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Resumo : A presente pesquisa tem como tema a importância do visual 
merchandising no processo de vendas de um setor de vestuário feminino de uma 
rede varejista localizada no estado do Rio Grande do Sul e delimita-se a abordar a 
apuração dos dados de vendas de peças de roupas femininas de uma determinada 
estação do ano, com o objetivo geral de demonstrar se as lojas que possuem um 
profissional analista de visual merchandising possuem um volume de vendas maior 
do que as outras filiais. E, como objetivos específicos, busca identificar os números 
de vendas/faturamento das lojas da rede varejista analisada, bem com a existência 
ou não de um profissional de visual merchandising em cada uma das filiais e 
comparar os desempenhos das lojas de acordo com os critérios estabelecidos. O 
estudo de natureza qualitativa quantitativa descritiva tem como delineamento a 
pesquisa bibliográfica, documental e um estudo de caso de uma rede varejista, 
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utilizando-se dados referentes ao ano de 2017. Após as análises, concluiu-se que os 
profissionais analistas de visual merchandising tem um papel importante no 
processo de vendas. Portanto, respondendo à questão, as lojas que possuem um 
profissional analista de visual merchandising fixo possuem um volume de vendas 
maior do que as outras filiais.  
 
Palavras-chave : Visual merchandising. Marketing. Consumidor. 
 
Abstract : The present research has as its theme the importance of visual 
merchandising in the sales process of a women's clothing sector of a retail network 
located in the state of Rio Grande do Sul and delimits to approach the calculation of 
sales data of women's clothing of a certain season of the year, with the general 
objective of demonstrating if the stores that have a professional visual merchandising 
analyst have a larger sales volume than the other branches. And, as specific 
objectives, it seeks to identify the sales / billing numbers of the stores of the analyzed 
retail network, as well as the existence or not of a visual merchandising professional 
in each of the subsidiaries and compare the performances of the stores according to 
the established criteria . The descriptive quantitative qualitative study is based on the 
bibliographical, documentary and case study of a retailer network, using data 
referring to the year 2017. After the analysis, it was concluded that professional 
analysts of visual merchandising have an important part of the sales process. 
Therefore, answering the question, stores that have a professional fixed visual 
merchandising analyst have a larger sales volume than other affiliates.  
 
Keywords : Visual merchandising. Marketing. Consumer. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Marketing é um processo que inicia pensando no cliente e sua satisfação. Já 

passou por outras fases menos interessadas no consumidor e sim em produção e 

em diferenciação de produtos, porém, agora está não só fixado no consumidor, mas 

principalmente, compreende que ele tem coração, mente e espírito. Isso mostra que 

o marketing evolui conforme a sociedade evolui, e se os consumidores exigem, 

mostrando essas mudanças, as empresas acabam se moldando, melhorando e, 

consequentemente, fazem deste mundo um lugar melhor para se viver. Juntamente 

com tudo isso, a ideia de aumentar a experiência deste cliente vem ganhando força 

no mercado. Ferramentas como Design Thinking fazem parte do escopo de trabalho 

e pretendem resolver os problemas deste cliente de forma maior, trazendo ganhos 

nunca antes pensados para criar vínculo e fidelidade dele, através da melhor 

experiência possível. Neste contexto novo é que pode surgir o PDV (como 

experiência) e depois o Visual Merchandising com suas vantagens.  
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A rede varejista estudada consta com 142 lojas que comercializam roupas no 

estado do Rio Grande do Sul. Dentre as 142 lojas analisadas somente 9 possuem 

um analista de visualmerchandising fixo por loja, apesar da conhecida importância 

do profissional de marketing para a alavancagem de vendas no mercado.  

Ao ser inaugurada uma das filiais, em agosto deste ano, foi possível observar 

que esta filial utiliza-se claramente de diversos conceitos de marketing e possui um 

analista de visual merchandising fixo. A partir desta observação foi levantada a ideia 

de mensurar a influência do visual merchandising em relação às vendas realizadas 

nas lojas da rede analisada, enfatizando assim a importância do papel do analista de 

visual merchandising.  

O merchandising é considerado uma ferramenta de suma importância dentro 

do marketing, pois ao envolver criatividade e organização de forma estratégica 

torna-se capaz de encantar o cliente e fazer com que ele sinta plena satisfação na 

hora da compra. Segundo Rugai (2009), o visualmerchandising tem sido utilizado de 

um modo especial com o objetivo de dar destaque ao produto e provocar a compra 

por impulso.  

De acordo com Ferracciù (2007), constitui papel do merchandising 

transformar o ponto de venda da empresa numa atração ao dispor e exibir os 

produtos com profissionalismo, tornando-os visíveis, bem iluminados, colocados 

estrategicamente, num clima sugestivo e com ideal atmosfera de venda.  

 

Os consumidores quase sempre julgam as lojas usando uma avaliação 
geral, e esse sentimento global pode ter mais a ver com intangíveis, como 
design do interior e os tipos de pessoas que frequentam a loja, do que com 
aspectos como a política de devolução ou disponibilidade de crédito. 
(SOLOMON, 2002, p. 243).  

 

Para Rugai (2009, p. 75), o visual merchandising, como um componente do 

merchandising, consiste em uma ferramenta de marketing largamente utilizada no 

varejo e configura-se como “uma modalidade mais sofisticada e específica para a 

exposição dos produtos e ambientação da loja”.  

Considerando a influência do visual merchandising em relação às vendas 

realizadas nas lojas da rede analisada, foi desenvolvida uma revisão bibliográfica 

sobre os temas relacionados. Assim, este artigo apresenta os conceitos de 

marketing, merchandising, merchandising editorial, visual merchandising e design 
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thinking. Também descreve o processo de decisão de compra do consumidor e o 

comportamento de compra dos consumidores.  

Após a revisão bibliográfica são apresentadas: a metodologia, os dados 

coletados juntamente com sua análise, as considerações finais e as referências 

bibliográficas.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Com base na revisão bibliográfica serão apresentados os conceitos de 

marketing, merchandising, merchandising editorial,visual merchandising e design 

thinking. Também serão apresentados o processo de decisão de compra do 

consumidor e o comportamento de compra dos consumidores.  

 

2.1 Marketing  

 

Marketing é o processo de realizar trocas de forma a atingir objetivos de todos 

os envolvidos: de quem produz e de quem necessita dos produtos e serviços 

disponibilizados. Como conceito:  

 

Marketing é a atividade que se dedica a criar um sistema que possibilite 
levar o produto ou serviço, do produtor ao consumidor, de maneira correta e 
eficiente, de acordo com os recursos e objetivos do produtor e interesses do 
consumidor. (FREITAS; NATALI, 1995, p. 29).  

 

2.2 Merchandising  

 

São técnicas de mercado que auxiliam nas exposições dos produtos de 

maneira que os torne mais adequados e atraentes aos clientes.  

Conforme Las Casas (2012) o Merchandising pode ser trabalhado de duas 

formas: através do Merchandising Editorial ou do Visual Merchandising.  

 

2.2.1 Merchandising editorial  

 

São formas sutis de demonstração da marca, através da propaganda.  

O Merchandising Editorial, também conhecido como tipo de propaganda, é a 

aparição (verbal ou visual) de uma marca, produto ou serviço, de uma forma discreta 
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e dentro do contexto de algum programa de televisão, novela, filme, seriado, revista, 

livro, peça de teatro ou similar e geralmente é utilizado na dramaturgia (novelas, 

minisséries etc), espetáculos humorísticos, programas de auditório, dentre outros 

(LAS CASAS, 2012).  

Blessa (2014) afirma que o Merchandising Editorial é toda ação de divulgação 

integrada ao desenvolvimento do esquema editorial e por encomenda. Apesar desta 

estratégia se diferenciar das propagandas comerciais, geralmente utilizam 

personagens ou personalidades formadoras de opinião que sejam referência para o 

público-alvo da mensagem e aparece em pequenas aparições durante um 

programa.  

 

2.2.2Visual merchandising  

 

É uma técnica visual usada com o objetivo de chamar a atenção para uma 

mercadoria especifica.  

“O visual merchandising é uma estratégia varejista para ambientar a loja, 

adequar os produtos visando funcionalidade, agilidade e harmonia para o cliente.” 

(RUGAI, 2009, p. 75).  

Deste modo os aspectos de comunicação que formam a imagem da loja são 

preocupações do visual merchandising.  

Para Churchill e Peter (2005, p. 430): “A imagem da loja envolve tudo o que 

os consumidores pensam sobre uma determinada loja”. Portanto, o objetivo é 

construir uma imagem positiva por intermédio de uma atmosfera exclusiva, ou seja, 

criação de arquitetura, layout, iluminação, esquema de cores, temperatura, acesso, 

ruído, sortimento, preços, eventos especiais etc. que servem como estímulos e 

chamativos para a loja. “Essas dimensões [...] operam em conjunto em uma loja bem 

planejada para gerar sentimentos positivos a seu respeito e sobre fazer compras 

nessa loja.” (CHURCHILL; PETER, 2005, p. 430).  

Representam ainda operações de merchandising, e também do visual 

merchandising:  

 

Exposição e apresentação adequada dos produtos; verificação do nível de 
estoques; verificação dos preços; aferição da data de validade dos 
produtos; treinamento adequado nos pontos de venda; comunicação 
adequada no ponto de venda; verificação do estado do material promocional 
no ponto de venda; e, ações como amostragens ou degustações no ponto 
de venda. (MINADEO, 2008, p. 403).  
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Com base no conceito de visual merchandising é possível compreender a 

importância de um profissional analista de visual merchandising trabalhando de 

modo fixo em apenas uma loja, pois há uma necessidade do controle de inúmeros 

itens que têm variação constante e que influenciam diretamente na decisão de 

compra dos consumidores.  

 

2.3 O processo de decisão de compra do consumidor  

 

É um processo do qual apresentam diversas etapas que os consumidores 

passam, antes, durante e até mesmo depois de realizar alguma compra.  

Dentre os diversos tópicos a serem analisados no estudo do comportamento do 

consumidor encontra-se o processo de tomada de decisão que, segundo Mowen e 

Minor (2003, p. 3): “É o estudo das unidades compradoras e dos processos de troca 

envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, 

experiências e ideias.”  

Inúmeros autores abordam que o processo de decisão de compra é composto 

por etapas, dentre estes, Engel, Blackwell e Miniard (2000) afirmam que as etapas 

do processo decisório de compra são: reconhecimento da necessidade, busca, 

avaliação de alternativa pré-compra, compra, consumo e avaliação pós-consumo.  

Cada etapa será sucintamente descrita a seguir:  

a) Reconhecimento da necessidade  

Consiste na etapa inicial na qual o consumidor é impulsionado a agir ao 

perceber mudanças em relação ao seu estado de satisfação. Ao comparar a 

situação ideal à condição real o consumidor reconhece a necessidade de satisfazer 

esta diferença.  

b) Busca  

Quando os clientes lembram de experiências anteriores ou procuram outras 

fontes, como por exemplo as redes sociais que estão em alta nos dias de hoje 

devido a inúmeras informações disponíveis.  

Engel, Blackwell e Miniard (2000) define este estágio como “um processo de 

busca interna e externa” cujo objetivo é encontrar possíveis soluções para a 

necessidade ou problema percebido. Já Mowen e Minor (2003) afirmam que é um 

conjunto de ações tomadas para identificar e obter informações que resolvam o 
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problema ou necessidade percebida, tanto por fontes internas ou externas, 

anteriores à compra ou contínuas.  

c) Avaliação de alternativa pré-compra:  

Nesta etapa são avaliadas as alternativas. É o momento de se comparar 

diferentes produtos e marcas de acordo com os critérios de avaliação do 

consumidor. É o estágio em que, segundo Mowen e Minor (2003), o consumidor 

compara as opções identificadas como potencialmente capazes de resolver seu 

problema.  

d) Compra:  

“Após a avaliação das alternativas, o consumidor passa ao processo de 

escolha entre diferentes marcas, serviços, lojas e alternativas não relacionadas e, 

por fim, escolhe uma das alternativas para resolver o seu problema.” (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD et al., 2000).  

e) Consumo e avaliação pós-consumo:  

O consumidor decide se consumirá ou não consumirá o produto ou serviço 

escolhido.  

f) Avaliação pós-consumo:  

Depois de concretizada a compra e o consumo, o consumidor avaliará sua 

escolha e ficará satisfeito ou insatisfeito com a mesma.  

 

2.4 O consumidor e seu comportamento de compra  

 

De acordo com Kotler (2000), existe um conjunto de fatores que exercem 

influência sobre o comportamento de compra dos consumidores de um bem ou 

serviço, sob os quais os profissionais de marketing não têm controle, porém, devem 

levá-los em consideração para tomar suas decisões. De acordo com Kotler e 

Armstrong (2007), esses fatores são agrupados em quatro categorias: fatores 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos.  

Estes fatores são descritos a seguir.  

a) Fatores Culturais: segundo Kotler e Armstrong (2007), é através do 

aprendizado do indivíduo durante toda a sua vida perante a sociedade, que serão 

moldados seus valores e percepções, as quais são transmitidas basicamente por 

sua família e instituições que permeiam sua criação, como escolas e igrejas. Kotler e 

Keller (2006) também abordam, como fator cultural envolvido em uma decisão de 
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compra, a classe social, que eles definem como divisões ordenadas e relativamente 

permanentes e homogêneas de uma sociedade a qual seus membros possuem 

interesses, valores, percepções e preferências semelhantes, que dentre outras 

variáveis, pode ser medida por grau de instrução, renda, riqueza ou mesmo 

ocupação.  

b) Fatores Sociais: Engel, Blackwell e Miniard (2000) classificam como 

variáveis sociais, o estilo de vida, os valores sociais e a demografia, que 

respectivamente, se referem às mudanças nos padrões de vida e, por consequência, 

mudanças na demanda e na procura por produtos, aos distintos valores que cada 

indivíduo carrega que são determinantes em suas escolhas de compra e o aumento 

da população que afetam a oferta de mão de obra e a localização de consumo de 

acordo com os diferentes padrões de consumo.  

c) Fatores Pessoais: Segundo Kotler e Keller (2006, p. 179): “As decisões dos 

compradores são influenciadas por características pessoais, como idade, estágio no 

ciclo de vida, ocupação, circunstâncias econômicas, personalidade, autoimagem, 

estilo de vida e valores.”  

d) Fatores Psicológicos: há, segundo Kotler e Armstrong (2007) seis fatores 

psicológicos que influenciam as escolhas dos consumidores: motivação, percepção, 

aprendizagem, memória, crenças e atitudes.  

 

2.4 Design thinking  

 

O design tem sido muito estudado como método de desenvolvimento de 

inovações, capaz de provocar rupturas no mercado pela sua arquitetura, 

funcionalidade e estética. Devido às técnicas de resolução de problemas e de 

concepção de soluções o design tem ganhado o status de ir além da aparência do 

produto ao englobar aspectos estratégicos de negócio e com isso têm trazido 

inúmeros benefícios para as empresas com relação ao desenvolvimento de 

inovações focadas no usuário e em suas necessidades, ainda que latentes.  

Uma das abordagens do design é o design thinking que utiliza sensibilidade e 

métodos do designer para resolver problemas e atender às necessidades das 

pessoas com uma tecnologia viável e comercialmente factível. Em outras palavras, o 

design thinking é a inovação centrada no usuário, que exige colaboração, interação 

e abordagens práticas para encontrar as melhores ideias e soluções finais.  
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Cardon (2010) apud Bonini e Sbragia (2011, p. 9) descreve o Design Thinking 

como “uma ferramenta útil que aplica o pensamento criativo e crítico para 

compreender, visualizar e descrever os problemas complexos ou mal estruturados e, 

em seguida, desenvolver abordagens práticas para resolvê-los”. De fato, segundo 

Brown (2009) apud Bonini e Sbragia (2011) o caminho para conseguir a solução 

ideal passa por desvendar a necessidade dos clientes ao avaliar soluções 

tecnologicamente confiáveis e elaborar uma estratégia de negócio viável, de modo a 

ser convertido em valor, para o consumidor, e em oportunidade de mercado, para a 

empresa.  

Segundo Brown (2008) apud Bonini e Sbragia (2011), o processo de Design 

Thinking gira em torno de três fases fundamentais: inspiração, ideação e 

implementação. Durante essas fases, os problemas são questionados, as ideias 

geradas e as respostas obtidas. Elas não são lineares, pois podem ocorrer 

simultaneamente e se repetir para construir as ideias ao longo do continuum da 

inovação.  

 

3 METODOLOGIA  

 

O presente artigo foi desenvolvido a partir de pesquisa aplicada de 

abordagem qualitativa quantitativa descritiva quanto aos objetivos e contempla a 

técnica de coleta de dados de análise documental, assim como pesquisas 

bibliográficas, que abordam a influência da ferramenta de visual merchandising na 

comercialização e efetivação da venda no varejo de vestuário de uma rede de lojas 

do RS.  

A coleta dos dados utilizados no desenvolvimento do artigo configurou-se em 

uma leitura documental da empresa escolhida e que tem como objetivo principal 

analisar de qual forma a ferramenta de visual merchandising influencia na 

comercialização e efetivação da venda no varejo de vestuário de uma rede de lojas 

do RS. Também busca identificar os números de vendas/faturamento das lojas da 

rede varejista analisada, bem com a existência ou não de um profissional de visual 

merchandising em cada uma das filiais e comparar os desempenhos das lojas de 

acordo com os critérios estabelecidos.  

Os critérios estabelecidos para análise são: setor de vestuário feminino, 

margem mercantil, e selltrougth, vendas por loja, número de lojas que possuem 
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analista de visual merchandising fixo, número de peças vendidas, valor total de 

vendas por loja e margem mercantil das lojas que possuem analista de visual 

merchandising fixo, grupos de distribuição de produtos e índice de ocupação das 

filiais. Todos os critérios estabelecidos são explanados a seguir.  

A rede varejista escolhida para o desenvolvimento deste estudo localiza-se no 

estado do Rio Grande de Sul e possui 142 filiais que trabalham com diversos 

departamentos e dentre eles o setor de vestuário que trabalha com peças femininas, 

masculinas e infantis. Para a realização deste estudo foram levantados os dados de 

venda apenas do vestuário feminino de uma estação do ano que já havia sido 

encerrada.  

O vestuário feminino foi escolhido para representar o setor de vestuário, pois 

o marketing desta rede varejista tem ênfase no público feminino. Uma vez que há 

uma parte da população feminina que efetua a compra de vestuários masculinos e 

infantis foi suposto que a análise apenas do vestuário feminino traria uma 

representatividade da venda do setor do vestuário em geral.  

Para realização da análise, foram coletados primeiramente os dados gerais 

da estação e setor avaliado e posteriormente os dados foram especificados por lojas 

das quais possuem o analista de visual merchandising fixo.  

Na estação do ano analisada foram compradas 71.139 peças de roupas, 

vendidas 53.314, apresentando uma margem mercantil geral de 51% e um 

selltrougth geral de 75%.  

Das 53.314 peças vendidas foram divididas as vendas por loja em: até 250 

peças, até 500 peças, até 750 peças ou mais de 750 peças. A partir da Tabela 1 é 

possível observar os dados de vendas da estação em relação ao número de peças 

de roupas vendidas por loja.  

 

Tabela 1 - Dados de venda da estação analisada em relação ao número de peças 

de roupas vendidas por loja 

Vendas até  Até 250 peças  Até 500 peças  Até 750 peças  Mais de 750 peças  

Número de lojas 64 38 23 17 

Porcentagem  45 26,75 16,25 12 

Fonte: Dados da rede varejista, compilados pela Autora. 
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Com base nos dados analisados foi possível observar que 64 lojas venderam 

até 250 peças da estação analisada, 38 lojas venderam até 500 peças, 23 lojas 

venderam até 750 peças e 17 lojas venderam mais de 750 peças.  

A distribuição das peças de roupas por loja é feita a partir de uma tabela de 

informações do índice de ocupação de cada filial. O índice de ocupação informa se a 

loja encontra-se cheia, quando o índice de ocupação encontra-se acima de 100%, 

ou vazia, quando o índice de ocupação encontra-se abaixo de 60%.  

As informações da tabela são atualizadas semanalmente de forma sobreposta 

as informações existentes anteriormente, ou seja, não há um controle da evolução 

do índice de ocupação das lojas. Considerando que a distribuição das peças de 

roupas entre as filiais é realizada com base no índice de ocupação, ao variar o 

índice, varia também o número de peças distribuídas e devido à sobreposição de 

informações armazenadas não foi possível definir quantas peças cada loja recebeu 

para venda. Porém, devido ao fato desta parte da análise ser um controle 

quantitativo, logicamente, a melhor situação de venda é o maior número de peças 

vendidas com a maior margem mercantil possível.  

As peças distribuídas por filiais são distribuídas em grupos que podem variar 

entre quatro níveis. O Quadro 1, a seguir, apresenta os quatro grupos existentes de 

mix de produtos a ser entregue por filial conforme seu índice de ocupação. 

 

Quadro 1 - Grupos de distribuição de produtos 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 
RECEBEM 

CÓDIGOS DE 60 
PEÇAS, 300 PEÇAS, 
672 PEÇAS E 1080 
PEÇAS. OU SEJA, 
RECEBE TODO O 

MIX DE PRODUTOS. 
TEM A MAIOR 

VARIEDADE DE 
CÓDIGOS. 

RECEBEM 
CÓDIGOS, 300 

PEÇAS, 672 
PEÇAS E 1080 

PEÇAS. OU SEJA, 
RECEBE QUASE 
TODOS OS MIXS 
DE PRODUTOS. 
TEM A 2ª MAIOR 
VARIEDADE DE 

CÓDIGOS. 

RECEBEM 
CÓDIGOS DE 
672 PEÇAS E 
1080 PEÇAS. 

OU SEJA, NÃO 
TENDO MUITA 
VARIEDADE. 

RECEBEM 
SOMENTE 

CÓDIGOS DE 
1080 PEÇAS. OU 
SEJA, NÃO TEM 

VARIEDADE. 

Fonte: Dados da rede varejista, compilados pela Autora. 

 

Os dados apresentados no quadro 1 são importantes pois servem de 

referência para a análise qualitativa realizada.  
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Com o intuito de atingir o objetivo principal que é demonstrar se as lojas que 

possuem um analista de visual merchandising possuem um volume de vendar maior 

do que as outras filiais foram analisados os dados referentes ao número de peças 

vendidas, assim como valor total de venda por loja e a margem mercantil das lojas 

que possuem analista de visual merchandising fixo. Estes dados podem ser 

observados na Tabela 2, a seguir.  

Juntamente com a quantidade de peças vendidas por loja, são apresentados 

os valores de venda total por loja e a margem mercantil das nove lojas que possuem 

um analista de visual merchandising fixo. A partir destes dados foram feitas análises 

quantitativas que serão apresentadas na parte da análise desenvolvida. 

 

Tabela 2 - Dados gerais de venda da estação analisada em relação as 9 filiais que 

possuem analista de visual merchandising fixo 

FILIAL  QTD VENDIDA VENDA TOTAL  MARGEM 
7 2694 R$ 106.305,96 27% 
9 1531 R$ 73.593,46 43% 

13 1235 R$ 60.942,55 44% 
20 1914 R$ 92.759,90 42% 
38 1048 R$ 58.455,22 48% 

100 762 R$ 45.389,43 53% 
101 754 R$ 46.079,81 55% 
134 750 R$ 46.896,79 55% 
160 1015 R$ 18.783,37 -59% 

 11703 R$ 549.206,49  

Fonte: Dados da rede varejista, compilados pela Autora. 

 

4 ANÁLISE DESENVOLVIDA  

 

Com base nos dados apresentados na Tabela 1 é possível observar que 

apenas doze por cento de todas as lojas venderam mais do que 750 peças da 

estação analisada, ou seja, apenas 17 das 142 lojas analisadas venderam mais do 

que 750 peças de roupas.  

Dentre as 17 lojas que vendem mais do que 750 peças encontramos as nove 

lojas que possuem um analista de visual merchandising fixo, cujos dados de 

quantidade de peças vendidas, total de venda em reais e valor de margem mercantil 

se encontram na Tabela 2. 
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A partir da Tabela 2 e dos dados totais de vendas apresentados na 

metodologia é possível concluir que seis por cento das lojas, as quais possuem um 

analista de visual merchandising fixo, são responsáveis pela venda de cerca de 21 

por cento de todas as mercadorias vendida se por 18 por cento do faturamento total 

da estação analisada.  

Com base na Tabela 2, deve-se ainda levar em consideração que a filial de 

número 160, inaugurada dentro do período de vendas da estação analisada 

apresenta uma margem mercantil extremamente negativa devido a inúmeras 

promoções realizadas com o intuito de chamar a atenção dos clientes e leva-los 

para dentro da loja. Promoções estas previstas apenas para o período de 

inauguração, deixando a expectativa para que aumente bruscamente o índice de 

faturamento futuro.  

Deste modo a parte de análise quantitativa do trabalho analisou o número de 

peças vendidas, enfatizando que apesar da falta de informação do número de peças 

disponíveis para venda por filial por ser uma análise quantitativa é óbvio que quanto 

maior o número de peças vendidas melhor é a situação.  

A análise qualitativa foi efetuada em relação ao mix de produtos apresentados 

no Quadro 1. Em relação às informações contidas no quadro foi analisado que o 

grupo 1 é um grupo de ótima qualidade de variedade, o grupo 2 é um grupo de uma 

boa qualidade de variedade, o grupo 3 é um grupo de uma média qualidade de 

variedade e o grupo 4 é um grupo de uma péssima qualidade de variedade.  

Devido à falta de informações em relação ao controle dos índices de 

ocupação de cada filial não foi possível fazer um controle da qualidade do mix de 

produtos existente em cada filial ao longo da estação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base no estudo desenvolvido é possível enfatizar a importância do 

analista de visual merchandising na efetivação de vendas realizadas na rede 

varejista de roupas estudada uma vez que foi possível confirmar através dos dados 

analisados que as lojas que possuem um analista de visual merchandising fixo 

vendem mais que as que não os tem trabalhando de modo contínuo.  

Atualmente as filias que não possuem um analista de visual merchandising 

fixo tem o dever semanal de seguir um padrão de exposição disponibilizado pelo 
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coordenador de visual merchandising através da intranet da empresa, ou seja, todas 

as lojas têm acesso, porém não há um controle se as filiais realizam este trabalho.  

Diversos autores abordam a importância da imagem do ponto de venda, ou 

seja, todas as lojas devem realizar a exposição das mercadorias de um modo 

igualitário e manter o layout padronizado independentemente da localização da filial. 

Esta necessidade imposta através das ferramentas de marketing também enfatiza a 

importância da existência de profissionais analistas de visual merchandising fixo por 

loja de modo a garantir que todas as orientações disponibilizadas pelo coordenador 

de visual merchandising sejam seguidas mantendo assim atualizadas todas as 

ferramentas de marketing utilizadas pela rede varejista analisada.  

Um analista de visual merchandising fixo por loja seria de extrema 

importância na rede de lojas analisadas, pois através de um trabalho em conjunto 

seria possível eliminar a desigualdade existente atualmente do índice de ocupação 

das filiais. Algumas lojas que vendem mais recebem mais variedade de roupas e 

apesar da existência do índice de ocupação das lojas não há o controle efetivo sobre 

quando mudar o grupo de produtos enviados para cada loja, assim muitas lojas 

acabam abarrotada de roupas enquanto as lojas que vendem menos continuam 

recebendo poucas mercadorias sem variedades para vendas. Estas lojas muitas 

vezes acabam com um índice de ocupação muito baixo o que acaba por prejudicar 

as vendas e manter a loja com um índice de venda baixa, o que a deixa numa 

situação na qual não recebe variedade de produtos. Este problema, por exemplo, 

certamente poderia ser solucionado através de ferramentas de Design Thinking. Por 

ser este um assunto interessante e de influência direta sobre o índice de vendas e 

margem mercantil recomenda-se um estudo mais aprofundado sobre a importância 

do gerenciamento e controle do índice de ocupação desta rede varejista juntamente 

com o estudo do grupo de distribuição de produtos por loja. 
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