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Resumo 

O presente trabalho faz uma análise de um dos elementos fundamentais do merchandising do 
ponto de venda dos shoppings centers: a vitrine. A pesquisa foi realizada em maio de 2014, um 
mês antes da realização da Copa do Mundo no Brasil, no Shopping Bela Vista, em Salvador 
(BA), uma das cidades-sede. O estudo utilizou o método qualitativo para a análise das vitrines 
que se dedicaram em boa medida ao tema Copa do Mundo O elemento vitrine se revelou como 
espelho da sociedade, como reflexo do momento de insegurança social e econômica no período 
imediatamente anterior à realização do evento internacional. 
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Introdução 

Este estudo busca analisar se o momento vivido pela realização da Copa do Mundo no 

Brasil impactou na configuração de um elemento visual de muita importância nas lojas 
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de estabelecimentos comerciais de varejo: a vitrine. As perguntas de partida que mais 

nos impulsionaram na realização desta pesquisa foram: que estratégias de design e 

exibição de produtos foram aplicadas nas vitrines das lojas de shoppings durante os dias 

imediatamente anteriores e durante a realização da Copa do Mundo de 2014? As 

vitrines refletiram, através de elementos tangíveis e intangíveis, o momento delicado 

que o Brasil estava enfrentando? 

 

Para a pesquisa nos concentramos em uma grande superfície, o shopping center, por se 

tratar de um espaço que oferece um mix de lojas dos mais diversos portes e segmentos, 

localizado em Salvador (Bahia), uma das cidades-sede e palco de jogos importantes da 

Copa do Mundo de 2014. Escolhemos o Shopping Certer Bela Vista, situado fora do 

centro de comércio tradicional da grande Salvador, por tratar-se de um empreendimento 

muito jovem na capital baiana, localizado em um bairro totalmente planejado, o Horto 

Bela Vista, o que possibilita um novo olhar sobre o tema em questão.  

 

O trabalho tem como objetivos mostrar a importância do elemento vitrine para atrair a 

atenção do consumidor e impulsionar a compra; pensar a composição das vitrines 

partindo-se do contexto cultural, social e econômico; refletir sobre os recursos de design 

e criação de ambientes de vitrines a partir do estudo de um momento de grande 

oportunidade para os varejistas e os gestores de comunicação e, finalmente, pensar a 

vitrine como um grande espelho capaz de refletir os desejos e esperanças do 

consumidor. 

 

Após a pesquisa e seus resultados, acreditamos que a mesma pode apresentar pontos de 

reflexões e soluções que permitam melhorar a competitividade destes estabelecimentos 

visando um melhor aproveitamento de eventos e ocasiões especiais para potencializar as 

vendas e atrair o consumidor. 

 

Contexto de “retranca” no varejo para a Copa do Mundo 

O cenário inflacionário de 2014 e de menor renda real acabou forçando o shopper 

assustado a uma atitude de retraimento. Os impactos de medidas tomadas pelo governo 



  
 

federal, como a elevação dos juros, afetaram de forma negativa o comércio com a queda 

no consumo. O cenário político marcado por escândalos de toda ordem, a população 

descontente manifestando-se nas ruas e um aumento gradativo nos preços aplicado 

muitas vezes pelo oportunismo de certos lojistas, acabou afastando o consumidor em 

2014. Paralelo a isto, observamos que as lojas não entraram no clima festivo próprio de 

um país que sediou o maior evento esportivo mundial, a Copa do Mundo.  

 

Neste contexto, as vitrines pesquisadas mostraram este cenário tímido, recolhido e 

pouco ousado no mês de maio de 2014. Como caixa de cristal emoldurada, a vitrine 

mostrou ser o espelho e reflexo de uma população acanhada, que às vésperas da Copa 

do Mundo sediada no Brasil, não demonstrou a paixão que sempre foi a marca do 

torcedor e do povo brasileiro. 

 

Mas apesar de todo o cenário de “retranca”, a realização da Copa do Mundo da FIFA de 

2014 no Brasil era uma esperança para o varejista. A Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Sistema de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) esperavam 

um crescimento de 4% nas vendas a prazo no varejo em 2014. "É uma expectativa 

otimista. Estamos inclusive com viés de baixa", afirmou a economista do SPC Brasil, 

Luiza Rodrigues, em entrevista ao Jornal do Comércio em janeiro de 2014.  

 

Nielsen Holding N.V. (NYSE: NLSN, 2014), uma empresa global de informação e 

pesquisa, publicou em fevereiro de 2014 que a realização da Copa representaria uma 

forma de enfrentar os obstáculos. De acordo com a sua “Análise Bimestral – 

Perspectivas para 2014”, a Copa do Mundo seria também uma boa oportunidade para o 

comércio crescer e se manter, tendo em vista que o evento traria R$ 142 bilhões 

adicionais à economia. 

 

No mês de maio de 2014, entretanto, o cenário observado foi outro. Os dados 

começaram a aparecer e refletiram um panorama de retração no varejo. O consumidor 

amedrontado e inseguro passou a comprar menos. O comércio do estado de São Paulo 

apresentou um recuo de 3,9% em março de 2014 em relação ao igual mês de 2013, 



  
 

descontada a inflação do período. Os números são da Pesquisa Conjuntural do 

Comércio Varejista (PCCV), realizada mensalmente pela Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e pela Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz).  

 

Os shoppings previram a queda no movimento durante os dias de realização dos jogos 

da Copa. Dos 459 shoppings centers no país, 43% deles estavam localizados nas 12 

cidades-sede da competição e para 29% dos lojistas não estava claro se a realização da 

Copa do Mundo traria benefícios para o comércio. Essa falta de confiança estava 

relacionada com a queda de vendas observada no mês de maio de 2014, mas também 

vinculada às greves e manifestações que modificaram a rotina de diversas cidades no 

Brasil, bem como com a perspectiva dos feriados posteriores ao evento.  

 

Na Bahia, a situação não foi diferente e o desaquecimento no varejo já era percebido 

desde 2013. Em análise fornecida pelo Sei Seplan, o comércio varejista da Bahia 

registrou queda nas vendas de 4,9% em fevereiro de 2013, em relação a igual mês do 

ano de 2012. A retração apresentada demonstrou que o setor passava por um período de 

ajustes nas vendas, ao se observar uma variação acentuada de 8,9% no mesmo mês do 

ano anterior. Na comparação entre fevereiro e janeiro de 2013 o indicador também 

apontou retração, com variação negativa de 3,8% no volume de vendas.  

 

Marco teórico - As estrelas entram em campo 

A loja é um meio de comunicação. É "[...] na loja, e só nela, que as coisas acontecem" 

(FERRACCIÙ, 2007). Nela, consumidores e produtos se encontram em um ambiente 

repleto de estímulos e desejos, templo máximo do merchandising. Entendida como uma 

ferramenta de comunicação voltada para o momento da compra e, por isso, fundamental 

para o incremento da atuação das marcas no varejo, corresponde à "[...] soma de ações 

promocionais e materiais de ponto de venda que controla o último estágio da 

comunicação mercadológica [...]" (BLESSA, 2008, p.4). 

 



  
 

Zenone e Buairide (2005) complementam essa perspectiva conceitual quando apontam 

que o merchandising atua no estímulo ao aumento de vendas em curto prazo, já que 

uma boa exposição de produtos chama a atenção do consumidor e transforma o seu 

processo de compra em algo mais prazeroso.  A ferramenta, nesse contexto, 

desempenha um papel fundamental no processo de vendas de uma marca e seus 

produtos: cuida de interagir, atrair e influenciar o processo de compra do consumidor 

dentro da loja – principal ponto de interação entre a marca e seu público. É ela que, 

enquanto um agente comunicador, funciona como meio disseminador de informações 

para a realização da compra (FERRACCIÚ, 2007). 

 

Blessa (2008) contribui para essa discussão ao dizer que, na expectativa de agradar o 

consumidor, é preciso evidenciar para ele que os produtos e marcas ali exibidos são 

irresistíveis e devem ser comprados imediatamente. Ou seja, o ponto de venda deve 

estimular o consumidor, de todas as formas possíveis, a finalizar o processo de compra 

através do consumo de um ou alguns itens em exibição. 

 

São elementos como as técnicas de arrumação de gôndolas e prateleiras, a realização de 

ações promocionais e a colocação de peças de merchandising como displays, banners, 

infláveis, etc, enquanto possibilidades de aplicação da ferramenta, que conseguem 

potencializar o apelo de determinados produtos e persuadir o consumidor a realizar 

compras por impulso.  

	  

Bitner	   (1992)	  mostrou	  o	   impacto	  da	   atmosfera,	   do	  design	   físico	   e	  dos	   elementos	  

decorativos	  tanto	  no	  comportamento	  de	  clientes	  como	  no	  dos	  funcionários	  de	  uma	  

loja.	  A	  importância	  desta	  área	  é	  reconhecida	  na	  práxis	  gerencial	  e	  mencionada	  em	  

quase	  todos	  os	  textos	  de	  marketing	  para	  o	  varejo	  e	  comportamento	  organizacional.	  

	  

Segundo	  Berman	   y	   Evans	   (1995)	   o	  design	   exterior	   de	   uma	   loja	   desempenha	   um	  

papel	   importante	   na	   percepção	   e	   imagem	   do	   estabelecimento.	   O	   design	   de	   uma	  

vitrine	   é	   um	   dos	   aspectos	   fundamentais	   da	   apresentação	   exterior	   de	   uma	   loja,	  



  
 

junto	  com	  a	  identidade	  visual,	  arquitetura,	  fachada,	  tamanho	  e	  sistema	  de	  abertura	  

das	  portas	  de	  entrada.	  Eles	  constituem	  a	  manifestação	  da	  personalidade	  e	  do	  estilo	  

da	   loja	   antes	  do	   consumidor	   entrar	  nela.	   É	   uma	   fonte	  de	   informação	   importante	  

que	  gera	  uma	  primeira	  impressão,	  que	  será	  tão	  mais	  importante	  quanto	  maior	  for	  

o	   desconhecimento	   da	   clientela	   acerca	   do	   estabelecimento,	   influenciando	   na	   sua	  

decisão	  de	  entrar	  ou	  não.	  

	  

Vitrines e ambientações, portanto, passam cada vez mais a ganhar importância para o 

sucesso do posicionamento da marca e no processo de vendas. Schmitt e Simonson 

(2002, p. 101) enfatizam que a cor, forma, linha e padrão são elementos-chave de um 

estilo visual. Fabricantes e varejistas aprimoram suas técnicas para conquistar um 

consumidor cada dia mais exigente e seletivo. O merchandising visual surge, então, 

como um conjunto de ações de ambientação do ponto de venda no sentido de torná-lo 

mais atrativo para o consumidor e propiciar vendas. De acordo com Blessa (2008, p.6), 

ele “usa o design, a arquitetura e a decoração para aclimatar, motivar e induzir os 

consumidores à compra. Ele cria o clima decorativo para ambientar os produtos e a 

loja”. 

 

O merchandising emerge, por essa sinergia de esforços, como a grande ferramenta de 

comunicação capaz de potencializar a visibilidade, acessibilidade e atratividade de 

marcas e produtos no ponto de venda. Blessa (2008, p.97) diz que tudo "[...] o que não é 

exposto não é visto. Se não é visto, não é comprado". Ou seja, no ponto de venda, a boa 

exposição de produtos determina a sua visibilidade e capacidade de atrair o olhar e o 

desejo de compra dos consumidores. E, neste sentido, uma vitrine cuja encenação 

acolher e ambientar corretamente os produtos irá atrair o olhar do consumidor como se 

fosse um vórtice, conectando-se com seus desejos mais íntimos e profundos. 

 

Na tentativa de cada vez mais tornar marcas e produtos visíveis aos olhos do 

consumidor, os materiais de ponto de venda, também chamados de materiais 

promocionais ou materiais de merchandising, desempenham um papel fundamental. Na 

verdade, correspondem aos elementos de comunicação visual que atraem a atenção do 



  
 

consumidor quando ele se encontra diante uma vitrine ou dentro de uma loja 

(ZENONE; BUAIRIDE, 2005). 

 

Nesse sentido, os materiais de merchandising têm o potencial de garantir ótimos 

resultados de vendas para marcas de fabricantes e varejistas porque fortalecem a 

comunicação mercadológica da organização com seus consumidores. Além disso, 

tornam o ponto de venda um ambiente mais agradável e favorável à compra, conseguem 

aumentar a rotatividade de produtos e acabam por reforçar a lembrança da marca. A 

vitrine, em especial, destaca-se como aparato fundamental do merchandising, já que se 

constitui como o primeiro elemento de contato entre o ambiente de compra e os 

consumidores. “É uma das primeiras coisas que o consumidor vê. Pela vitrina o 

consumidor sente como é toda a loja” (FERRACCIÙ, 2007, p.47). 

 

É importante que se considere a vitrine como um elemento visual de contato com o 

consumidor, responsável por chamar sua atenção para marcas e produtos, atraindo o seu 

interesse e despertando curiosidade para os itens posicionados dentro da loja. É a 

vitrine, nesse contexto, que pode excitar o desejo de compra do consumidor e o fazer 

entrar na loja para a experimentação do ambiente de compra. Por isto, um dos elementos 

de maior atração para o shopper é a cor. Como ressaltam Bellizi, Crowley e Hasty 

(1983) a cor é um elemento fundamental no design de lojas produzindo efeitos 

significativos no consumidor. Gatto (2002) enfatiza este tema ao mostrar que as cores 

são um dos aspectos visuais da atmosfera do ponto de venda e um dos principais 

instrumentos no processo de reconhecimento da marca. 

 

Segundo Zorrilla: (2002, p.16) o design de estabelecimentos comerciais e a criação de 

ambientes deve desenvolver-se para conseguir uma experiência de compra adequada, 

considerando ambas as dimensões: a utilitária e a hedonista. Isto é, trata-se de que os 

consumidores experimentem no estabelecimento comercial as emoções desejáveis, 

manipulando por isto as variáveis de design e ambientação que as potencializem, 

enquanto minimizam os sentimentos negativos, como, por exemplo, o excesso de ruído 

e de iluminação.  



  
 

 

As vitrines podem ser estruturadas a partir de objetivos promocionais ou institucionais. 

Objetivos promocionais estão relacionados à necessidade da loja de promover vendas de 

modo mais agressivo e rápido, como nos períodos de liquidações. Os objetivos 

institucionais, por sua vez, refletem uma necessidade da loja de reforçar a visibilidade 

de sua marca, gerando aproximação e identificação do consumidor com o seu 

posicionamento de marca (BLESSA, 2008). 

 

Zorrilla (2002) mostra que esse possível dinamismo do setor varejista a partir dos anos 

2000 acarretou a diminuição da eficácia das fórmulas do marketing tradicional, os 

quatro Ps (produto, preço, promoção e praça).  A autora espanhola lança um alerta aos 

empresários do setor para não medirem esforços para conquistar o consumidor mais 

informado e seletivo, buscando novas ideias para retê-los e torná-los fiéis, pois 

demandam mais valor para seu dinheiro e seu tempo.  

 

Em especial, é importante a função estratégica das datas comemorativas para o aumento 

de vendas no varejo. Esses períodos aumentam o fluxo de consumidores nas lojas e 

promovem o incremento significativo do giro de produtos. Portanto, também as vitrines 

das lojas precisam explorar a temática das datas comemorativas para atrair o público. 

Vitrines elaboradas para datas festivas costumam ser estruturadas a partir de elementos 

decorativos, criando-se um cenário que reflete a data sendo trabalhada pelo varejo 

através da criação de cenários e a incorporação de personagens para a exibição dos 

produtos. Para cada vitrine, a partir do que se conhece sobre o desejo do público 

consumidor e do empresário, constrói-se esse cenário-simulacro (DEMETRESCO, 

2001). 

 

Nesse sentido, segundo Zenone e Buairide (2005), as técnicas de vitrinismo para a 

composição bem-sucedida de marcas e produtos devem considerar que, assim como a 

própria loja, a vitrine é um meio de comunicação que coloca em interação o varejista e 

seu público. Por isso, é importante que a vitrine contenha informações relevantes para o 

público. Além disso, precisa ser capaz de atrair o olhar do consumidor, surpreendê-lo, 



  
 

convidá-lo e motivá-lo a entrar na loja para conhecer as marcas e produtos em 

exposição.  

 

Como as vitrines são responsáveis por atrair o consumidor para o interior da loja, é 

preciso estar ciente dos objetivos da empresa, levar em consideração os desejos do 

consumidor e acompanhar e acessar as técnicas disponíveis no mercado. A composição 

das vitrines, juntamente com a atmosfera de compras – fruto da ambientação da loja, 

dos elementos decorativos e materiais de merchandising, de design e até mesmo 

arquitetônicos colocados nela – propiciam a criação de uma identidade para o PDV 

(FERRACCIÙ, 2007).  

 

É a identidade um dos fatores fundamentais no processo de decisão de compra de um 

consumidor, interferindo significativamente no volume de vendas da loja. Quanto mais 

cristalizada for a identidade da loja, considerando que ela consiga cativar o seu público, 

mais cristalizada será sua base de consumidores e mais facilmente novos públicos serão 

atraídos. Nesse campo, atua o merchandising, um jogo no qual fabricantes, varejo e 

consumidores podem sair todos ganhando. 

 

Método 

O presente estudo utilizou o método qualitativo e análise do conteúdo. Segundo Vergara 

(2012), a análise de conteúdo admite tanto abordagens quantitativas quanto qualitativas 

ou, ainda, ambas. Os dados foram coletados por meio de: a) participação dos 

pesquisadores como observadores b) fotografias realizadas no momento da observação e 

para posterior análise c) pesquisa documental. 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de conteúdo: 1) Foram identificados 

elementos visuais nas vitrines que faziam referência a futebol, jogos e cores da bandeira 

do Brasil. 2) Elementos gráficos foram identificados e relacionados ao motivo Copa do 

Mundo no Brasil 3) O posicionamento e tamanho dos objetos também foi considerado 

como relevante 4) os elementos acima foram analisados comparativamente 5) descrição 

e análise segundo Rodríguez (2014). 



  
 

 

Rodríguez (2014) afirma que analisar um texto, seja ele escrito, pictórico, fílmico, é um 

processo que começa na leitura, uma aventura em busca do significados, partindo dos 

significantes, daquilo que é material, ou seja, a parte visível do signo. “A análise não é 

mais que um momento de leitura: o momento da decomposição do texto, do trabalho 

cuidado, detetivesco, de encontrar na superfície os elementos que nos conduzam ao seu 

âmago” (RODRÍGUEZ, 2014, p.19). Trata-se de ouvir o que estes textos nos dizem, e, 

no nosso caso as vitrines, o que elas podem nos contar, que relatos vão nos narrar. 

Porque no espaço emoldurado de cada vitrine, uma história está sendo encenada ao 

espectador.  

 

Apoiamo-nos, em boa medida, na semiótica narrativa e discursiva que nos permitiu uma 

formalização da análise que tratamos de transcender para uma teoria do relato. 

Demetresco (2011) utiliza esta metodologia para o estudo das vitrines e seu trabalho foi 

uma fonte importante para guiar nosso estudo, principalmente em relação ao método 

aplicado. 
A fundamentação teórica da semiótica discursiva, por ser uma disciplina 
que propõe procedimentos e mecanismo para o estudo da significação, é 
a que mais alcance possibilita ao estudo e à análise do discurso de uma 
vitrina, na medida em que fornece instrumentos teóricos e 
metodológicos para entender toda e qualquer linguagem a partir do 
arranjo que constitui sua estruturação textual. (DEMETRESCO, 2001, 
p. 22) 

 

O estudo de campo foi conduzido no dia 18 de maio de 2014, no Shopping Bela Vista, 

em Salvador (BA), empreendimento com 200 lojas. Para isso, foram documentas as 200 

vitrines e identificadas aquelas que abordavam em maior ou menor medida o tema Copa 

do Mundo de 2014. Foi feito previamente um levantamento quantitativo que 

possibilitou um recorte do corpus de análise restringindo o mesmo a aquelas vitrines 

que mais trabalharam o tema Copa do Mundo. 

 

Análise do campo do jogo 

Inicialmente, verificou-se que somente 15,5% das vitrines documentadas, 

correspondentes a 31 lojas do shopping usavam materiais de merchandising com 



  
 

menção ao evento esportivo. Nas demais vitrines, 84,5%, conforme Gráfico 1, a seguir, 

foram encontrados materiais de merchandising relativos à temática do Dia das Mães, 

período junino e demais materiais relativos ao posicionamento e conceito das marcas 

em exposição. E das 31 lojas em que se encontrou material de merchandising associado 

à Copa do Mundo, 14 categorias de lojas puderam ser percebidas. No Gráfico 2 a 

seguir, elas são apresentadas. 

 
 

       
         Gráfico 1: Total de Lojas do Shopping  Gráfico 2: Merchandising Copa do Mundo 

         Fonte: elaborado pelos autores do artigo

 Fonte: elaborado pelos autores do artigo 
 

 

As categorias de maior destaque referem-se às lojas âncoras de artigos esportivos, 

variedades, eletroeletrônicos e informática, e moda.  Destas, foram escolhidas, pela sua 

importância, relevância e penetração da marca no mercado local ou nacional. 

Descartamos aquelas vitrines cuja representação do tema apresentou, a nosso ver, 

material insuficiente para análise, pois apenas foram detectados alguns elementos nas 

cores verde e amarelo, ou foram observadas referências muito inconsistentes em relação 

ao tema e sua importância para o varejo. 

 

Tomamos como referência para a análise as imagens das vitrines que se dedicaram em 

boa medida ao tema da realização da Copa do Mundo no Brasil através de materiais de 

merchandising. Das 31, resultaram 11 lojas com elementos suficientes para análise. 

Estes elementos podem se destacar e atrair o consumidor que passa pelas alamedas do 

centro comercial despertando nele o interesse e convidando-o a entrar na loja.  

 



  
 

Levaremos em conta o layout da vitrine da loja, o posicionamento, a apresentação de 

produtos, a combinação de cores, a colocação de etiquetas promocionais e de preços, 

displays, os quadros, cartazes e demais materiais de merchandising. A criatividade, a 

originalidade a funcionalidade dos elementos dispostos na vitrine também serão 

avaliados. 

 

Análise das Vitrines - A hora dos comentaristas 

A vitrine da loja da Telefonia Oi (Ver Figura 1) destacou-se pela utilização de um 

adesivo com uma imagem sorridente do humorista Hélio de La Peña, do programa 

Casseta e Planeta Vai Fundo (transmitido pela TV Globo).  

 

Vestido com uma camisa verde-amarela, a imagem de Hélio de La Peña emerge de 

outro adesivo com uma série de elementos decorativos em verde, azul turquesa e rosa. O 

slogan “Oi, eu tô na copa”, também presente em sinalização na vitrine, remete à 

linguagem dos torcedores presentes nos estádios, às postagens no Facebook e aos 

populares cartazes de “Oi, filma eu”, ou “Galvão, tô na Globo”. O Fuleco, mascote da 

Copa, aparece em adesivo, à margem inferior direita da vitrine. Porém sua imagem 

confunde-se com um banner situado logo atrás e que gera confusão na sobreposição. A 

Oi é patrocinadora oficial da Copa do Mundo e lançou a campanha “Oi, eu tô na Copa”, 

cujo comercial de TV teve Helio de la Peña também como protagonista. Desta forma, a 

vitrine dá continuidade ao VT da campanha, estabelecendo esta ponte Oi-Copa e 

sedimentando a imagem da marca na mente do consumidor. 

 

As cores verde e amarela, protagonistas do uniforme da seleção, predominam na vitrine 

da Oi e já conectam o consumidor com o tema da Copa. A imagem utilizada na vitrine é 

um reforço para os filmes campanha publicitária intitulada “Bares”. Sendo assim, os 

materiais de merchandising expostos na vitrine ampliaram os efeitos da propaganda 

feita na TV, complementando a mensagem diretamente ao nível da loja onde as decisões 

de compra são tomadas. A presença do humorista Helio de la Peña, conecta o 

consumidor também com a Sport TV que, além de transmitir os jogos, vai inserir uma 

dose de humor com a equipe do Casseta & Planeta. A vitrine fornece assim um apelo 



  
 

lúdico e bem humorado ao momento Copa do Mundo da Fifa no Brasil. O tema foi 

abordado corretamente, mas sem grandes ousadias e surpresas nos elementos cênicos. 

 

A loja Leão de Ouro especializada em calçados e assessórios não ousou na sua vitrine 

(Ver Figura 2). Optou pela aplicação no vidro de adesivos de bandeirinhas em verde e 

amarelo e, abaixo das mesmas, adesivos de pequenas silhuetas de jogadores em posição 

de ataque nas cores vermelha, amarela e verde. O elemento bandeirinhas pode ser 

duplamente aproveitado, pois além de Copa do Mundo, conecta com a realização do 

São João, festa muito popular e tradicional no Nordeste. O vermelho é uma cor que não 

está presente na bandeira ou qualquer símbolo nacional, mas, após a marca escolhida 

para representar o Brasil na Copa do Mundo e que possui o número 2014 em vermelho, 

esta cor começou a aparecer no design exterior das lojas associada ao verde e amarelo.3 

Nesta vitrine, em particular, a cor estabelece também uma associação com a identidade 

visual do Leão de Ouro, cuja tipografia em amarelo aparece sobre fundo vermelho 

escuro. A vitrine ficou muito discreta e sem originalidade.  

 

A vitrine da loja Mundo Verde, especializada em produtos para nutrição e dieta, não 

mostrou criatividade ou originalidade em relação ao tema Copa do Mundo (Ver Figura 

3). O vidro transparente da vitrine apresentou uma série de prateleiras, também em 

vidro translúcido, sobre os quais repousavam tanto imagens de santos, Nossas Senhoras, 

como joias e bijuterias. Só na quarta prateleira contando de cima para baixo, quase ao 

rés do chão, apareceram alguns objetos ligados ao tema da Copa do Mundo: 

bandeirinhas, apitos, isqueiros, bonés e flâmulas predominando nas cores verde e 

amarelo. Chama a atenção a discrição que foi dada ao tema, a situação da prateleira 

abaixo do ângulo de visão do consumidor e o tamanho reduzido dos objetos. A 

impressão do shopper que passa pela frente da loja é a de que houve certo receio ao se 

trabalhar com o tema, mas que a loja também não ousou descartá-lo. A Copa está 

presente na vitrine, mas de maneira forçada e heterogênea. A prateleira dedicada ao 

torneio internacional da Fifa está deslocada em relação a conceito e conteúdo. Os 

                                                
3 Ver a este respeito o artigo de Rodríguez (2011) 



  
 

objetos expostos se perdem em meio a santos, orixás, anjos e fontes d’água em 

miniatura. Não há boa acomodação dos produtos no contexto da vitrine, pois geram 

conflito com os demais causando poluição visual. Trata-se de um cenário que trouxe à 

tona a miscelânea do Kitsch. O resultado não foi atraente e não apresentou nenhuma 

funcionalidade. 

 

A loja Foxtrot, especializada em instrumentos musicais, dedicou um pouco mais de 

espaço ao tema Copa do Mundo (Ver Figura 4). Na grande vitrine situada à esquerda da 

porta de entrada da loja foi dependurado um banner em formato bandeira nas cores 

verde, amarela e azul aonde vinha impresso o slogan “Foxtrot na copa”. Ladeando o 

banner-bandeira, duas grandes bolas, também em verde e amarelo, foram penduradas a 

modo de móbile. Pequenas bolas nas mesmas cores da seleção canarinho foram 

espalhadas sobre o solo da vitrine completando o ambiente promocional em meio a 

guitarras, violões e saxofones.  A imagem é agradável ao consumidor e mostrou certo 

cuidado no planejamento de merchandising no PDV para o evento. Mas não reflete o 

estilo ou a personalidade de uma loja dedicada a instrumentos musicais. 

 

A vitrine da loja de lingerie Hope do Shopping Bela Vista mostrou que o tema da Copa 

do Mundo foi encarado com seriedade desde a produção até o merchandising no ponto 

de venda (Ver Figura 5). A vitrine localizada do lado esquerdo da porta de entrada da 

loja exibiu dois manequins femininos, um localizado de frente para o consumidor e 

outro, de costas, vestindo o “Conjunto Copa”: calcinha e sutiã em renda da Hope nas 

cores verde, amarelo e azul em dégradée. A Hope desenhou este modelo especialmente 

para a Copa e, acreditamos, baseou-se nos elementos intangíveis “superstição” e 

“sorte”, costumes dos brasileiros e brasileiras na hora dos jogos. O torcedor 

supersticioso crê que ao vestir uma roupa que dá sorte à seleção, ela vencerá o jogo. 

Desta maneira ele volta a colocá-la no próximo, repetindo o gesto jogo até a final. A 

ideia une a sensualidade com a mania nacional e a vitrine apostou nesta ideia. Na 

mesma sintonia e padrão da Copa foram exibidos outros produtos da marca em 

padronagem lisa, nas cores branco, azul e amarelo. Na mesma vitrine, abaixo dos 

manequins, foi colocado um pequeno cartaz da campanha “Unindo paixões Hope”. Na 



  
 

foto do anúncio, uma modelo vestiu o Conjunto Copa enquanto vibra com a bandeira do 

Brasil. Há criatividade e funcionalidade nesta vitrine, além de transmitir o estilo e a 

personalidade da marca. 

 

A loja de cosméticos O Boticário investiu em uma vitrine fechada especialmente 

idealizada para o evento na Copa do Mundo no Brasil (Ver Figura 6). Em um espaço 

fechado, ou seja, que não permite a visão do interior da loja, foram colocados banners 

com as imagens de duas modelos da campanha “Intense. Brasil em Festa”. As modelos, 

uma loura e outra negra, sorriem para o espectador em um grande primeiro plano. 

Acompanham as imagens o slogan “Brasil em festa” e a assinatura da linha Intense. 

Nesta vitrine frontal ou plana, além das tradicionais verde e amarelo, utilizou-se a cor 

vermelha como complementar. Acreditamos que pelas razões ressaltadas acima 

(presença na identidade visual da Copa) e, por ser o vermelho a cor tradicional do 

batom, carro-chefe de toda maquiagem. No vidro da vitrine aplicou-se um adesivo com 

o hashtag “#torcidalinda”. Alguns produtos da linha Intense foram destacados em 

displays. A vitrine ficou interessante, criativa e a utilização do tema foi apropriada. O 

impacto visual é imediato em uma área de muito tráfego de público. 

  

A vitrine completa a campanha “Torcida linda” veiculada em TV e internet. Cumpre seu 

papel ao servir de elo entre o consumidor e o ponto de venda e entre as diversas mídias. 

Acreditamos que a estratégia utilizada pela loja Boticário foi muito bem aproveitada, 

unindo o tema da copa do mundo com torcida, beleza e alegria. Notamos a preocupação 

por parte dos gestores de comunicação com potencializar o estilo e a personalidade da 

marca através de sua vitrine para a Copa do Mundo no Brasil. 

 

A vitrine plana da Polishop foi trabalhada com um grande banner que mostra um plano 

detalhe de uma camisa verde-amarela, mas no lugar do escudo oficial o espectador se 

depara com um escudo da “Seleção Polishop” (Ver Figura 7). 

A camisa aparece fotografada e visualizada em apenas um fragmento ampliado do lado 

direito onde está o emblema, mas o efeito é interessante. A camisa ainda traz impresso o 

slogan “Entre em campo e garante a sua festa”. A vitrine, posicionada à esquerda da 



  
 

grande entrada, é fechada e mostra alguns produtos sobre displays direcionados para o 

cabelo da mulher, como chapinha e secadores de cabelo. Embora a grande camisa 

chame a atenção do consumidor, os produtos exibidos não se destacam e se perdem no 

espaço onde foram colocados. Não existe conexão da vitrine com a marca, pois esta não 

demonstra o estilo ou personalidade da loja, apesar dos apelos dos slogans.   

 

A Centauro Esportes, uma das grandes lojas de material esportivo de Salvador e do país 

(Ver Figura 8), dedicou-se com espero ao tema Copa do Mundo em sua vitrine do 

Shopping Bela Vista. O cenário foi montado em uma vitrine pana e aberta com a 

presença de seis manequins de pé, que não simulavam nenhum gesto, os braços 

estendidos e os pés juntos. Todos estavam posicionados equidistantes. Sobre dois 

mobiliários contendo quatro bolas de futebol cada um, manequins do sexo feminino 

foram colocados, de modo que os dois bonecos masculinos foram posicionados ao seu 

lado direito e esquerdo, como se as resguardassem. Os dois outros mobiliários no centro 

da vitrine exibiram tênis. O destaque da vitrine ficou por conta das roupas esportivas 

nas cores verde, amarelo e azul que os bonecos trajavam, além dos tênis e bolas nas 

mesmas cores. Atrás dos modelos foi usado um móbile com a figura do ator Rodrigo 

Faro. A Centauro Esportes foi apoiadora nacional da Copa do Mundo de 2014, no 

Brasil, e o apresentador e ator Rodrigo Faro foi escolhido o garoto-propaganda da marca 

para suas ações durante a disputa do Mundial no país. Neste sentido, a imagem 

fotográfica de Faro simulando um gesto em que oferece os ingressos para o jogo de 

abertura foi fundamental para a composição de uma vitrine que dá continuidade ao 

vídeo da campanha veiculada nas TVs. Outro móbile foi colocado para anunciar o 

sorteio de 200 ingressos para a abertura do grande evento do esporte mundial. A marca 

da Copa do Mundo de 2014 também foi inserida em adesivo no conjunto da vitrine. 

Verificamos que todo o espaço foi utilizado para a promoção do evento e para dar 

continuidade às ações promocionais amplamente divulgadas no meio televisivo. Chama 

imediatamente a atenção do espectador a simetria três e três, onde o lado esquerdo é 

extremamente semelhante ao lado direito da vitrine.  Mas, analisando em profundidade, 

percebemos um cenário frio, técnico, muito equilibrado, com manequins sem simular 

poses, mas que remetem a um torcedor apático, inerte, que só está ali para exibir sua 



  
 

roupa verde-amarela, com o mínimo de envolvimento possível com o espectador do 

shopping. A atenção volta-se toda para a imagem de Faro, sorridente, comunicando-se 

com o shopper, oferecendo-lhe um ingresso. Apesar da Centauro possuir a cor 

vermelha na sua identidade visual, esta não foi usada na vitrine. Acreditamos que não 

transmite o estilo e a personalidade da marca na composição do cenário, apesar dos 

elementos esportivos inseridos na mesma, pois os elementos intangíveis estaticidade, 

imobilidade e inércia não condizem com esporte. 

 

A Vitrine da Loja Le Biscuit para a Copa do Mudo fez jus aos seus produtos oferecidos 

e técnicas de venda (Ver Figura 9). O estabelecimento é conhecido por oferecer ao 

consumidor uma diversidade de objetos como material para artesanato, armarinho, 

decoração, artigos para bebê, festa, utilidades, brinquedos, papelaria, higiene, cama, 

mesa e banho, eletrodomésticos e bombonière. Em outras palavras, como o marketing 

da loja anuncia “um mix exclusivo de produtos”. Os consumidores da Le Biscuit estão 

familiarizados com este supermercado de “bugigangas” de toda ordem. O cenário da 

loja é marcado pela profusão de objetos, de artigos em promoção, gôndolas repletas e 

ofertas promocionais. A vitrine que homenageia a Copa do Mundo é o espelho da loja, 

mas poderia ter recebido uma melhor atenção e cuidado na sua montagem. Observamos 

uma coleção de objetos colocados de forma dispersa, sem critério.  Mais uma vez, como 

nas demais vitrines analisadas, sobressaem as cores da seleção canarinho. Uma bandeira 

do Fuleco foi posicionada no centro da vitrine, com o mascotinho sorrindo em atitude 

de ataque. À esquerda foram colocadas três prateleiras transparentes que exibiam 

cornetas, vasos, chapéus, vuvuzelas, apitos, copos e porta-cervejas nas cores verde, 

amarelo e azul. À direita as duas prateleiras mostravam pratos, copos, garrafas e 

cumbucas, também nas cores da bandeira nacional. Abaixo do Fuleco, observamos 

outra prateleira com almofadas, vasos, bandeirinhas, sandálias e mais cornetas. No solo 

da vitrine, foram colocados vários modelos de vuvuzelas, miniaturas do Fuleco e 

sacolas sempre nas cores dos emblemas nacionais. Ao lado esquerdo do espectador 

aparecem dois adesivos, um com a imagem de Ana Maria Braga, a atual garota-

propaganda da loja, e o texto: “Seu sofá virou arquibancada. E aí?” “Aí que entra a Le 



  
 

biscuit”. O outro mostra a fotografia de três torcedoras com o seguinte slogan “Paixão 

verde amarela”. 

 

Observamos um cenário que exibe uma variedade de produtos, o que condiz com o 

serviço da loja, mas acreditamos que a mesma ficou muito poluída visualmente. 

Procurou-se privilegiar a torcida que fica no sofá, em frente à TV, como diz o slogan do 

cartaz veiculado. Entram em cena os apetrechos próprios para o som da torcida caseira 

com o protagonismo das vuvuzelas e cornetas neste cenário de miscelâneas. Em 

seguida, notamos os recipientes para conservar as bebidas, colocar a pipoca, para vestir 

e torcer. Percebemos que foi criado um cenário kitsch como a própria loja, remetendo a 

um universo onde tudo cabe e tudo é vendido para o deleite do torcedor de sofá. Ou 

seja, para o brasileiro das classes C e D que não vai poder ir ao estádio participar de 

uma experiência ao vivo, mesmo o Brasil sediando a Copa. Entretanto a sensação de 

miscelânea caótica e de falta de planejamento fica evidente nesta vitrine.  

 

A vitrine da loja Leader (Ver Figura 10) foi toda dedicada ao tema da Copa do Mundo 

no Brasil. Localizados no centro da mesma, dois manequins sem cabeça trajavam 

roupas descontraídas nas cores verde, amarelo e azul. A manequim de sexo feminino, 

vestindo um macaquinho na cor cinza, segurava uma bolsa amarela. Vale ressaltar que o 

macaquinho é o mesmo que usava a modelo da fotografia de um adesivo inserido na 

vitrine. O boneco masculino, que estava trajando uma jaqueta amarela e bermuda em 

jeans azul, segurava na mão um boné também azul com o nome “Brasil” bordado em 

branco.  Ao lado dos manequins observamos duas estruturas que, como janelas, 

permitiam ao shopper visualizar bonés e sapatilhas, sempre nas cores da bandeira 

nacional. Persianas foram utilizadas em toda a vitrine: nas duas janelas laterais e na 

parte posterior da vitrine, a modo de biombo. 

 

As prateleiras usadas para expor blusas, bolsas e sapatos foram decoradas com papel nas 

cores verde e amarelo. O elemento persiana remete a algo íntimo, familiar, a uma 

torcida caseira e aconchegante. O cenário da vitrine trabalha realmente com o 



  
 

significado de janela que se mostra ao espectador e que se abre unicamente para seus 

olhos.  

 

Gostaríamos de ressaltar que só se destacaram neste cenário as cores da bandeira do 

Brasil. O conjunto da vitrine resultou bonito, original e convida o consumidor a uma 

aproximação da mesma e sua posterior entrada na loja. Embora os manequins não 

tenham cabeça, simulam gestos ao segurar assessórios e estão posicionados de forma 

assimétrica, um de lado e outro frontal, o que quebra a noção de algo estático. Ao lado 

esquerdo foi aplicado um adesivo em fundo azul na vitrine com o texto “Concorra a 1 

TV por dia até a Copa + Centenas de tablets e celulares. E mais 10 x fixas nos cartões 

Leader com a primeira só para AGOSTO.” Percebemos que a loja investiu no tema da 

Copa e lançou uma boa promoção para a ocasião. A vitrine é agradável, comunica o 

estilo e a personalidade da Leader, o cenário foi bem trabalhado, atrai o olhar do 

consumidor e a promoção vem para completar a apelo, possibilitando a entrada na loja.  

Em vermelho, observamos apenas um rodapé com o texto “Curta a Leader no 

Facebook”.   

 

A loja Paquetá também se dedicou ao tema Copa do Mundo para compor o cenário de 

sua vitrine no Shopping Bela Vista (Ver Figura 11). No centro do espaço foi colocado 

um manequim do sexo masculino vestindo o uniforme oficial da seleção brasileira e 

boné nas cores da bandeira nacional, enquanto chuteiras vermelhas contrastam com as 

mesmas. Observamos mais tênis de marcas consagradas posicionados em displays à 

esquerda e à direita do modelo. Bolas oficiais também foram colocadas na vitrine e 

algumas camisas oficiais em torsos de manequins.  Uma grande foto em preto e branco 

de um jogador preparando-se para bater um pênalti fornece um clima de arena à vitrine. 

Esta foi a única vitrine em que observamos o tema que remete a uma torcida em campo. 

O cenário, composto de objetos oficiais, transmite a mensagem de que “Nós aqui somos 

oficiais, nossa loja e produtos são legítimos”. Este clima de legitimidade e de 

genuinidade dos objetos foi muito bem trabalhado no cenário da loja Paquetá e 

transmitiu o estilo e a personalidade da marca. As chuteiras e tênis vermelhos colocados 

em prateleiras destacam-se dos demais. O vermelho é uma cor quente e atrai como um 



  
 

vórtice o olhar do espectador. A vitrine ficou bonita, elegante, sóbria e, como 

ressaltamos, criou o caráter de “oficial”. 

 

Considerações finais. Show de bola ou bola murcha. 

O estudo aqui realizado forneceu resultados interessantes para investigações sobre a 

gestão de comunicação em lojas de shopping centers e o merchandising no ponto de 

venda. O elemento vitrine se revelou como espelho da sociedade, como reflexo do 

momento de insegurança social e econômica e de retraimento do consumo no período 

imediatamente anterior à realização da Copa do Mundo no Brasil. Chama a atenção em 

um primeiro momento como poucas vitrines presentes no Shopping Bela Vista de 

Salvador dedicaram-se realmente ao tema. Só 15,5% das vitrines documentadas, 

correspondentes a 31 lojas deste shopping usaram materiais de merchandising com 

menção ao evento esportivo. Destas 31, vinte não trabalharam o tema nas suas vitrines. 

Apenas 11 exibiram um material consistente para justificar uma análise. Um número 

muito pequeno para um evento deste porte. 

 

Observamos que os lojistas locais ousaram pouco, foram discretos na utilização de 

materiais de merchandising, limitando-se, em muitos casos, a bandeirinhas e objetos 

para torcer nas cores nacionais. Seguindo os conceitos de Ferracciù (2007), Blessa 

(2008) e Zenone e Buairide (2005) que afirmam que a loja é um ambiente repleto de 

estímulos e desejos, templo máximo do merchandising, observou-se que as vitrines 

analisadas não conseguiram refletir este conceito e não utilizaram o potencial que um 

evento do porte da Copa do Mundo no Brasil merecia.  

 

Observamos, após a análise de conteúdo das 11 vitrines selecionadas, que menos da 

metade delas apresentou um cenário mais elaborado e harmônico com o tema, mas sem 

ser realmente surpreendente. Como exemplo podemos citar a inexistência de uma 

vitrine cinética, ou seja, aquela em que é utilizado o movimento conseguido por meio de 

equipamentos mecânicos que são inseridos em manequins, bolas, água, objetos 

luminosos ou qualquer outro elemento cênico. Também não foi utilizado o recurso da 

Vitrine Viva, onde são expostos mascotes e manequins vivos como elementos surpresa.  



  
 

 

A nossa análise comparada mostrou certo descaso e falta de entusiasmo por parte do 

varejista e gestores de comunicação das lojas. Observou-se que pouco investimento foi 

empregado e foi privilegiada a utilização de objetos e produtos de pouco valor no 

design exterior dos pontos de venda à época da Copa do Mundo. Em outras palavras, o 

resultado desta partida não surpreendeu e não apresentou elementos inesperados de 

jogo. Se, como ressaltamos no marco teórico, o merchandising do PDV deve apresentar 

elementos irresistíveis e estimular o consumidor de todas as formas possíveis, como 

enfatiza Blessa (2008), as vitrines do Shopping Bela Vista não seguiram esta regra e 

apresentaram um jogo medíocre. 

 

Ao tomarmos como base a importância do estilo da loja que é transmitido através do seu 

design exterior (SCHMITT E SIMONSON, 2002), e como este também manifesta a 

personalidade da loja (BERMAN E EVANS, 1995), percebeu-se que sete delas 

revelaram uma personalidade tímida e falta de estilo. As que demonstraram 

preocupação em ambos os aspectos acima foram as lojas Hope, O Boticário, Leader e 

Paquetá, menos da metade das lojas analisadas. 

 

Se, como destacamos, a cor é um elemento fundamental no design de lojas capaz de 

produzir efeitos significativos no consumidor (BELLIZI, CROWLEY E HASTY, 1983) 

e um dos principais instrumentos no processo de reconhecimento da marca (GATTO, 

2002), este aspecto foi um dos mais utilizados pelas vitrines estudadas. 

 

As cores verde, amarelo e azul foram as grandes protagonistas na composição das 

vitrines. Elas estiveram presentes na totalidade das vitrines analisadas em quase todos 

os objetos de merchandising e produtos em exposição. As cores da bandeira nacional -

verde, amarelo e azul- foram privilegiadas na composição dos cenários analisados. 

Culturalmente, vestir verde e amarelo associa-se à ideia de que transmite sorte aos 

jogadores da seleção. Outra constatação é a presença do vermelho em algumas vitrines 

(três delas), pois esta cor aparece na marca oficial da Copa do Mundo, inserindo-se 

assim como um elemento visual associado ao evento mundial de 2014. Outros 



  
 

estabelecimentos preferiram não utilizá-lo, mesmo estando associado à marca da loja, 

devido, em alguns casos, a conotações político-partidárias que a cor vermelha transmite.  

 

O tema de cenário preferido por muitas vitrines foi o da “torcida em casa”, a exemplo 

do slogan-mote da Le Biscuit “seu sofá virou arquibancada?”. Os espaços cênicos e os 

objetos de merchandising de toda ordem remetiam à torcida caseira, do sofá, bem como 

os slogans de muitas campanhas presentes nas vitrines. Só uma loja, a Paquetá, dedicou 

seu cenário ao tema “torcida no campo”, ao inserir uma grande fotografia de um jogador 

no momento do pênalti. 

 

Os cenários que mais se destacaram na nossa pesquisa foram aqueles associados a 

campanhas veiculadas em televisão e internet. Os patrocinadores oficiais, na grande 

maioria, criaram vitrines dedicadas integralmente ao tema Copa do Mundo. Notamos a 

importância dos garotos e garotas propaganda, geralmente atores e apresentadores da 

TV Globo, a exemplo de Ana Maria Braga, Rodrigo Faro, Hélio de la Peña, entre 

outros. Não vimos nenhuma vitrine que colocasse imagens de jogadores da seleção 

brasileira (o jogador da loja Paquetá não pode ser identificado por causa de sua posição 

na fotografia). Este aspecto mostra o distanciamento do tema Copa do Mundo com os 

jogadores da Seleção Brasileira de 2014. 

 

Além das cores verde, amarelo e azul, os elementos tangíveis que mais se destacaram 

nas vitrines oi, nesta ordem; a bola, a bandeira do Brasil, apresentadores da Rede Globo, 

a cor vermelha, o Fuleco, a camisa oficial da seleção canarinho, a vuvuzela e as 

bandeirinhas juninas. Entre os elementos intangíveis percebemos que houve uma grande 

variedade e os de mais destaque foram a sorte e a superstição. Os demais foram listados 

sem se sobreporem uns aos outros: o humor, a conexão, o lúdico, a paixão, a alegria, a 

beleza, a torcida, a festa, o familiar, o aconchego, o íntimo, o oficial, a apatia, a inércia, 

a imobilidade e a frieza.     

 

Se pensarmos na importância e relevância do evento que o Brasil foi convocado a sediar 

e o comparamos com os espaços das vitrines do Shopping Bela Vista, situado em uma 



  
 

das cidades-sede, podemos concluir que o resultado é de timidez, acanhamento e pouca 

ousadia por parte dos lojistas. As vitrines revelam-se assim como o espelho de uma 

população que não se engajou totalmente na ideia de que éramos um país anfitrião, de 

que estaríamos recebendo milhares de pessoas de todas as partes do mundo e de que 

seria uma excelente oportunidade de fidelizar clientes e turistas. O consumidor se 

retraiu e as vitrines fizeram o mesmo. Ele distanciou-se das arquibancadas, do palco, 

ficou de fora da festa. Restou-lhe o sofá. 

 

Acreditamos que o tema pesquisado não se esgota aqui. Muito pelo contrario, abre 

portas para futuros estudos, podendo ser feita uma análise das vitrines antes ou durante 

a realização de eventos igualmente importantes como os Jogos Olímpicos de 2016, no 

Rio de Janeiro. Quiçá, então, o resultado seja diferente. 
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