação da cenografia do visual merchandising. Estes 

elementos decorativos constituem-se em dispositivos narrativos, a partir dos quais 

desenrola-se a história visualmente narrada.  

 
Figura 64                Fonte: Rogerio Wolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Figura 65       Figura 66 Fonte: Rogerio Wolf 
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O visual merchandising somado à adoção de temas das tendências de moda de 

uma determinada estação, constituem-se em dois dos pilares de uma narrativa visual, o 

modelo dionisíaco propõe o enredo, alimentado pelas cenas de consumo e detalhes 

expressivos da narrativa publicitária: 

 

a- Os recursos do visual merchandising, como os elementos decorativos, a 

comunicação visual, o piso de porcelanato rosa, as molduras brancas, 

presentes na vitrine e no interior da loja, constituem os dispositivos 

narrativos adensados de significados, relativos a confirmação dos temas das 

tendências presentes na coleção; 

b- O planejamento geral do visual merchandising, tendo como foco o ambiente 

interno da loja, considerando-se o layout e circulação, a iluminação, baseado 

nos temas das tendências constituem as cenas de consumo, estruturadas nos 

plot points de Carrascoza (2012)131; 

c- As borboletas brancas aplicadas nos vasos, os manequins e as roupas, 

complementados pelos acessórios, as maxirosas, as folhagens brancas 

presentes na vitrine, propostos pelo visual merchandising, baseado nos temas 

das tendências tropical e lady like constituem os detalhes expressivos; 

d- O contexto persuasivo, resultante da construção visual, delineia a abordagem 

dionisíaca impregnada na ambientação. 

 

Constitui-se assim, um modelo de narrativa visual contido na loja de atacado de 

moda fast fashion, utilizando como enredo os temas adotados nas tendências de 

Primavera-Verão 2014-2015, cujo intuito é gerar vínculos, estabelecer relacionamento e 

persuadir os compradores de varejo de moda a efetivar a compra. 

 

Em prosseguimento, o quadro esquemático de narrativa visual será aplicado ao 

projeto de visual merchandising desenvolvido para o lançamento da Coleção Inverno 

2015 na loja Vitral: 

 

                                                           
131 ROCHA, Rose de Melo e CASAQUI, Vander. Estéticas Midiáticas e Narrativas do Consumo. Porto 

Alegre: Editora Sulina, 2012, p.111. 
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Figura 67           Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 A vitrine continua a ser o principalmente foco de atenção do projeto de visual 

merchandising na estação (figura 67), trazendo em sua cenografia, a aposta da marca em 

dois temas das tendências de inverno, o decor mix nos produtos e o street style nos 

elementos cenográficos, resultando em uma dose de dramaticidade impregnada no 

ambiente. 

 

Para gerar maior impacto, o led da parede externa esquerda foi desligado, 

fazendo com que o olhar concentre-se na iluminação da vitrine, na qual molduras 

douradas salpicadas de lâmpadas remetem a estrutura dos camarins de artistas, os 

rappers e hip hop do tema street style. 

 

A estrutura narrativa, além dos temas evidencia as texturas e cores, presentes no 

laminado dourado das molduras, nos tecidos das roupas e principalmente na construção 

ilustrativa dos manequins, com o vestuário complementado pelo uso de acessórios e 

calçados. A profusão de luzes e brilhos, presentes também nos manequins prata 

vinculam-se ao temas da coleção, comunicando aos visitantes, as apostas da marca. 
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Carrascoza (2004)132, ao citar Fiorin coloca que a adequação do uso da ilustração 

se dá “quando se mostram várias maneiras de ser ou de fazer, porque, nesse caso, os 

contra exemplos não destroem a afirmação geral”, é sob essa ótica que situa-se a função 

da vitrine, ao ilustrar os temas da coleção, através dos produtos e dos dispositivos 

narrativos. Essa ótica não está restrita apenas à vitrine, ela tem continuidade no 

ambiente interno da loja. 

  

 

 
Figura 68        Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

 

 A implantação das duas molduras douradas em ângulo de 45º (figura 68), 

contendo cada uma, um manequim exposto, geram visibilidade para a vitrine e 

conduzem o olhar para dentro da loja, recurso utilizado frequentemente no planejamento 

de visual merchandising. Ao fundo, próximo ao balcão de café, área de relacionamento 

da loja, está posicionado um ponto focal, outro recurso do visual merchandising, que 

resulta em elemento de destaque no ambiente interno, que comporta-se como uma 

vitrine interna. 

 

                                                           
132 Idem, p.124. CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2004. 
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 No projeto de vitrine da estação, a cor dos produtos também foi utilizada como 

estratégia, trata-se do laranja (figura 67), que já estava presente no verão, mas que no 

inverno, com tonalidade mais fechada, transmitindo a sensação de aquecimento e 

aconchego. 

 

  
Figura 69       Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

No ambiente interno uma textura que remete à renda, acentuada pela 

transparência, reveste a parede, a projeção do mezanino e a parede do fundo, onde está 

localizado o caixa, situando a aposta na tendência decor mix e nas texturas leves e 

suaves do tema zona de conforto (figura 69). 

 

A iluminação geral e a direcional implantada nas paredes onde as araras estão 

dispostas, em virtude da aplicação da comunicação visual branca vazada potencializam 

a luminosidade, o espelho no teto e nas paredes contribuem para essa sensação. 

. 

 A exposição de produtos blocada por cores, facilitam a assimilação das 

informações da estação, sendo que na entrada está exposto o bloco de produtos laranja 

que complementa a vitrine. 
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Novamente, observa-se através da ilustração dos temas, a história oculta do 

modelo dionisíaco, cujo intuito é persuadir, e em se tratando de canal de distribuição, 

converter para a ação imediata, a compra. 

 

                                 
     Figura 70        Figura 71        Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 Integrando o ambiente de vitrine com o interior da loja foi criado um ponto focal 

(figuras 70 e 71) que expõe produtos do tema decor mix e zona de conforto na cor 

vinho, tonalidade que é uma das fortes apostas da estação. Ponto focal é uma forma de 

exposição utilizada para atrair o olhar. Na loja Vitral, o visitante tem a visão despertada, 

e por estar localizado no espaço intermediário da loja, aguça a curiosidade, fazendo com 

que o indivíduo entre na loja. 
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Figura 72            Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 Aplicando o quadro esquemático de narrativa visual ao projeto de visual 

merchandising e à seleção de temas da coleção inverno 2015 da loja Vitral, tem-se a 

seguinte proposição: 

a- Os recursos do visual merchandising, como os elementos decorativos, a 

comunicação visual, o piso de porcelanato rosa, as molduras douradas com 

aplicação de luzes e o ângulo destas, constituem os dispositivos narrativos 

que comunicam e propõem os temas das tendências presentes na coleção, 

nos quais as marcas apostam (figura 72); 

b- O planejamento geral do visual merchandising, tendo como foco o ambiente 

interno da loja, considerando-se o layout e circulação, a iluminação, baseado 

nos temas das tendências constituem as cenas de consumo, estruturadas nos 

plot points de Carrascoza (2012)133 

c- O ponto focal, com exposição e produtos em dois manequins posicionados 

no meio da loja, os manequins da vitrine, complementados pelos acessórios, 

a comunicação visual implantada nas paredes baseadas nos temas decor mix, 

street style e zona de conforto constituem os detalhes expressivos. 

                                                           
133 ROCHA, Rose de Melo, CASAQUI, Vander. Estéticas midiáticas e narrativas do consumo. Porto 

Alegre: Sulina, 2012, p.111 
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d- O modelo dionisíaco se faz presente, na utilização de exemplos, quer nos 

produtos quer nos dispositivos narrativos, no uso de ilustração, tanto na 

comunicação visual, quanto nas composições expostas nas araras e nos 

manequins e na história oculta, que desperta emoção e processa a persuasão. 

 

Na loja Vitral, nos dois momentos distintos, qual seja, nas coleções primavera-

verão 2014 e 2015 e inverno 2015, encontram-se constituídas diferentes narrativas, 

revestidas de historicidade e apresentando propostas visuais específicas para cada um 

deles, onde a base do enredo fundamenta-se nas informações sobre as tendências de 

moda da estação vigente.  

As coleções são narrados visualmente e para melhor compreensão de seus 

propósitos, a ênfase é dada pelos dispositivos narrativos e detalhes expressivos inclusos 

na exposição, detalhes estes, retirados dos temas da tendência, para o verão maxiflores e 

folhagens tropicais (figura 73) e para o inverno molduras douradas e iluminadas (figura 

74). 

 

        
     Figura 73                               Fonte: Rogero Wolf  Figura 74         Fonte: Acervo pessoal 

 

Os aspectos dionisíacos da narrativa encontram-se contemplados, nos exemplos 

de produtos vestidos nos manequins, que geram a personificação, que mesmo factual, 

baseia-se em todo o contexto da exposição como forma de ilustração,  constituindo uma 

história narrada, adensada de dispositivos narrativos que complementam a proposta, fica 

evidente a adoção de outro recurso da abordagem dionisíaca, o uso história oculta, 

caracterizada pela seleção dos manequins, da comunicação visual e dos elementos 

decorativos.  
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Em cada uma das histórias desenvolvidas, os produtos, os elementos 

decorativos, os objetos, a comunicação visual, a iluminação, tiveram seu papel como 

protagonistas ou coadjuvantes na construção das histórias. O texto deu lugar às imagens 

e foram elas as responsáveis por construir a narrativa dotada de comunicação de moda, 

com foco nos temas propostos pela marca e com veracidade e consistência capazes de 

gerar percepções positivas nos visitantes, convertendo em vendas.  

Pode-se inferir que as imagens são imagens-texto, cujo intuito é comunicar e 

gerar percepções positivas e de confirmação sobre as tendências adotadas pela loja e 

marca. 

Sendo a velocidade de assimilação das propostas da marca, fundamental para o 

negócio, a construção de narrativas visuais, mesmo que não intencionalmente, 

estabelece os vínculos entre o atacadista e o comprador do varejo de moda, seduzindo, 

comunicando e persuadindo este último, com o uso dos dispositivos narrativos, 

imagens, objetos, recursos, essenciais para a construção de histórias. 

Assim, a abordagem da loja, mesmo situada no canal atacado de moda fast 

fashion, fundamenta-se na captura do olhar, na observa e no reconhecimento, 

materializando as propostas das tendências, ações que caracterizam o visual 

merchandising. Este último, utiliza a cenografia e a dramaticidade teatralizada da 

exposição como recursos de materialidade.  

Entretanto cabe a narrativa, e especificamente, a narrativa visual, uma vez que 

não há texto mas sim imagens, tomando como modelo as características dionisíacas, ser 

um fio condutor, que mesmo ao apresentar duas histórias totalmente diferentes, as 

mantém conectadas, evoluindo o enredo em forma de passagens, que desdobram-se 

através dos temas de coleções. Ela está presente no ambiente de loja independentemente 

da intencionalidade em aportá-la. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS POR ENQUANTO 

 

As lojas, independentemente do formato do canal e da intencionalidade, são 

portadoras de narrativas visuais. 

Na loja, a narrativa se dá por códigos visuais, uma vez que o uso de recursos 

textuais é pouco utilizado, pois são as ambientações cenográficas, ou melhor, os 

dispositivos narrativos e os recursos dionisíacos, os elementos capazes de capturar o 

olhar, seduzir e efetuar a indução para o interior da loja. 

E uma vez dentro da loja, o processo tem continuidade, com a produção de 

ambientação e atmosfera totalmente impregnada das temáticas da estação, com o uso 

das técnicas de visual merchandising, ou melhor, no layout e circulação, nos 

equipamentos, na iluminação, na comunicação visual e nos pontos focais. 

Em uma loja de atacado de moda, a narrativa visual é construída a partir de 

imagens-textos, constituídas pelos produtos, elementos decorativos e comunicação 

visual. O texto escrito inexiste, mas encontra-se implícito, contextualizado, na leitura de 

cada elemento disposto no ambiente de loja, principalmente aqueles que remetem aos 

temas da coleção presente. É o efeito do não dito utilizado em favor de um dizer.  

E, se por um lado, o dito está explícito na seleção e na adoção dos temas de 

coleção transpostos para os produtos – tecidos, cores, texturas e padronagens e nos 

detalhes expressivos materializados em objetos e elementos decorativos, pelo outro o 

não dito fica subentendido nos temas que foram eliminados ou adotados com pouca 

ênfase. 

O visual merchandising e as tendências de moda quando analisadas a partir dos 

processos da narrativa publicitária, constituem os pilares que alicerçam a construção de 

um enredo que irá permear toda a constituição da história do momento em que a coleção 

se encontra, quer seja o lançamento, quer seja a liquidação, de uma loja de atacado de 

moda.  

O modelo dionisíaco é adotado com frequência na construção narrativa da moda, 

por tratar-se de abordagem lúdica com forte traço de euforia, conforme Carrascoza 
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(2004)134 situa ao trazer o mapa semiótico de Semprini (22004), na qual destacam-se os 

processos sugestivos, emotivos, surpreendentes e até provocadores, entre outros. 

Este modelo é também aquele que melhor se adequa ao desenvolvimento da 

história contida em uma loja, uma vez que utiliza o exemplo e a ilustração, como 

recursos que dão ênfase aos temas de tendências da estação adotados e utiliza o visual 

merchandising para materializar os recursos.  

A personificação é outro recurso do modelo dionisíaco utilizado, com o uso dos 

produtos expostos em manequins. Normalmente esses elementos expositores não 

possuem feição nem cabelo, mas apresentam a forma do corpo ideal para uso dos itens 

de moda. Isso se dá, em função de que pretende-se que os manequins espelhem os 

usuários, fazendo com que estes se projetem naqueles displays de produtos. 

Ao propor um quadro esquemático de narrativa visual, estruturado em quatro 

pilares: narrativas publicitárias, modelo dionisíaco, visual merchandising e tendências 

de moda, tem-se por intuito configurar um modelo de construção visual da narrativa, 

que pode ser observada nas lojas. Uma vez que nelas, as imagens são preponderantes e 

são utilizadas intensamente, com o intuito de estabelecer vínculos com os visitantes ao 

mesmo tempo que estruturam o processo de persuasão para compra, oras comunicando, 

oras seduzindo, oras convertendo. 

O objetivo deste estudo verificar as narrativas contidas que lojas de atacado de 

moda fast fashion.  Entretanto, por não utilizarem textos mas sim imagens e elementos 

decorativos como recursos, as narrativas nelas presentes foram denominadas narrativas 

visuais, termo desenvolvido por Carrascoza (2014). As narrativas visuais constituem o 

caminho narrativo da loja, no qual os temas de tendência de moda são o enredo, o 

planejamento de visual merchandising a materialidade, a narrativa publicitária, através 

dos detalhes expressivos e cenas de consumo, o referencial e o modelo dionisíaco a 

estratégia. 

Em última análise, o planejamento do visual merchandising e a informação das 

tendências de moda, anteriormente adotados como estratégica pelas lojas, já não são 

suficientes e necessitam de outros dispositivos para concretizar suas funções.  
                                                           
134 CARRASCOZA, João Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: Futura, 

2004, p.98. 
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Buscar as narrativas contidas nas lojas, tem como intuito trazer outras funções 

que somadas, constitui aparato metodológico para gerar historicidade, significações a 

partir das materialidades existentes na loja. 

Com o quadro esquemático desenvolvido, pretende-se abordar as narrativas 

contidas nas lojas de maneira intencional, uma vez que elas são fortes argumentos de 

venda. E denominá-las narrativas visuais, explicitando as histórias contidas nas lojas 

consciente e intencionalmente, é apropriar-se de uma situação já existente, independente 

da intencionalidade do comerciante.  

A evolução do sistema de distribuição, que resultaram nas novas configurações 

das lojas e no desenvolvimento do visual merchandising, a democratização da moda, 

através do pret-à-porter e posteriormente a velocidade imposta pelo formato fast 

fashion, exige que os comerciantes adotem abordagens cada vez mais inovadoras e 

diferenciadas para situar-se de forma competitiva no mercado. 

As narrativas visuais constituem uma estratégia consistente, cabendo ao 

comerciante utilizá-las de forma intencional, uma vez que elas estão presentes na loja, 

independentemente da decisão do lojista. 
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