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Resumo  

 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar a participação ou 

mediação do Vitrinismo nas racionalidades gerenciais modernas. 

Destaca a necessidade do conhecimento mais aprofundado da 

influência da comunicação através do Vitrinismo como elemento 

mediador de racionalidades gerenciais no Varejo de vestuário feminino 

adulto, influenciando o processo de escolha e compra dos usuários dos 

Shopping Centers. 

  

Apresentar-se-á para tal avaliação dois objetos para comparação e 

estudo, um centrado nas Vitrinas do Varejo tipo franchising de marca 

nacional e outro nas Vitrinas do Varejo tradicional de marca local, 

sendo ambas de vestuário feminino, localizadas no Shopping Recife.  

 

O entendimento do funcionamento dessas lojas através de análise 

comparativa entre o processo gerencial e a prática do Vitrinismo da 

franquia Hering e da loja Amarelo Mel poderá trazer esclarecimentos 

apontando possíveis posturas a serem seguidas pelo Varejo de marca 

própria local na busca de uma performance mais agressiva e adequada 

no mercado competitivo. 

 

A pesquisa fundamenta-se  nos conceitos sociológicos Giddens (1997), 

no Modelo Servuction de Serviços de J. D. Thompson (Bateson, 2001), 

nos quatro P’s (Perfil, Processo, Procedimento e Pessoas) do Serviço 

(Las Casas, 2000) e nos formantes estéticos da Vitrina de Demetresco 

(2001), que ordenaram os pressupostos teóricos empíricos para 

identificar e fundamentar o Vitrinismo moderno como elemento que 

potencializa as ações gerenciais no Varejo contemporâneo, adequando 

as estratégias de posicionamento de imagem de marca e diferenciação 

competitiva.   
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ABSTRACT 
 

The main aim of this research is to analize the participation of 

mediation of Vitrinismo in the modern  managerial rationalities. It’s 

focused the need of a deeper knowledge about the influence of 

communication through the "Vitrinismo” as a mediator rationalities 

managerial of rattail  of female adult  clothing, influencing the process 

of choice of  buying of the   shopping centers users. 

 

For this evaluation will be shown two objects of comparison and 

studies, one centered at Vitrinas of retail,  a kind of a national mark 

franchising  and another at the traditional retail Vitrinas of local mark, 

both female clothing, located at Shopping Recife. 

 

The understanding of the functioning of theses stores through a 

comparative analysis between the managerial process and the actual 

work of Vitrinismo of  Franchising Hering and of a local shop Amarelo 

Mel, might bring explanations pointing out possible conceptions to be 

followed by retail of own local mark, looking for a stronger and suitable 

performance in the competitive market. 

 

This research is based on the sociological conception of Giddens –

1997, at Servuction model of J. D. Thompson – Bateson, 2001, at the 

Four P’s category - Las Casas, 2000,  and in the esthetics formers of 

Vitrina of Demetresco, 2001, who ordered presupposed empiric theory 

of identify and base the modern Vitrinismo as an element which 

potentises the managerial actions of contemporary retail, fitting the 

strategies of positioning the image of the mark and competitiveness 

differentiation. 

 

Key words: modern managerial rationalities; Vitrinas; Servuction 

model; esthetics formers. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os consumidores das grandes cidades modernas, principalmente em  

Shopping Centers, podem identificar na sociedade de consumo um 

cenário que atrai, excita e orienta os sentidos: as Vitrinas.  

 

O Vitrinismo racionaliza elementos estéticos capazes de atrair o olhar,   

num processo aparentemente rotineiro e esperado pelos consumidores 

urbanos, deixando neste espectador a sensação de que ele é quem 

toma a iniciativa de se aproximar, de traduzir o discurso publicitário ali 

cenarizado. Na atual macro simbolização social o Vitrinismo valoriza os 

produtos que expõe apresentando-os como ‘passaportes  autenticados’ 

para o êxito social. As Vitrinas capturam a atenção e estimulam  

diversas projeções imaginárias, oferecendo variadas identificações de 

estilos de vida.  

 

O sujeito da sociedade de consumo é estimulado a possuir uma 

identidade fragmentada. Vários ‘eus’ se projetam panopticamente para 

desenhar o mapa de suas crenças de sucesso e felicidade. As Vitrinas 

veiculam diversos estilos: vanguardistas, clássicos, casual, grungie, 

folclórico, lírico infantil, entre outros. O consumidor pode se identificar 

com um dos estilos da Vitrina e excluir outras opções, ou pode 

identificar-se com diversos valores de estilo de vida ao mesmo tempo, 

potencializando a lógica do super dimensionamento de consumo. Isso 

permite a ‘sobre - determinação’ de valores estéticos oferecidos pelas 

Vitrinas ao consumidor. O Vitrinismo na sua lógica de potencialização 

do consumo, fornece à ‘Urb’ moderna fichas simbólicas (Giddens, 

1997) dos signos de legitimidade social.  

 

Na fase atual de implantação de diversos Shopping Centers na cidade 

de Recife, um número expressivo de empreendedores locais percebeu 

uma grande oportunidade de gerar serviços para as camadas mais 

abastadas. Dessa forma seria montado um centro varejista com 

experiências locais e de outras regiões, especialmente de franchising 

provindas do Sudeste.  
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Passado mais de dez anos observou-se um processo constante de 

falências dos varejos locais e a hegemonia das franquias, já baseadas 

num sistema de produção e consumo globalizado. 

 

O tempo e as condições, para o Varejo tradicionalista local ampliarem 

sua competência perante o processo gerencial baseado numa 

racionalidade moderna do Varejo tipo franchising, demonstra-se ser 

pouco elástico e concessivo.  

 

Por que uma parcela elevada de varejistas locais não consegue 

ordenar uma lógica de identificação para o consumo?  

 

Quais componentes psico-sociológicos da globalização não são 

percebidos, interpretados e ordenados pelos varejistas locais para 

estimular o consumo dentro dos valores da contemporaneidade? 

 

Aparentemente, quem não administra seu varejo embasado numa 

lógica do mercado moderno, graças à complexidade abstrata e racional 

do mesmo, fracassa. A maior parte dos atuantes varejistas locais com 

processos gerenciais arcaicos e repetitivos não apresentam condições 

de aperfeiçoar-se durante o processo altamente dinâmico e 

competitivo do mercado globalizado e acaba sucumbindo diante da 

concorrência. O movimento da sociedade contemporânea é 

progressivo, a dinâmica moderna é cruel com os ‘despreparados’ e 

pouco informados. 

  

A sociedade de consumo moderna não espera por processos empíricos 

de aprender fazendo ou ainda de aprender com os erros passados, tem 

que começar certo, com profissionalismo, com plano estratégico e 

tático pré-definidos. Caso contrário, não alcançará a liderança de 

mercado, será apenas mais uma ‘cópia’, uma sombra dos demais 

empreendimentos que crescem e ocupam novos espaços num mercado 

essencialmente capitalista.  
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Um varejista identificado com os valores tradicionais da burocracia 

patrimonialista e taylorista possui uma grande dificuldade em 

perceber, compreender, orientar racionalmente sobre o Vitrinismo 

contemporâneo. As evoluções são rápidas e concomitantes, pois a 

cada década formulam-se novas técnicas e tendências no campo do 

Vitrinismo.  

 

Tendências minimalistas, hiperrealistas, uso consciente e deliberado do 

kitch, estilos retrô, modelos vivos fazendo-se de manequins, uso de 

meios eletrônicos e interativos, são alguns discursos publicitários 

atualmente veiculados na cenarização das Vitrinas contemporâneas. 

Nos corredores de lojas dos Shopping Centers observa-se, na sucessão 

das Vitrinas, um forte ecletismo de estilos, que expõe um amplo 

espectro de recursos materiais e tipologias visuais que se 

sobredeterminam.  

 

Não é fácil perceber uma lógica abstrata que gere uma unicidade na 

ordenação das identidades de consumo. A observação leiga constata 

que sobrevivem inúmeras tendências na estética do consumo, diversas 

e contraditórias, como um vale tudo anárquico. Nesse aparente caos 

irracional, é factível a constatação do drama dos que tentaram 

participar do processo de globalização do consumo e faliram. 

 

Na era da globalização, a lógica da estrutura da comunicação e, 

conseqüentemente, do Vitrinismo sofre profundas mudanças. A oferta 

de produtos como um bem simbólico sofre a investida das redes de 

franchising, com avançadas técnicas de vendas e com o impacto de 

novas estratégias de comunicação mercadológica impulsionadas por 

um sistema de larga escala de produção e distribuição.  

 

Os varejistas nos mercados periféricos, como se constitui a média do 

mercado recifense, são obrigados a internalizar a concepção de um 

novo tempo, de uma nova dinâmica, devendo formular mudanças 

estruturais,  superando os desafios comunicativos que o processo de 

globalização impõe ao mercado. 
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Na contemporaneidade num espaço de tempo cada vez mais curto, 

aceleram-se as mudanças conceituais e estéticas que geram uma 

super veiculação de novas identidades comunicativas. A 

competitividade no mercado global amplia exponencialmente a 

variedade, gama de valores e utilidades dos produtos, exigindo da 

comunicação uma maior racionalização e reflexividade para ordenar 

dois pólos eqüidistantes: a capacidade de estabelecer um diferencial 

competitivo e a fidelização simbólica para a marca. 

 

O Vitrinismo nesta pesquisa cumpre a função comunicativa de 

representar esteticamente a racionalidade consumista contemporânea. 

A partir da representação simbólica dos produtos, este sinaliza que 

tipo de cliente deseja atrair para o interior da loja e que expectativas 

de possível consumo este deve projetar. A Vitrina, seu principal 

instrumental, revela no consumidor potencial qual produto deve 

comprar, ordenando  imagens de si mesmo no entorno, no contexto 

social que almeja posicionar-se.  

 

No processo de consumo contemporâneo existe uma obsessão pelas 

marcas. Muitos clientes, em seu processo de escolha e consumo, 

estarão influenciados em como a Vitrina destacará ou não essas 

marcas, refletindo atmosferas de valores identitários, gerando um 

conflito entre a liberdade criativa e as exigências dos sistemas 

racionais burocratizados. 
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A estrutura deste estudo apresenta-se compreendida nos seguintes 

capítulos e seções: 

 

- O Capítulo I aborda a Caracterização do estudo, através da 

apresentação do Problema e dos Objetivos da pesquisa. 

 

- O Capítulo II trata da Fundamentação Teórico - Empírica, dividida 

em três seções:  

 

A primeira seção aborda as teorias que envolvem as novas 

perspectivas da Racionalização Moderna, através da visão do Processo 

Reflexivo, dos quatro P’s do Serviço e do Modelo Servuction; da Ética 

do trabalho e Estética do consumo;  e das Forças que provocam a 

Racionalidade Moderna em relação à Pós-Industrialização.  

 

Na Segunda seção, é apresentada uma visão geral do Varejo 

Contemporâneo, enfocando a relação do Varejo tipo Shopping Center 

com as Vitrinas. 

 

Na terceira seção, é apresentado o Vitrinismo mediando a 

Racionalização Gerencial, relacionando suas manisfestações quanto 

discurso publicitário . 

 

- O Capítulo III compreende a Metodologia utilizada no estudo, 

fornecendo a classificação, delineamento e arcabouço teórico para 

análise do Vitrinismo. 

 

- O Capítulo IV apresenta as Conclusões e Sugestões da pesquisa.  
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CAPÍTULO I - Caracterização do Estudo 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

No competitivo ambiente em que se movimenta o Varejo Moderno, há 

uma constante pressão para inovar e desenvolver novas formas de 

aumentar as transações econômicas e identificar os fatores que 

contribuem para o melhor desempenho do setor. Esses fatores, que no 

passado eram normalmente associados às características dos produtos 

colocados à venda, na atualidade, têm forte conotação com valores e 

atributos das lojas onde os produtos são oferecidos.  

 

As Vitrinas são o ‘cartão de visita’ das lojas de Varejo de vestuário 

feminino adulto e, portanto, devem ser voltadas para seu público-alvo 

como mediadoras entre seus desejos e formas de atendimento.   

 

Observa-se que o Vitrinismo do varejo local, principalmente no 

Shopping Recife, está enfrentando nos últimos anos dificuldades de 

comunicação e orientação mercadológica. No enfoque desta pesquisa, 

embora os gerentes das lojas de vestuário de marcas locais sejam 

esforçados, talentosos e criativos, muitos fracassam na tentativa de 

comunicar persuasiva e adequadamente suas ofertas, seja em relação 

aos produtos, atendimento ou estilo. E, por desempenharem 

empiricamente a função de Vitrinista defrontam-se com a falta de 

informações necessárias para o direcionamento da Vitrina aos desejos 

dos consumidores potenciais. O próprio empreendedor não dispõe de 

informações que colaborem para uma racionalidade abstrata  

direcionando um discurso publicitário e persuasivo nas Vitrinas. 

 

O Vitrinismo, e em conseqüência a Vitrina, será a variável central da 

nossa pesquisa, por aparentar ser um arranjo estético fácil de imitar, 

mas os lojistas em ascensão social revelam que ‘querem e não 

podem’, tentam e não alcançam os meios para criar cenários com a 

atmosfera do estilo de vida da lógica globalizada. 
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Esta pesquisa se referencia na evidência de que num mesmo espaço, 

que é o Shopping Center, num mesmo setor de consumo, o Varejo de 

vestuário feminino adulto, existem sistemas gerenciais que possuem a 

competência em ordenar uma Vitrina como um mediador simbólico 

para o consumo. Em princípio, consideramos que eles detêm o ‘saber 

ideal’ e os empreendedores que não detêm esse tipo de conhecimento  

consideramos empiristas.  

 

O modelo de conhecimento que permite ser a ponte entre esses dois 

extremos, consiste no processo cognitivo de segmentação e domínio 

dos valores de consumo contemporâneo. Evidentemente que esses 

valores excessivamente gerais e abstratos, são variáveis teóricas 

referenciais  para  a  análise  e  conclusão  e  não  conceitos  precisos 

e de uso mecânico. Outrossim, não se acredita que na variável 

Vitrinismo  se  encontre  a  explicação  central para o sucesso ou 

fracasso de um empreendimento varejista. O Vitrinismo, consiste 

numa variável que estimula as vendas no Varejo, devendo ser 

analisado nos aspectos do processo de modernização da globalização 

do consumo. 

 

O Shopping Recife, referência espacial desta pesquisa, apresentou nos 

últimos anos uma rotatividade crescente de marcas locais e regionais 

entre as lojas de vestuário feminino. Esse turnover crescente é 

expressivo, configurando um problema econômico-social quanto a uma 

real dificuldade dessa sociedade em emular valores do 

empreendedorismo moderno.  

 

O Vitrinismo quando exercido de forma aleatória no Varejo, sem 

estrategicamente  objetivar  a  construção  de  uma  imagem  de 

marca diferenciada, torna-se de alto risco e com resultados quase 

sempre desastrosos no mercado globalizado e de alta performance 

consumista. 
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O problema de pesquisa remete a uma das conseqüências do 

empreendedorismo contemporâneo, quando os agentes sociais tentam 

reverter na periferia do capitalismo o ‘caráter invasivo’ da globalização, 

tentando interpretar e dominar seus valores de racionalidade 

produtiva, porém resultando quase sempre em sucessivos fracassos, 

apesar do emprego de intensos esforços pessoais e financeiros. 

 

Como observa Wortzel (1987:45-56),  

 

Enquanto o consumidor dos anos 70 agregava ao valor 

do produto a imagem da loja em que realizava a 

compra – o que justifica pagar um preço mais elevado 

– o consumidor moderno, mais esclarecido, consegue 

separar o valor da mercadoria em dois componentes. 

Ele distingue o que é inerente ao produto e que, 

portanto, pode ser obtido em qualquer loja, e aquilo 

que uma loja específica incorpora ao produto em 

termos de benefícios, valores e serviços adicionais. 

 

Com a Vitrina orientada sob a racionalidade abstrata moderna, os 

benefícios e serviços adicionais constituem, na opinião de Lindquist 

(1974:29), nos fatores tangíveis e intangíveis que configuram a 

imagem de uma loja. 

 

As evidências físicas que compõem o cenário de uma 

empresa tem vários papéis a desempenhar. Trata-se de 

uma parte considerável do serviço entregue ao 

consumidor. Tem um papel a ser desempenhado na 

eficiência da empresa, coordenando e fornecendo uma 

estrutura para o processo de entrega do serviço. Em 

um nível mais sutil, o cenário, pode socializar clientes e 

funcionários com seus papéis. Por fim, o cenário pode 

ser uma fonte de vantagem competitiva, distinguindo a 

empresa das concorrentes. ( Bateson, 2001:160) 
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Nesta posição encontra-se o foco da presente análise, o Vitrinismo 

traduzindo na Vitrina e no interior da loja cenarizações capazes de 

atrair e influenciar favoravelmente o consumidor potencial no seu 

processo de escolha e compra. Importante referenciar a Vitrina do 

Varejo de vestuário feminino como espaço que invade o interior da 

loja, traspassa seus limites quadriláteros. A Vitrina não está apenas 

delimitada em uma ‘caixa de vidro’ posicionada como fronte, na 

entrada da loja. Concebemos o Vitrinismo e seu principal espaço de 

ação a Vitrina, como cenários estéticos discursivos que integram toda 

a visualidade da loja, onde se desenvolvem as interações entre 

consumidores potenciais e vendedores, a prestação do serviço em si; e 

que no Servuction (Bateson, 2001) corresponde a parte visível do 

modelo.   

Aperfeiçoar as instalações de empresa muitas vezes 

melhora a imagem da empresa na mente dos 

consumidores, e também pode atrair segmentos de 

mercados mais desejáveis, o que ajuda ainda mais na 

diferenciação da empresa. Porém um aperfeiçoamento 

elaborado demais ou uma falta de aperfeiçoamento 

pode afastar alguns clientes, que acreditam que a 

empresa pode estar transferindo custos dessa melhoria 

para preços mais altos ou no segundo aspecto, afastará 

os clientes pois estes acreditam que o descaso e falta 

de adequação das evidências físicas possa ser indícios 

de pouca qualidade nos produtos e serviços da 

empresa. (Bateson, 2001:162) 

 

O gerente só poderá atender as solicitações dos lojistas, que 

rotineiramente ocorrem de forma vaga e genérica: “quero que a 

Vitrina da minha loja tenha a cara do meu cliente”, se for orientado 

por uma racionalidade abstrata moderna, e observar que a principal 

função do Vitrinismo é a de servir como um canal de comunicação 

entre o mix de produtos e serviços da loja, sua imagem de marca e o 

consumidor potencial (usuário do shopping). O Vitrinismo veicula um 

discurso estético publicitário capaz de distinguir sua loja das demais 

concorrentes, criando identidades junto ao seu público-alvo.  
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Segundo Doyle Fenwick (1974:39-52), “a imagem tem um impacto 

significativo na alteração exercida por uma loja sobre os consumidores, 

tendo-se reunido razoável evidência empírica que comprova que os 

consumidores procuram lojas cujas imagens são congruentes com suas 

auto-imagens”. 

 

Há uma complexa rede de planejamento que visa a transformação de 

papéis: de usuário do Shopping Center, a usuário-contemplador da 

Vitrina e enfim, a usuário-comprador. Pois no ato de comprar, há 

muito mais do que a posse almejada do próprio produto. Muito além 

do valor e do uso do objeto adquirido, tem-se a posse de seus valores 

simbólicos. A compra é um ato mediante no qual o sujeito-comprador 

quer poder se reconhecer, se auto-identificar, tanto quanto um ato de 

aquisição ‘objetiva’. 

 

É justamente imagem de si que a Vitrina oferece ao público-alvo, 

mediante a apresentação dos produtos e da loja e por fim do próprio 

shopping. O que ele vê nada mais é do que uma de suas aparências 

possíveis, que ele percebe sentindo. 

 

Há uma necessidade do Vitrinismo ser reflexivo da globalização, 

propondo um discurso moderno, em sintonia com as demais 

comunicações do shopping, das marcas dos produtos, dos 

concorrentes, assim como de estar ligado a tudo o que ocorre com a  

sociedade consumista, para que ela cumpra um dos seus papéis mais 

específicos que é o de outorgar identidades. 

 

O questionamento motivador desta pesquisa se deu a priori pelos  

comportamentos observados no Shopping Recife: alguns passantes 

paravam e contemplavam algumas Vitrinas, e  outros passavam 

desapercebidos diante das mesmas. O que atraia aquele passante a 

assumir o papel de observador atento e portanto de potencial 

consumidor diante de determinadas Vitrinas?  
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Para este observador, surgiu uma hipótese: a reflexividade entre 

identidades daquele consumidor potencial com o discurso estético 

veiculado naquela Vitrina. Um encontro das suas motivações e as 

motivações propostas pelo Vitrinismo da loja em questão. O Vitrinismo 

é trazido nesta pesquisa como elemento mediador entre o consumidor 

potencial e o mix de oferta da loja.  

 

O ponto nodal desta pesquisa é encaminhar uma análise mais 

aprofundada desses fatores comunicativos, através da interpretação do 

Vitrinismo.  Posicionando a Vitrina como espaço de trocas identitárias 

da loja  com  seu  público-alvo,  e vice-versa. Ou melhor, um espaço 

que  revela  a sua  audiência o que eles poderão esperar e encontrar 

nos produtos e serviços da loja espectada,  possibilitando seu êxito 

social.  

 

A seqüência apresentada a seguir revela um esforço, mesmo que 

preliminar, de encadeamento das relações entre três elementos 

indispensáveis e interligados nesta pesquisa: 

 

  

                 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – A relação dos participantes do processo de Vitrinismo no Varejo de 

vestuário feminino adulto. 

 

Através do 
Vitrinismo, solicita 
que a Vitrina de 

sua loja se 
identifique com o 
seu consumidor-

alvo. 

O Vitrinismo 
tradicional não tem 

informações 
suficientes para 
elaborar uma 

Vitrina que seja 
mediadora entre os 

desejos do 
consumidor-alvo e 

os objetivos da 
gerência. 

Revela o que na  
Vitrina lhe atrai, 
que imagem se 

identifica com seu 
estilo de vida. 

O CONSUMIDOR 
POTENCIAL 

 
A VITRINA 

 
O GERENTE 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O VITRINISMO MEDIANDO RACIONALIDADES GERENCIAIS MODERNAS 

 20

A relação do Vitrinismo com os desejos dos consumidores-alvo e os 

objetivos gerenciais do Varejo de vestuário feminino adulto são 

elementos participativos do nosso campo investigativo, apresentando-

se como mediadores da racionalidade moderna.   

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Identificar o Vitrinismo como elemento mediador de 

racionalidades gerenciais no Varejo de vestuário feminino adulto no 

Shopping Recife. 

 

1.2.2. Relacionar a Vitrina do Varejo de vestuário feminino adulto no 

Shopping Recife como um elemento constitutivo do Modelo Servuction, 

que racionaliza o processo gerencial. 

 

1.2.3. Fundamentar a função do Vitrinismo como elemento mediador 

dos quatro P’s  (Perfil, Processo, Procedimento e Pessoas) do Serviço 

no Modelo Servuction. 
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CAPÍTULO II - Fundamentação Teórico-Empírica 

 

2.1. Novas perspectivas da Racionalização Moderna    

 

As sociedades quando controlaram os sistemas primários de produção, 

obtiveram excedentes que estimularam a formação de grandes núcleos 

populacionais com sistemas sociais complexos, fomentando nos 

diversos estamentos sociais um conflito de interesses sobre o controle 

e repartição dos excedentes. No desenvolvimento histórico das 

diversas formas de produção secundárias e terciárias se confrontaram 

outras tantas formas de sisões do contrato social, possibilitando 

inclusive a extinção de grupos sociais. As diversas sociedades 

conceberam processos de identidade social para superar o conflito na 

divisão da riqueza. Os valores de identidade contemporânea são 

expressos por meios simbólicos que mobilizam os investimentos 

imaginários dos atores sociais para uma visão de mundo comum. 

 

Esta pesquisa se propõe investigar a relação existente entre o  

Vitrinismo e a racionalidade gerencial moderna. Na 

contemporaneidade, o estado da questão comunicativa se define por 

meios abstratos e invisíveis, que controlam o corpo social, apesar de 

gerar a percepção de que maximiza as liberdades individuais. O 

gerenciamento moderno racionaliza o seu controle ao orientar o 

Vitrinismo da loja para atrair e influenciar favoravelmente os seus 

consumidores potenciais, ordenando meios simbólicos que direcionam 

sua percepção, maximizando seu processo de aquisição, em que a 

liberdade de escolha e compra é potencializada pela oferta, exibição de 

inúmeros produtos que atendem melhor às suas necessidades. 

 

Concebemos que o campo comunicativo foi analisado se caracteriza 

socialmente por um controle unidimensional e invisível para a média 

dos consumidores, e pela observação de que as ofertas simbólicas do 

Sistema estimulam as suas liberdades individuais de consumir baseado 

no seu modo pessoal de ser. 
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Weber e Focault já concebiam que a forma mais eficiente de dirigir 

uma organização era maximizar o controle, a vigilância, estabelecendo 

uma divisão clara e coerente de autoridade. Atualmente essa idéia é 

contraditória. A supervisão direta pode funcionar relativamente bem 

quando as pessoas afetadas são essencialmente hostis, como 

prisioneiros, e os que detêm a autoridade não querem ter nenhum 

relacionamento com eles. Porém, em organizações em que os gestores 

desejam contar com a cooperação das pessoas para alcançar objetivos 

comuns, a situação é bem diferente.  

 

Demasiada supervisão direta faz com que os empregados se 

distanciem, não assumindo as responsabilidades do exercício de suas 

tarefas. Essa é uma das principais razões por que as empresas que se 

fundamentaram nesses princípios de controle rígido passaram por 

grandes dificuldades, provocando  ressentimento e antagonismo por 

parte de quem sofria tal vigilância.  

 

Concordamos com Focault, em sua visão do papel crucial do controle 

nas sociedades modernas, quando ele pontua que o controle na 

maioria das organizações modernas funciona em estruturas físicas 

especialmente desenhadas. Os edifícios que comportam as 

organizações possuem características específicas pertinentes a suas 

atividades facilitando seu desempenho junto aos clientes ou usuários.  

 

A arquitetura de um Shopping Center e de suas lojas, por exemplo, é 

especialmente desenhada, diferindo em aspectos de uma empresa 

comercial, de uma empresa de lazer ou de uma empresa de 

alimentação. Além da estruturação física e suas divisões internas, 

trazem Vitrinas, decorações, mobiliário, entre outras características 

que compõem cada ambiente interno, facilitando seu funcionamento e 

o desempenho das atividades. As Vitrinas na estruturação proposta 

nos Shopping Centers, de um centro logístico, são estruturas físicas 

constitutivas, já esperadas pela sociedade moderna. É comum e 

genérico ouvir a expressão coloquial: “Shopping Center sem Vitrina 

não é Shopping” ! 
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Michel Focault, aponta que a arquitetura de uma 

organização está diretamente relacionada com sua 

estrutura social e com seu sistema de autoridade. As 

atividades devem ser coordenadas de forma coerente 

em função do tempo e do espaço, algo que se encontra 

determinado pela estrutura física e por uma precisa 

programação de horários. Ao regular as atividades no 

tempo e no espaço, isto nas palavras de Focault, 

distribuem-se os corpos eficazmente na organização. 

(GIDDENS, 2001:453) 

 

Os estudos de Focault sobre as peculiaridades físicas das organizações 

modernas apontam novas considerações e observações sobre os 

problemas investigados por Weber, a exemplo dos seus estudos sobre 

oficinas. Os horários são um requisito na disciplina organizacional 

porque fazem encadear as atividades de um grupo grande de pessoas. 

Caso um Shopping Center, em cada loja pertencente a sua estrutura 

comercial, não respeitasse os horários de funcionamento causaria uma 

desorganização absoluta. Os horários possibilitam a utilização intensiva 

e racional do tempo e do espaço. 

 

Em relação aos sistemas de controle, as Vitrinas apresentam-se como 

cenários estéticos reguladores de uma ‘atmosfera’, apresentando um 

discurso de autoridade, indicando através do que oferta o que é 

adequado ao se trajar, atribuindo aos produtos expostos valores de 

identidade social. 

A imagem que os clientes têm da loja está intimamente 

ligada à atmosfera que a loja consegue desenvolver. A 

atmosfera é criada utilizando-se os recursos da 

apresentação externa e interna da loja, das soluções de 

layout e da forma de exposição dos produtos, incluindo 

sua linha de produtos, seus preços e pessoal de 

atendimento. (...) A atmosfera deve ser entendida 

como o sentimento psicológico que o varejista 

desenvolve no consumidor quando ele visita a loja. É 

também entendida como a personalidade da loja. 

(PARENTE, 2000:293) 
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(...) Por meio de aspectos como visibilidade, tamanho, 

estilo arquitetônico, material de acabamento, fachada, 

comunicação visual, vitrinas, conservação, a loja 

projeta uma imagem, que poderá ser sofisticada, ou 

popular, ou conservadora, ou de moda jovem, ou de 

uma grande loja de desconto, ou de uma loja alegre e 

de sucesso, ou de uma loja triste e decadente, cujos 

exemplos deixamos a cargo do leitor”. (PARENTE, 

2000:294) 

 

A percepção e investigação da importância do controle em seus 

diversos aspectos sociais, não são recentes. Uma questão mais 

importante se levanta diante do impacto da crescente atuação das 

tecnologias da informação e da comunicação. Vivemos no que alguns 

têm denominado de ‘sociedade do controle’, aquela em que todo tipo 

de organização moderna, não só as lojas de um shopping, compilam 

estratégias de ações orientadas por informações detalhadas sobre 

nossas vidas. 

 

Nesta pesquisa é entendido que a comunicação visual expressada 

através do estilo arquitetônico da fachada da loja, da visibilidade e 

formas de exposição dos seus produtos, soluções de layout, são 

aspectos englobados no Vitrinismo e compõem em seu todo o que se 

considera a Vitrina da loja. 

 

Nesse contexto, torna-se  oportuno citar:  

 

A vitrina como a vidraça em que os lojistas expõem 

amostras ou exemplares das mercadorias que têm nos 

respectivos estabelecimentos não só mostra 

mercadorias, também expõe o modo como esse objeto 

é valorizado e ainda o insere em um cenário de um 

viver que se apresenta, forma pela qual o consumidor 

vê e atualiza o que acontece na vida urbana. 

(DEMETRESCO, 2001:36) 
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Na busca de uma visão conjunta, pontua-se que Weber enfatizou o 

controle através da abstração burocrática, Focault  enfatiza o controle 

através da manipulação do espaço. Neste estudo a abstração 

burocrática enfatizada por Weber concentra-se no controle gerencial,  

voltado especialmente para o controle quantitativo das vendas, 

enquanto o trabalho do Vitrinista se relaciona mais ao controle das 

relações espaciais. O Modelo de Serviços Servuction (Bateson, 2001) 

cumpre a importante função de correlacionar o sistema burocrático 

com os conceitos de parte invisível e parte visível. (Ver página 39-40) 

 

No cotidiano, os usuários dos Shopping Centers assumem o 

comportamento de consumidores potenciais, realizando sua atividade 

de flaneur ao percorrer seus corredores, onde fisicamente posicionam–

se as Vitrinas das lojas de Varejo. 

 

Ao parar diante de uma Vitrina, instaura–se a macro simbolização 

social que contextualiza a recepção discursiva dessa Vitrina. Seu olhar 

percebe a estética da liberdade, não necessitando decodificar textos, o 

gênero discursivo da Vitrina já é perfeitamente reconhecido por ele, 

porém nada o induz a perceber que essa estética esta determinada por 

operações cartesianas relativas em última estância ao controle de 

estoque/vendas.  

 

Diante de seus olhos a ordem histórico-social regida pela frieza dos 

cálculos numéricos é representada pela poética estética das cores, 

luzes, materiais e posicionamentos dos produtos ali exibidos. Na 

Vitrina a inteligência do controle gerencial está traduzida em formas 

sensíveis. Nela as idéias mercadológicas tornam–se plasticamente 

tangíveis e sensíveis.  

  

Para o administrador do Varejo de Moda, aos gerentes dessas lojas, 

não basta habilidade numérica, dominar o raciocínio matemático e 

financeiro, é preciso administrar o subjetivo, a sensibilidade. Faz–se 

necessário no mundo moderno uma certa quantidade de sensibilidade.  
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E para administrar o sensível, é preciso racionalizar o estético nas 

Vitrinas em prol de objetivos mercadológicos. A exemplaridade estética 

é revalorizada, mas não como expressão artística livre, deve ser 

racionalizada, disfarçando elementos de controle gerencial, 

funcionando como scripts que influenciarão o processo decisório de 

escolha e compra dos consumidores potenciais. 

 

O Estético na Vitrina possui certa liberdade poética, mas está 

subordinado à lógica racional do sistema de consumo contemporâneo. 

A lógica da sociedade moderna caracteriza–se pela maximização do 

macro controle social correlacionado a uma maximização do perceber-

se individualmente livre. 

 

Nesta pesquisa enfocamos o Modelo de Seviço Servuction (Bateson, 

2001) como um sistema de gestão que racionaliza por excelência um 

raciocínio gerencial fortemente controlador mas que é percebido pelos 

consumidores potenciais como permissivo e altamente flexível para o 

seu ‘gosto de consumo’. A Vitrina é concebida aqui, como integrante 

do Modelo Servuction, correlacionada à parte visível do sistema, em 

que scripts de controle gerencial estão traduzidos esteticamente. 

  

Pretende-se demonstrar através da análise do processo de 

racionalidade ou irracionalidade em ordenar as Vitrinas, que existe 

uma dinâmica simbólica na sociedade pós–moderna que torna invisível 

um sistema eficiente de controle abstrato e maximiza a percepção 

estética dos produtos desse controle como fragmentária, voluntariosa 

e não racional. O poder desse controle se potencializa através do não 

incitamento das resistências dos sujeitos por se representar por 

simbolismos da aparente ‘liberdade’ de imersão estética.  

 

Toda época histórica possui a sua episteme, uma busca de uma 

explicação cognitiva para a realidade, um sentido de época para 

superar os desafios históricos inerentes ao trinômio da inter-relação 

entre tecnologia, homem (sociedade) e natureza. 
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Nesta pesquisa a macro simbolização social consiste na interpretação 

da ideologia dominante pelas suas formas de representação. Cada 

época histórica enfatiza determinados valores como determinantes 

para o  processo de obtenção da hegemonia social, para obtenção do 

êxito social. 

 

A macro simbolização social é a meta da construção discursiva ao 

mesmo tempo que é a contextualização social do seu uso pelos 

espectadores. Esta pesquisa sobre o Vitrinismo não se propõe a 

analisar o processo histórico da episteme, cuja obra de referência pode 

ser “As Palavras e as Coisas” de Focault.  

 

Para analisar o processo de comunicação através das Vitrinas foi 

enfocada a macro simbolização social na teorização dos processo 

simbólicos na globalização e nas discussões sobre as características da 

modernidade avançada ou na pós-modernidade como propõe outros 

autores. 

 

Foi tomada como referência para analisar a macro simbolização social 

na contemporaneidade, a obra teórica de Anthony Giddens (1997) 

através da qual orienta-se um modelo de analise ordenado a partir dos 

conceitos de contração de tempo e espaço, desencaixe e reflexividade. 
 

Adotado este modelo de macro simbolização social, foi analisado o 

discurso estético publicitário das Vitrinas na contemporaneidade pelo 

pressuposto de que as Vitrinas tomam como referencial de contexto 

social e como meta, atender as exigências simbólicas dos três 

conceitos chaves de Giddens (1997) – de contração de tempo e 

espaço, desencaixe e reflexividade. Buscar-se-á identificar o tipo de 

narrativa que os conteúdos históricos tornam–se sensíveis para a 

interpretação de cada consumidor em particular, através de processos 

mais ou menos fechados e diretos de comunicação ou por meios mais 

abertos ou polissêmicos, através dos quais a gerência das lojas de 

Varejo poderão incrementar as suas estratégias comerciais. 
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Na busca do entendimento desses mecanismo que orientam em parte 

essa macro simbolização social, importante citar :     

 

As organizações, inclusive os estados modernos, podem 

às vezes ter a qualidade um tanto estática, inercial, que 

Weber associava a burocracia, mas mais comumente 

elas têm um dinamismo que contrasta agudamente 

com as ordens pré–modernas. As organizações 

modernas são capazes de conectar o local e o global de 

forma que seriam impensáveis em sociedades mais 

tradicionais e, assim fazendo, afetam rotineiramente a 

vida de milhões de pessoas (...) Uma das 

características mais óbvias que separa a era moderna 

de qualquer período anterior é seu extremo dinamismo. 

O mundo moderno é um mundo em disparada: não só 

o ritmo da mudança social é muito mais rápido que em 

qualquer sistema anterior, também a amplitude e a 

profundidade com que ela afeta práticas sociais e 

modos de comportamento pré existente são maiores. 

(GIDDENS,  1997:22-23) 

 

O processo dos múltiplos contatos sociais serve de espelho para 

monitorar as ações humanas, contextualizando-as reflexivamente com 

as instâncias legitimadoras da sociedade. Apresenta-se abaixo a 

explicitação dos conceitos sobre "reflexividade da monitoração das 

ações" em quatro níveis, segundo Giddens (1997, 45-51): 

 

- Poder diferencial (peritagem); 

- papel dos valores (ação do subjetivo); 

- impacto das conseqüências não-pretendidas (contigencialidade) e; 

- A circulação do conhecimento social na hermenêutica dupla  

    (reflexividade). 
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O primeiro (...) é o poder diferencial. A apropriação do 

conhecimento não ocorre de uma maneira homogênea, 

mas é com freqüência diferencialmente disponível para 

aqueles em posição de poder, que são capazes de 

colocá-lo a serviço de interesses seccionais.   

 

A segunda influência diz respeito ao poder dos valores. 

As mudanças nas ordens de valores não são 

independentes das inovações na orientação cognitiva 

criadas por perspectivas cambiantes sobre o mundo 

social. Se o conhecimento novo pudesse ser empregado 

sobre uma base racional transcendental de valores, 

essa situação não se aplicaria. Mas não existe essa tal 

base racional de valores (...). 

 

O terceiro fator é o impacto das conseqüências 

inesperadas. Nenhuma quantidade de conhecimento 

acumulado sobre a vida social poderia abranger todas 

as circunstâncias de sua implementação (...). 

 

A reflexibilidade da modernidade, que está diretamente 

envolvida com a contínua geração de auto 

conhecimento sistemático, não estabiliza a relação 

entre conhecimento perito e conhecimento aplicado em 

ações leigas. 

 

O conceito de reflexibilidade de Giddens, descrito acima, orienta a 

macro estrutura da Vitrina do Varejo Moderno, indicando uma 

classificação de quatro níveis de informação, o primeiro leva em conta 

a hierarquia de níveis de formulação de dados que os peritos 

necessitam informar ao consumidor potencial para que este tome a 

sua decisão de compra. O segundo nível leva em conta os fatores 

morais e psicológicos que agregam valor para o consumo.  

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O VITRINISMO MEDIANDO RACIONALIDADES GERENCIAIS MODERNAS 

 30

O terceiro nível concebe que a Vitrina do varejo de vestuário feminino 

deve estar em constante mudança para informar sobre as novidades 

ou tendências no processo de produção e consumo. O quarto e último 

nível leva em conta que a Vitrina deve empregar bancos de dados para 

atualizar o conhecimento no sistema das demandas dos consumidores. 

 

Anteriormente foi constatado que a macro simbolização social moderna 

se caracteriza pela intensificação dos meios de controle do corpo 

social, dialeticamente se refletindo na intensificação da aparente 

liberdade individual. Foi proposto abordar como essa macro 

simbolização social está referenciada na racionalização dos modelos 

gerenciais modernos. 

 

Comentar-se-á a evolução das principais correntes administrativas 

modernas, sob a lógica do aperfeiçoamento do modelo gerencial 

instaurado por Taylor em função da humanização da sua racionalidade 

burocrática. A Racionalidade da Administração Científica de Taylor e da 

Teoria Clássica de Fayol e Ford criticadas por enfocar basicamente o 

sistema operacional das fábricas, racionalizando os tempos e 

movimentos na busca de maior produtividade, não foi descartada 

totalmente.  

 

O raciocínio clássico da administração perdura até hoje no Varejo, não 

mas numa visão microscópica empresarial, mas agora numa visão 

macroscópica contingencial, em que o controle se dá não mais de 

forma clara e institucionalizada, através de supervisores e gerentes de 

linha de produção. A visão mecanicista da fábrica mutou para a visão 

cultural da satisfação do consumidor, porém sem perder o objetivo 

final do lucro.  
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O controle atualmente praticado está mais fluído, adaptável às 

modernas  estruturas  econômicas e sociais. O atual modelo self 

service  de consumo criou uma sensação de liberdade nos 

consumistas. Essa pseudo  liberdade  é  a  expressão  de  um  novo 

controle, em que  os scripts de consumo foram planejados 

previamente pelo gerente  e representados esteticamente no layout 

das lojas, conduzindo através das cores, luzes e plasticidade dos 

produtos ofertados,  o  comportamento  de  escolha  e  compra  do  

público-alvo.    

 

A evolução histórica das racionalidades gerenciais em relação às 

empresas que surgiam não só possuem origens autorais individuais, o 

processo dinâmico e reflexivo já mencionado por Giddens, os 

mecanismos de controles espaciais e temporais relatados por Focault, 

entre outros já citados, apontam para a conclusão inerente da 

continuidade da sociedade moderna, agora mais flexibilizada e mais 

adaptativa.  

 

Diante  dessa  prévia  conclusão concorda-se com a citação de 

Stephen Paul Robbins (2000): “As épocas moldam aquilo que os 

teóricos  escrevem  e  o  foco  que os gerentes adotam em sua 

prática”.  

 

Embora  a  análise  histórica  da  administração,  com  suas relações 

de causa  e  efeito,  seja  muito  extensiva  e  complexa,  apontar-se-á 

a  seguir   uma  seqüência  de  acontecimentos e condições da 

sociedade que expressam os principais fatores na explicação do 

surgimento  de  diferentes  abordagens  da  administração de 

empresas  e  respectivas  formas  de  controle.  
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Neste intuito foi compilado os seguintes questionamentos e respostas 

na obra de Stephen Paul Robbins, “Administração - mudanças e 

perspectivas”. (2000: 500-502): 

 

O que estimulou a abordagem Clássica da Administração? 

 

O traço comum às idéias propostas por pessoas como 

Taylor, os Gilbreth, Fayol e Weber era o do aumento da 

eficiência. O mundo que existia no final do século XIX e 

início do século XX era um mundo de grande 

ineficiência. A maioria das atividades organizacionais 

não tinha nenhum planejamento. As responsabilidades 

de trabalho eram vagas e ambíguas. Os gerentes, 

quando existiam, não tinham noção clara do que 

deviam fazer. Havia uma necessidades gritante de 

idéias que pudessem implantar ordem nesse caos e 

melhorar a produtividade. As práticas padronizadas 

recomendadas pelos clássicos ofereciam um meio para 

melhorar essa produtividade. (...) Considere-se o caso 

específico da administração científica. Na virada do 

século, o padrão de vida era baixo, com salários 

modestos e poucos trabalhadores possuindo casa 

própria. A produção era altamente intensiva de mão-

de-obra. Não raro, por exemplo, que centenas de 

pessoas estivessem realizando o mesmo trabalho 

repetitivo, opressivo, hora após hora, dia após dia. (...) 

 

O que estimulou a Abordagem Humanística? 

 

Abordagem humanística começou realmente a 

desenvolver-se nos anos 1930. Dois fatores interligados 

nessa década foram determinantes no fomento desse 

interesse. O primeiro foi uma  rejeição da visão 

extremamente mecanicista dos funcionários defendida 

pelos clássicos. O segundo foi o advento da Grande 

Depressão. Abordagem clássica tratava organizações e 

pessoas como máquinas.  
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(...)Nessa visão, os gerentes eram engenheiros cuja 

função era garantir que os insumos estivessem 

disponíveis e que as máquinas tivessem uma 

manutenção adequada. Qualquer fracasso do 

funcionário em gerar a produção desejada era visto 

como um problema de engenharia: era hora de 

redesenhar o cargo ou alterar a máquina oferecendo ao 

funcionário um plano de incentivo salarial. Infelizmente, 

esse tipo de pensamento criou uma força de trabalho 

alienada. Os seres humanos não eram máquinas e não 

reagiam necessariamente de modo positivo ao 

ambiente de trabalho frio e militarizado da organização 

perfeita concebida pelos clássicos. A abordagem das 

relações humanas propunha aos gerentes soluções para 

reduzir essa alienação e melhorar a produtividade do 

trabalhador.  

 

O que estimulou a Abordagem Quantitativa? 

 

A motivação principal da abordagem quantitativa foi a 

Segunda Guerra Mundial. Além disso, estavam sendo 

criadas novas organizações para disseminar 

informações sobre as técnicas quantitativas entre os 

gerentes(...) Ao final dos anos 1960, cursos de 

matemática, estatística e pesquisa operacional haviam 

passado a ser componentes exigidos na maioria dos 

currículos das escolas de administração, a nova geração 

de gerentes seria instruída em técnicas como teoria da 

probabilidade, programação linear, teoria da fila e 

teoria de jogos. 
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O que motivou a Abordagem dos Sistemas Abertos? 

 

A abordagem dos sistemas abertos proliferou nos anos 

1960. No início dos anos 1970, era como se quase todo 

manual de administração tivesse o termo ‘sistemas’ em 

seu título. A empresa era retratada como um sistema 

fechado insensível às suas responsabilidades sociais. 

(...) Os teóricos da administração perceberam que a 

empresa precisava assumir uma postura precavida. A 

abordagem dos sistemas abertos concentrou a atenção 

dos gerentes no mundo externo à organização e na 

necessidade de responder aos seus críticos. 

 

O que motivou a Abordagem Cultural? 

 

A abordagem cultural deve seu surgimento à 

competição global e particularmente ao tremendo 

sucesso obtido pelo Japão no comércio mundial após a 

Segunda Guerra. Essas empresas forneciam emprego 

vitalício, enfatizavam o desempenho de longo prazo em 

lugar do de curto prazo, recorriam muito ao trabalho 

em equipe e à responsabilidade coletiva da equipe e 

possuíam sólidas declarações de missão que definiam a 

organização e forneciam direção clara para os 

funcionários. Esse ambiente explica o interesse 

manifestado na última década pela criação de fortes 

culturas organizacionais que enfatizam a qualidade, 

utilizam equipes e valorizam a flexibilidade e a resposta 

rápida à mudança. (Robbins, 2000) 

 

A contigencialidade dos dias atuais, considerada até certa forma como 

incontrolável pelos gerentes tradicionalistas, não são ameaças e sim 

oportunidades para os gerentes modernos, sendo estrategicamente 

observadas e consideradas diante da crescente competitividade e 

multiplicidade de ofertas criadas nessa sociedade consumista.  
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O controle rígido Tayloriano/Fordista da abordagem clássica da 

administração foi disfarçado no processo gerencial, deixando sua 

notória presença autoritária e ação fiscalizadora para uma atuação 

aparentemente invisível. O ‘livre arbítrio’ hoje observado, do 

consumidor moderno ao desenvolver seu processo de escolha e 

compra no Varejo contemporâneo pouco e verdadeiramente trouxe de 

liberdade de ação. O controle foi disfarçado pela proposta de faça você 

mesmo, o auto-atendimento, o auto-serviço (self service). 

 

Nos ‘bastidores’ do Varejo atual, que foi tratadado dentro do Modelo 

Servuction como Núcleo Técnico ou Parte Invisível, o controle está 

racionalmente planejado e projetado, organizado para agir 

esteticamente através do Vitrinismo, traduzidos nas Vitrinas, na 

exibição dos produtos no interior da loja (merchandising) e na 

iluminação projetada. Os gerentes que dominam a racionalidade 

moderna ofertam aos usuários dos shopping centers, lojas com 

ambientes agradáveis e cativantes, que criam a sensação de livre agir, 

de estar à vontade e de ser autoral em suas escolhas e decisões, sem 

um controle aparente.  

 

Os atendentes/vendedores que agora aparentemente só participam do 

cenário da loja, são dispostos como facilitadores e orientados a só 

iniciarem suas funções quando solicitados, causando o efeito de auto-

atendimento, sem interferências indesejadas. 

 

Na seção adiante o Vitrinismo no Modelo Servuction, revelando o 

controle gerencial esteticamente disfarçado na parte visível do sistema 

de serviços em um processo reflexivo.    
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2.1.1. O Processo Reflexivo e o Modelo Servuction 

 

O século XXI está sendo marcado por ações contigenciais que 

aceleram o processo de transformações sociais, tecnológicas, políticas, 

e culturais, merecedoras de uma reflexão mais detalhada individual e 

coletivamente. Nesse ambiente turbulento, mudar e adequar tornou-se 

regra e não mais a exceção para pessoas e organizações sedentas de 

sucesso. 

 

O Shopping Center seria a “praça nova” da burguesia brasileira, ou 

melhor, local onde a família brasileira no contexto urbano se reuniria. 

Para os shoppings centers a idéia de templos do consumismo 

desenfreado, de caráter impessoal, onde as pessoas vão apenas para 

fazer muitas compras, gastar dinheiro, foi trocada pela idéia de casulo. 

Seria um espaço ‘novo’, propício a interpessoalidades, onde a família 

poderia se reunir e manter suas relações de forma adequada e segura. 

Atualmente a praça, ou pelo menos esse anterior espaço público de 

convívio familiar ganhou outros ares. Ares estes que fogem em muito 

da situação íntima, situação de compartilhamento de individualidades.  

 

Nesse novo espaço, onde a modernidade tem seus ícones 

emblemáticos, o Vitrinismo com seu discurso publicitário se 

enquadraria na concepção de estruturas de desencaixe (Giddens, 

1997:28). As Vitrinas agiriam como fichas simbólicas no processo 

reflexivo, trazendo em relação direta as lojas do próprio shopping 

center, que concentra e alimenta esse processo, podendo ser enfocado 

como sistemas peritos. 

 

A Vitrina na proposta de veículo de mediação, de divulgação, acaba 

por aceitar a definição proposta por Giddens de fichas simbólicas, 

sendo:  

Meios intercambiáveis que podem ser circulados sem 

ter em vistas as características específicas dos 

indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer 

conjuntura particular. (GIDDENS, 1997:29)  
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Mesmo não tendo como fonte de inspiração ou ponto de orientação o 

público freqüentador, usuário do shopping, a Vitrina, é um espaço 

midiático que revela o que é padrão de moda. Ou seja, o que é  

referencial para esse público posicionar-se ou pensar posicionar-se 

como participante do processo da macro simbolização social.  

 

Na verdade, esse processo não é percebido claramente por esses 

consumidores potenciais, ou, pelo menos, não de forma completa ou 

axiomática, porém de forma fragmentada, quase um fractal, composto 

de variadas informações e composições que de certa forma fazem 

parte do ‘mosaico’ dessas pessoas, mas não são essas pessoas. Sendo 

no fim, aceitas pelos consumistas de forma inquestionável como 

adequadas e até mesmo esperadas. 

 

Não importa de onde provêm os padrões, as tendências da moda, de 

Londres, Paris, São Paulo ou Tóquio. O mais importante é se fazer 

representar atualizado, encaixado, nos padrões modernos de êxito 

social. A Vitrina portanto seria um meio de distanciamento tempo-

espaço, um mecanismo de desencaixe e reencaixe referindo-se a 

nossa modernidade. 

 

Para o Shopping Center, através de suas lojas, caberia como já dito a 

correlação com sistemas peritos: “Refere-se a sistemas de excelência 

técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos 

ambientes materiais e sociais em que vivemos hoje”. (GIDDENS, 

1997:28) 

 

Em seus termos, como mecanismo de desencaixe, as lojas do 

Shopping Center podem, como a exemplo das Vitrinas, remover as 

relações sociais das imediações do contexto. Fornecendo garantias de 

uma forma de expectativas de tempo e espaço distanciados.  
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Para os consumidores potenciais a confiança nas Vitrinas e nas suas 

respectivas lojas no Shopping Center não dependem nem de uma 

plena iniciação do conhecimento de sua natureza comercial, ou da 

percepção desse processo de adequação e manipulação direcionada, 

dessa ‘familiarização’ planejada mercadologicamente. A confiança 

neste caso é um artigo de fé.  

 

A Reflexividade da vida moderna consiste no fato de 

que as práticas sociais são constantemente examinadas 

e reformadas à luz de informações renovada sobre 

estas próprias práticas, alterando assim 

constitutivamente seu caráter. Em todas as culturas, as 

práticas sociais são rotineiramente alteradas à luz de 

descobertas sucessivas que passam a informá-las. 

(GIDDENS, 1997:36)  

 

É justamente imagem de si próprio que a Vitrina oferece ao público 

espectador, mediante a apresentação dos produtos da loja e, por fim, 

do próprio shopping. O que o consumidor percebe nada mais é do que 

um reflexo da modernidade contemporânea e imediatista.  

 

Como a imagem sentida e percebida chega então a levar o consumidor 

potencial ou usuário do shopping a conhecer o produto, formar uma 

imagem da loja, e, por fim, poder se auto-identificar, são tópicos de 

extrema relevância compreender, pois no sentir e no perceber já se 

instaura a significação. Essa pluralidade de intenções, nesta pesquisa, 

é considerada como reflexivas, tendo nas Vitrinas um fichamento 

simbólico, onde o desencaixe e reencaixe ocorrem na organização das 

relações ‘proxêmicas’, quer dizer, de proximidade ou distanciamento. 

 

No núcleo técnico ou parte invisível no modelo Servuction não há 

interferências externas, é onde todo o processo é planejado e 

executado sem contato com os cliente. 
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No espaço visível ocorrem as experimentações e experiências na oferta 

e uso dos produtos/serviços, é onde se desenvolvem o atendimento 

por uma equipe de contato (vendedores) e as diversas interações 

entre consumidores. Esses núcleos/espaços estão esquematizados no 

Modelo Servuction a seguir:  

 

 

 

 

 

Bateson que começou de uma perspectiva organizacional, introduziu a 

idéia de um núcleo técnico, ou seja, o centro técnico da empresa, 

especificando que para funcionar de modo eficiente a empresa deve 

operar como se o mercado absorvesse o único tipo de produto em um 

ritmo contínuo e como se insumos circulassem continuamente e com 

qualidade especificada. Seu argumento se centra na idéia que a 

incerteza cria ineficiência.  

 

O Modelo de Serviço Servuction

Organização
 e sistema invisíveis

Invisível Visível

Ambiente
Inanimado

Equipe de
contato ou

prestador de
serviços

Consumidor
A

Consumidor
A

Pacote de benefícios do
serviço recebido pelo

consumidor A

Pacote de benefícios do
serviço recebido pelo

consumidor A

Consumidor
B

Consumidor
B

Figura 2 – Modelo de Serviço Servuction 

Fonte: Adaptado de E. Langeard, J. Bateson, C. Lovelock e P. Eiglier, Marketing of

Services: New Insights from Consumers and managers, Relatório nº 81-104

(cambridge, Mass.: Marketing Sciences Institute,1981). 
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Um sistema sem incertezas é muito fácil de controlar e administrar. 

Como o sistema invisível (núcleo técnico) não está sujeito a influências 

externas, é muito fácil diagnosticar as causas de quaisquer problemas. 

É claro que  esse mundo ideal é impossível de  criar.  

 

Skinner operacionalizou esse conceito com sua idéia de uma fábrica 

focada. Ele defende focar uma fábrica em determinada tarefa. Ele 

estende essa idéia com seu conceito de fábrica dentro de uma fábrica 

(PWP - Plant within a plant), dividindo grandes fábricas sem foco em 

unidades menores isoladas entre si para que cada uma possa ser 

focada separadamente. 

 

Nesta pesquisa a Vitrina apresentara-se como núcleo ou espaço visível, 

onde se desenvolveriam o Vitrinismo propriamente dito. Do núcleo 

técnico, espaço invisível, partiriam orientações desse Vitrinismo, 

racionalizando o espaço visível de acordo com os objetivos gerenciais.  

 

No núcleo técnico (parte invisível) os padrões de eficiência 

administrativa estariam resguardados das variações, flutuações 

inerentes ao processo de atendimento (parte visível) e onde a 

padronização seria mais de difícil controle. 

 

O planejamento gerencial propriamente dito é elaborado no Núcleo 

Técnico. Como em qualquer programa de negócios o planejamento 

gerencial considera os quatro P’s do mix de marketing (Produto, Preço, 

Ponto de venda e Promoção) como elementos necessários para criar o 

script do atendimento ao consumidor potencial.  

 

Para o setor varejista, atualmente onde a prestação do serviço é 

inerente acrecentou-se mais quatro P’s (Perfil, Pessoas, Processo e 

Procedimento), os chamados quatro P’s do Serviço. É inegável na 

contemporaneidade que produtos e serviços são praticamente 

indissociáveis. O próprio processo de comercialização, de abordagem e 

argumentação para vendas é um exercício claro de uma prestação de  

serviço, o serviço de vender.  
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Portanto, ao desenvolver uma estratégia, o planejador, no caso o 

gerente, estará na verdade decidindo sobre oito P’s a fim de 

desenvolver táticas de atendimento competitivo e diferenciado diante 

da concorrência. 

 

Não basta que um Varejista de vestuário feminino tenha que decidir a 

respeito das características dos produtos que irá comercializar, tais 

como qualidade, acabamento, cores, marcas, embalagens, entre 

outras. Um gerente de loja de roupas femininas em um shopping 

center deverá também, considerar e decidir como essa atividade será 

desempenhada, onde e por quem será oferecida ao mercado. Para 

isso, o gerente deverá decidir também sobre os quatro P’s do Serviço: 

Perfil, Pessoas, Processo e Procedimentos.  

 

Para Las Casas (2000: 73), “o Perfil refere-se ao estabelecimento em 

que acontecerá a prestação de serviços. Inclui toda a comunicação 

visual de uma loja ou escritório, como também limpeza, disposição de 

móveis, layout, etc”.  

 

O Perfil é um componente de comunicação de muita importância no 

varejo de vestuário feminino adulto, pois um consumidor potencial ao 

entrar numa loja busca evidências para apoiar sua decisão de escolha 

e compra.  

 

Se a loja posiciona-se como um Varejo de roupas sofisticadas e 

elegantes, o cliente buscará evidências desse requinte no ambiente da 

loja como um todo.  

Se por acaso, for um Varejo voltada para jovens e esportistas, a 

seleção das cores e modelos das peças, a disposição dessas peças na 

Vitrina e nos expositores, o perfil físico dos vendedores, a iluminação 

entre outros elementos estéticos deverão reunir evidencias que 

corroborem com essa imagem alegre e desportiva.  
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O Processo é a forma, o ‘como’ a prestação de serviço será 

desenvolvida, possibilitando que o atendimento seja desempenhado de 

forma organizada e com qualidade. São vários os momentos e 

aspectos de contato dentro de uma loja.  

 

Um gerente deve desenhar ou planejar um fluxograma de ações, de 

etapas do atendimento, objetivando satisfazer seus clientes de forma 

racional e lucrativa. Os contatos, as etapas de interação dos 

vendedores com os clientes e destes com os produtos ofertados pela 

loja devem transitar de maneira fluida e sem complicações, pois o 

processo faz parte do ‘pacote’ de benefícios da compra do consumidor. 

O Processo necessariamente deve ser trabalhado de forma 

antecessória ao Procedimento e deverá ser planejado no Núcleo 

Técnico ou parte invisível no Modelo Servuction. 

 

A qualidade do contato, da interação e do diálogo dos vendedores ou 

atendentes da loja com os clientes é fundamental. Um bom Processo 

só é completo se testado na prática, se a qualidade do contato e 

dialogismo com os clientes for satisfatória.  

 

Os Procedimentos referem-se ao atendimento em si, ou ao ‘momento 

da verdade’, trazendo relação direta com a intensidade e tempo da 

prestação do serviço. É nesse momento que se realiza tudo aquilo que 

foi ensinado ou planejado pelo Processo no núcleo técnico ou invisível. 

 

Como já referenciado, o Varejo de vestuário, seja de marca local ou 

nacional, necessita comercializar atos, ações, desempenhos. Para 

comercializar desempenho há necessidade de se treinar os 

vendedores, gerentes e demais funcionários envolvidos nessa 

prestação de serviços. As pessoas envolvidas ajudam a formar a 

imagem da loja. Indivíduos de boa aparência, educados, bem treinados 

comunicam uma preocupação da gerência em atender bem seus 

clientes.  
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As Pessoas, ou os vendedores são muitas vezes associados ou 

comparados ao ‘cartão de visita’ da loja. É através deles que se 

desenvolvem a abordagem e as argumentações para a venda, eles 

transformam–se em mídias humanas. Os vendedores difundem 

informações que podem  construir ou destruir a identidade da loja, de 

acordo com a coerência de sua postura.   

 

O Vitrinismo que engloba a Vitrina e sua extensão para o interior da 

loja, é um espaço onde as interações, o dialogismo ocorreriam. 

Correspondendo à parte ou núcleo visível no Modelo Servuction, seria 

o local para coordenação e interligação dos quatro P’s do Serviço. 

 

O Vitrinismo se centra conceitualmente mais adequadamente no Perfil 

do serviço, acrescentando ao mix de serviço um fator associativo, 

somatório com os outros P’s do serviço (Pessoas, Processo e 

Procedimento), ofertando uma atmosfera, um discurso estético que 

orienta todo processo de atendimento, possibilitando construir uma 

identidade para a loja em questão. O Vitrinismo media um circular 

processo de desencaixe e reencaixe entre os clientes, os produtos 

expostos e os vendedores da loja, alojando as racionalizações 

gerenciais desenvolvidas no núcleo técnico ou parte invisível do 

sistema Servuction em formas estéticas. Estas cenarizações ou layouts 

seriam capazes de ativar o procedimento de auto–serviço nos clientes 

do Varejo de vestuário feminino adulto dentro de um shopping center. 

 

O Vitrinismo nesta abordagem realiza uma condução de significados, 

facilitando a escolha, na proposta de consumo padronizado, mas com a 

percepção e aceite por parte do cliente como adequado e até 

convenientemente personalizado. Pois neste ambiente aparentemente 

flutuante de ações comportamentais de consumo, com reações 

adversas perante a cada oferta de produtos e serviços, muitos 

procedimentos podem ser controlados, repassando a atividade de 

como, quando, quanto e onde consumir para os clientes, através de 

um processo de auto-serviço.  
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Essa conveniência gera  comportamentos de consumo aparentemente 

autorais por parte dos clientes, mas na verdade todo processo foi 

planejado anteriormente pela gerência, e devidamente traduzido nas 

cenarizações, em  propostas aparentemente individualizadas ou 

personalizadas. Na verdade há uma lógica gerencial disfarçada em 

Vitrinismo, nos arranjos estéticos da loja, adequando e padronizando 

os múltiplos desejos e escolhas da clientela, em uma única oferta. 

 

Segundo Demetresco (2001:14), 

 

A vitrina é também uma mídia de informação, pois 

apresenta um produto para a venda por meio de um 

diálogo entre o tridimensional, o visual, e o sensível 

articulador de relações várias entre empresa, vitrinista 

e comprador”. “Por toda essa abrangência, a leitura de 

uma vitrina sugere um modo de vida, um uso 

diferenciado de um produto ou uma nova possibilidade 

de ver um artigo usual. 

 

O moderno, o atualizado precisa de um espaço para ser divulgado, 

difundido e até mesmo apreendido. É a Vitrina para o Varejo este 

espaço visível, que além da sua função publicitária persuasiva, trará 

outra mais importante, a de mediar decisões gerenciais, maximizando 

racionalidades administrativas.  

 

A contração de tempo-espaço, o desencaixe e reencaixe e a 

reflexividade (Giddens, 1997) propostos pelo vitrinismo, possibilita o 

Varejo atuante nos shopping centers adaptar-se e reformula-se 

continuamente.  

 

O Vitrinismo funcionaria como um disparador de fichamentos 

simbólicos entre sistemas peritos, um sistema maior e que contém, o 

shoping center, e outro menor e que nele está contido, as lojas de 

vestuário feminino. E audiência e influenciado por estas disparos 

reflexivos, o consumidor potencial (usuário do shopping).   
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Giddens (1997) pontua, que nenhuma quantidade de conhecimento 

acumulado sobre a vida social poderia abranger todas as 

circunstâncias de sua implementação, mesmo que tal conhecimento 

fosse inteiramente distinto do ambiente ao qual ele é aplicado. A 

reflexividade da vida social moderna, no entanto, impede esta 

possibilidade. Não é uma questão de não existir um mundo social 

estável a ser conhecido, mas de que o conhecimento deste mundo 

contribui para seu caráter instável ou mutável. 

 

A reflexividade da modernidade, que está diretamente 

envolvida com a contínua geração de auto 

conhecimento sistemático, não estabiliza a relação 

entre conhecimento perito e conhecimento aplicado em 

ações leigas. O conhecimento reivindicado por 

observadores peritos (em parte e de maneiras muito 

variadas) reúne-se a seu objeto, deste modo (em 

princípio, mas também normalmente na prática) o 

alterando. (GIDDENS, 1997:34). 

  

A contribuição fundamental da obra de Giddens (1997) para o modelo 

Servuction (Bateson, 2001) é o conceito de Reflexividade.  

 

Graças à reflexividade cada consumidor potencial realiza consciente ou 

inconscientemente a avaliação de como através da aquisição de roupas 

expressará um fichamento simbólico referenciado num tipo de 

peritagem que expresse a sua representação de êxito individual em 

sintonia com o modelo de êxito da sociedade globalizada. 

 

Essa reflexividade é guiada pelo sistema de crenças individuais 

absorvidas pela cultura, sendo as crenças em grande parte ordenadas 

pela ordem tecnológica, ética e estética. Na seção seguinte será 

observado como a macro concepção social sofreu a modificação da 

regulação a partir da ética do trabalho para a estética do consumo. 
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2.1.2. Da Ética do trabalho a Estética do consumo. 

 

O desenvolvimento da sociedade capitalista inicialmente era 

caracterizado pela organização e difusão dos modos de produção. A 

contemporaneidade é caracterizada por muitos autores como uma 

sociedade estruturada pelos valores do sistema de consumo, pois 

consideram que este é quem gera os principais valores de identidade 

para o desenvolvimento e coesão social. Essa questão não consiste 

num mero jogo de palavras. Observa-se que os estudos de pesquisa 

tradicionais tomaram o sistema de produção e em particular a ‘planta 

industrial’ e a cadeia significante posterior (normas de produção, 

sindicatos, sistemas de informação profissional) como referencias 

fundamentais para entender a natureza do arcabouço social. 

 

A produção industrial baseada nos meios de informatização digital e os 

novos sistemas de produção da Era da Economia Flexível 

‘desestabilizou’ a rigidez do sistema de produção tradicional. Observa-

se que o indivíduo contemporâneo tende a perder a identidade a partir 

dos estamentos profissionais como, a identidade operária, patronato, 

profissionais liberais, membros do terceiro setor, entre outros.  

 

Atualmente os indivíduos se identificam com os que pertencem a 

determinada estilo da vida, e estes são ordenados pelo processo de 

comunicação e consumo.  

 

Nesta pesquisa o Vitrinismo e, consequentemente, a Vitrina  

apresenta-se como espaço de revelação e renovação dos valores 

consumistas, uma pequena representação estética do mundo 

moderno. 

 

Bauman (2000) destaca que consumir significa também destruir, à 

medida que consumimos as mercadorias deixam de existir, não só no 

sentido material , mas também emocional.  
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O sentimento de valoração necessariamente vai deixando de existir 

com o uso, tanto pelo desgaste físico dos bens adquiridos, como pela 

falta de interesse nos mesmos pelo uso continuado, não despertando 

mais novas emoções. Isto é ser consumidor pós-moderno. E ademais, 

não são sociedades de consumo em maior ou menor medida, todas as 

comunidades humanas conhecidas são consumistas. Os produtos, bem 

como a forma como se consomem, mudam de um lugar para outro. 

Porém, nada em nenhum tempo e lugar pode sobreviver sem consumir 

algo. 

 

Acrescenta Bauman (2000:47), “o dinheiro media o desejo e a 

satisfação,  e que consumimos também para sentirmos a apropriação 

das coisas, levando a nos sentirmos exclusivos proprietários de valores 

adquiridos no mercado e que acaba nos representando de certa 

forma”. 

 
Corroborando com o pensamento de Bauman, nesta pesquisa  será 

considerada a etapa presente, como da segunda etapa da 

modernidade ou nomeada de pós-modernidade, em que a sociedade 

impõe aos seus membros essa forma, de sermos consumidores.  

 
A maneira como esta sociedade molda seus integrantes está regida, 

antes de tudo, e principalmente, pela necessidade de 

desempenharmos esse papel. A norma que é imposta é de termos 

capacidade e vontade de consumir. 

 
Nenhuma sociedade mencionada poderia existir sozinha, sem que 

alguns de seus membros tivessem em seu cargo a produção de 

produtos para consumo, posto que todos estes também consomem. A 

diferença reside na ênfase que se apregoa em cada sociedade, essa 

mudança de ênfases marca uma enorme diferença em todos os 

aspectos da sociedade, em sua cultura e no destino individual de cada 

membro desta sociedade. As diferenças são tão profundas e universais 

que justificariam plenamente falar de uma sociedade atual como de 

uma comunidade totalmente diferente da anterior: uma sociedade de 

consumo. 
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A diferença daquela sociedade de produtores ou de produção para esta 

atual de consumo, significa múltiplas e profundas mudanças. A 

primeira mudança é, provavelmente, o modo como se prepara e educa 

a população para satisfazer as condições impostas por sua identidade 

social, ou seja, a maneira como se integram os homens e mulheres à 

nova ordem para nela pertencerem.  

 

As clássicas instituições panópticas, que resultaram fundamentalmente 

na primeira fase da sociedade industrial caíram em desuso. A exemplo, 

o progresso tecnológico atingiu tal performance que a produtividade 

cresce de forma proporcionalmente inversa à diminuição dos 

empregos. Contemporaneamente, a forma ideal, seria do consumidor 

não dever apegar-se a nada, não deveria comprometer-se com nada, 

jamais deveria considerar suas necessidades satisfeitas e nem seus 

desejos poderiam ser considerados os últimos. Surgiria uma nova 

diretriz: de agora em diante, importará só a fugacidade e o caráter 

provisório de todo compromisso, que não durará mais que o tempo 

necessário ao consumo do produto de desejo.  

 

Toda forma de consumo tem seu tempo, e para Bauman (2000:74) 

esta é a ‘maldição’ que arrasta nossa sociedade de consumistas a 

principal fonte de preocupação por aqueles que comercializam com 

bens de consumo. 

 

A satisfação dos consumidores deveria ser instantânea e com duplo 

sentido: os  produtos consumidos deveriam satisfazer de forma 

imediata sem impor demoras, aprendizagens ou preparações 

prolongadas, e também; essa satisfação deveria terminar no momento 

exato que seu consumo findasse, tempo este que deveria ser reduzido 

ao mínimo possível. 
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A melhor maneira de se atingir tal meta é tirar a atenção do 

consumidor,  desfocando-o,  aumentando sua percepção, através do 

aumento considerável de outros produtos atraentes. É provocar uma 

impaciência, curiosidade crescente sobre tudo, tornando-os facilmente 

entusiasmados por tudo de novo que é ofertado. A Vitrina, num 

sistema perito como de um Shopping Center apropria-se a essa 

função. 

 

Demetresco descreve as Vitrinas como construtoras de encenações 

particularizantes nesta sociedade consumista moderna: 

 

A vitrina como um invólucro cria um cenário do parecer 

para o produto cuja expectativa de fantasia germina da 

mistura entre sonho e realidade, criada em função de 

um objeto especial, exposto numa encenação produzida 

para certo evento e dirigida para um sujeito específico. 

(DEMETRESCO, 2001:16) 

 

Bauman (2000), ao enfocar a necessidade de criar uma curiosidade 

crescente nos consumidores em torno de novos e variados produtos, 

acaba por sugerir interpretações e abordagens sobre o discurso da 

sedução para as vendas, algo notoriamente praticado nas Vitrinas 

atuais. 

Sobre o discurso presente nas Vitrinas, Demetresco (2001:17) 

acrescenta: 

Nesta abordagem consumista, além do nível discursivo, 

transita-se pelos níveis narrativos e fundamental, a fim 

de investigar como na montagem de uma vitrina 

encena-se um jogo de valores, no qual circulam os 

valores sociais, econômicos e culturais da sociedade e 

dos seus segmentos partitivos; como o cenário promete 

algo que está nos anseios daquele que recebe, e como 

essa promessa passa a interagir, afim de tentar 

alcançar a meta almejada. 
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Quando o desejo é separado da espera, e a espera se separa do 

desejo, a capacidade de consumo pode expandir-se muito mais dos 

limites naturais impostos pelas necessidades humanas. Também pela 

própria diminuição da durabilidade dos objetos de desejo. 

 

A relação mercadológica tradicional entre as necessidades e suas 

satisfações está revertida. A promessa e a esperança da satisfação 

precede a necessidade e são sempre maiores que a necessidade 

preexistente, mesmo sem impedir o desejo por produtos ofertados 

naquela promessa. Viver uma experiência desconhecida é muito mais 

sedutor que viver aquela que estava disponível.  

 

Num estado de falta, de privação-real ou criado pelo 

jogo manipulatório estipulado pela sociedade de 

consumo, é uma espécie de felicidade que a Vitrina 

promete sem deixar brechas ao observador para que 

ele pense sobre ela. Segundo Mark C. Taylor e Esa 

Saarinen, “O desejo não deseja a satisfação, por outro 

lado o desejo deseja o desejo. (DEMETRESCO, 

2001:17) 

 

Continuando em Bauman (2001), para aumentar a capacidade de 

consumo dos consumidores, não se deve dar descanso. É necessário 

expô-los sempre e de forma crescente a novas tentações, mantendo-

os em estado de ‘ebulição’ contínua, de permanente excitação, na 

verdade de suspeita e receio. 

 

Muito é dito que o mercado de consumo seduz os consumidores. 

Porém, para fazê-lo a de ter consumidores aptos a serem seduzidos. A 

variedade das ofertas seduz constantemente e de forma implacável os 

consumidores e estes se sentem impelidos a consumir por necessidade 

de sentirem-se pertencentes à comunidade consumista. 
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Esta pesquisa se contextualiza na segunda modernidade, ou pós-  

modernidade, enfocando contemporaneamente a modernidade 

consumista, em que a primeira condição ou obrigação do consumidor é 

ser consumidor, depois poderá pensar em converter-se em qualquer 

outra coisa. É uma questão de identidade social hoje praticada. 

 

Vive-se numa sociedade do consumidor, não mas simplesmente numa 

sociedade de consumo, centrada na produção e comercialização desses 

produtos produzidos em grandes escalas industriais.  

 

O papel, em outros tempos a cargo do trabalho, isto é, de vincular as 

motivações individuais, a integração social e a representação de todo 

sistema produtivo, corresponde na atualidade à iniciativa do 

consumidor. Na atualidade é função do indivíduo a tarefa de sua auto 

construção, elaborando sua  própria identidade social. 

 
Inicialmente o trabalho aparecia como a principal ferramenta para 

encarar a construção do próprio destino. A identidade social buscada 

era alcançada com esforço, tendo como determinantes principais a 

capacidade para o trabalho e o lugar que se ocupara no processo social 

da produção. Aplicava-se plenamente a metáfora de ‘construir’ a 

identidade pessoal através do trabalho, do cargo  exercido no processo 

de produção. 

 
Nada durável pode ser construído sobre areia movediça. Em poucas 

palavras, a perspectiva de construção, sobre a base do trabalho, de 

uma identidade para toda a vida está enterrada definitivamente para a 

imensa maioria das pessoas, com exceção das profissões de áreas 

muito especializadas e privilegiadas pela modernidade. 

 
Segundo o contundente e conciso aforismo de George Steiner (in 

BAUMAN, 2000), “Todo produto cultural é concebido para produzir um 

impacto máximo e cair em desuso de imediato”. Também, como afirma 

Ricardo Petrella (in BAUMAN, 2000), “As tendências atuais do mundo 

direcionam as economias a produzirem o efêmero e volátil, através da 

massiva redução da vida útil dos produtos e serviços”.  
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Atualmente a obsolescência é programada, calculada previamente nos 

produtos, antes mesmo destes serem adquiridos e usados, garantindo 

aos fabricantes uma maior produtividade, e ao Varejo uma maior 

lucratividade nas vendas. O encurtamento proposital da vida útil dos 

produtos aumenta o consumo pela necessidade de substituição 

antecipada dos mesmos.   

 

Na Sociedade Pós-Moderna é conveniente que cada nova identidade 

seja temporária, é preciso concebê-la com rapidez e levá-la ao 

conhecimento de todos antes mesmo de conhecer outras mais novas, 

sendo mais adequado então falar de identidades plurais. 

 

A aspiração de alcançar uma identidade e o temor que produz a 

satisfação desse desejo, é uma mescla de atração e repulsa que traduz 

a idéia de identidade atualmente evocada. Combinam-se para produzir 

um composto de ambivalência e confusão, este, sim, é resultante  

extremamente durável. 

 

Os antigos métodos panópticos para o controle social perturbariam as 

funções do consumidor e resultariam desastrosamente em uma 

sociedade organizada e não flexível.  

 

As regras normativas são disfuncionais, e portanto inconveniente para 

a perpetuação, bom funcionamento e desenvolvimento do mercado de 

consumo, e também rejeitada pelas pessoas. Há uma confluência entre 

os interesses dos consumidores e dos operadores de mercado.  

 

A promessa de mais dinheiro no bolso do cidadão não está ligada 

diretamente ao maior poder de consumo, e sim ao aumento das 

possibilidades de escolha e do prazer de escolher e comprar com mais 

variedade de ofertas. Essa promessa de maior capacidade de escolha, 

variedade, tem um enorme poder de sedução. O que importa é o meio 

e não o fim. A liberdade de escolha do consumidor vem em primeiro 

plano e o efeito de consumir mais ficou em segundo plano, não sendo 

mais um fim em si mesmo.  
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2.1.3. As forças que provocam a Racionalidade Moderna 

 

Nesta pesquisa, o controle espacial e temporal está sendo novamente 

abordado através da McDonalização, e, de certa maneira, já foi 

apresentado no início deste capítulo, referenciando sua importância 

nas citações e considerações de Giddens, Focault e Weber. Portanto os 

exemplos que serão aqui descritos podem ser transportados sem 

prejuízo para o nosso objeto de pesquisa, o Vitrinismo ou as Vitrinas 

das lojas de vestuário feminino adulto. Não é difícil levantar e relatar 

novos serviços que ofertam um roteiro pré-formatado de consumo 

nestas lojas e que aparentemente fornecem aos consumidores 

potenciais uma visão de serviços  modernos, apropriado e conveniente 

ao seu estilo de vida. 

 

Um questionamento intrigante é apontado por George Ritzer (2002): 

“Por que não damos um freio e voltamos ao início, antes da 

McDonalização das empresas?” 

 

Se faz necessário apresentar o processo da Racionalidade moderna, 

entitulada por Ritzer como McDonalização, onde a McDonald’s é 

utilizada como referencial de racionalidade amplamente praticada na 

atual sociedade de consumo. 

 

Para responder a pergunta inicial desta seção é necessário apresentar 

os fatores geradores da Racionalidade moderna. O próprio Ritzer 

(2002:183), oferece a análise de três destes fatores evidenciando em 

primeiro lugar, a racionalidade moderna por ele referenciada como 

McDonalização foi impelida por interesses materiais, em especial pela 

busca  de metas e ambições econômicas de maior lucratividade; em 

segundo lugar, é algo resultante do nosso próprio ambiente sócio-

cultural, como um fim valioso em si mesmo; e finalmente, a 

McDonalização avança a passos gigantescos por estar sintonizada com 

tudo que envolve a nossa sociedade capitalista. 
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A McDonalização por razões de expansionismo econômico, maior 

lucratividade, está presente em todas as empresas modernas da 

Sociedade Capitalista, tanto em empresas com fins lucrativos como as 

sem fins lucrativos, como Associações, Oganizações Não 

Governamentais (ONGs). É evidente que os fatores econômicos estão 

na raiz da MacDonalização, mas não devemos ignorar que este parece 

um processo muito conveniente, tanto que as empresas de todas as 

categorias o consideram um fim em si mesmo. Também consumidores 

e funcionários de diferentes Empresas valorizam a eficácia, o cálculo, o 

planejamento, o controle, mesmo que não haja benefícios econômicos. 

 

O mundo moderno valoriza a eficácia, mesmo em empresas que não 

ofereçam preços justos. Comendo em fast food, ou preparando 

comidas semi-prontas em microondas, pode ser mais eficaz, no 

sentido da moderna praticidade. Porém, é muito mais ‘caro’ do que  

preparar nossa própria comida. Mas, foi dado muito valor à eficácia, os 

consumidores estão dispostos a pagar mais caro. 

 

Ritzer (2002) comenta, não podemos explicar a McDonalização apenas 

por aspectos econômicos, pois mesmo num nível macroscópico o que 

diferenciaria uma empresa que adota esse sistema se eliminássemos 

suas marcas, não haveria diferenças em suas ofertas. Não existiria a 

diferença entre uma Wendy’s burgue e a McDonald’s. Não explica-se a 

lucratividade apenas por razões econômicas. Não é difícil encontrarmos 

exemplos de valorização do processo de racionalização por si mesmo. 

A própria McDonald’s nos mostra deste sua inauguração, na década de 

50, quantos e vários já comeram em seus estabelecimentos, e que 

esta é uma rica tradição passada por gerações. É uma referencialidade 

a nossa memória, buscando momentos em que compartilhamos com 

nossos amigos de adolescência, nossos pais, agora com nossos filhos, 

ou netos, existe uma enorme bagagem emocional que é atrelada a 

McDonald’s.  
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A McDonald’s é um exemplo de empresa que venceu pela 

racionalização, mas este aspecto econômico não é o único ou 

prevalece, devendo prevalecer o seu valor enquanto organização 

eficaz. Esta visão, esta valorização em si mesma, que abre os 

caminhos para o avanço da McDonalização. 

 

Uma terceira explicação é a própria contextualização da nossa 

sociedade consumista urbana como ‘modi vivendi’ moderno. A família 

nuclear, com o pai trabalhando fora e a mãe com filhos nos afazeres 

domésticos, fragmentou-se em pequenos nichos, não sendo mais 

representativa da maioria.  

 

Agora, os integrantes da família moderna por suas atividades numa 

dinâmica ‘Work a holic’, acabam não dispondo de tempo ao convívio, 

ao antigo e tradicional estilo familiar. Inclusive por que estes 

consumidores contemporâneos modernos apresentam um perfil social 

novo e diferente, optam pela diminuição do número de filhos, 

reduzindo a apenas um, ou em não tê-los. E também aqueles que 

optam em não casar e permanecem no estilo ‘single’, sejam 

homossexuais ou heterossexuais. Outro perfil representante são as 

chamadas ‘mães-solteiras’ que trabalham fora e não podem cumprir 

tarefas domésticas. 

 

Diante desse novo cenário de oportunidades mercadológicas a maioria 

das empresas no ramo dos congêneres alimentícios optaram pela 

McDonalização, atraídos certamente pela demanda elástica que se 

formou e que não foi suficientemente atendida. O fomento do uso dos 

carros, inclusive com sua multiplicação nas ruas urbanas, também 

enormemente facilitou o crescimento das empresas que oferecem 

serviços rápidos e práticos. Estas não necessitando de 

estacionamentos amplos, pois oferecem os serviços de drive-thru sem 

falar no sistema de entrega rápida domiciliar, o delivery.  
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Na verdade, essa roteirização das ofertas, seja por serviços de auto 

consumo (self service), por entrega domiciliar (delivery), ou por 

serviços de orientação por telefone (call center), não revela uma 

tendência exclusiva da área de alimentos, mas que se apresenta em 

toda oferta de qualquer ramo do comércio que se inclua como 

competitivo.  

 

O aumento do dinheiro em circulação, pela própria ação do livre 

mercado e a ação dos meios de comunicação de massa amplamente 

defendida pelo capitalismo moderno são outros fatores que explicam o 

êxito desses mecanismos muito praticados pelos fast food, e que 

também podem ser praticados por outras áreas de comercialização, a 

exemplo do ramo da moda feminina. 

 

Uma máxima de autoria anônima, percorre nossa realidade: “Antes  

gastávamos tempo para ganhar dinheiro. Agora gastamos dinheiro 

para ganharmos mais tempo”. 

 

Pode-se resumir como sendo os mecanismos da burocratização, a 

organização científica do trabalho, a cadeia de montagem em série 

associada à tecnologia, e a crescente acessibilidade (logística versus 

Internet) que contribuíram para o nascimento da sociedade 

McDonalizada. 
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2.1.4. A Pós-Industrialização 

 

Considerando Daniel Bell (in RITZER, 2002) como um dos mais 

importantes defensores do ponto de vista que estamos numa época 

pós-industrial, destacamos indubitavelmente seu mais forte 

argumento,  estamos passando de uma sociedade de Bens físicos para 

uma sociedade de serviços. Certamente que nossa sociedade é pós-

industrial em muitos de seus aspectos, porém o expansionismo da 

McDonalização indica que é provável que diferentes aspectos da 

sociedade industrial nos acompanhem ainda durante muito tempo. 

Uma questão similar questionava os sociólogos marxistas: quem nos 

garante que passamos de uma sociedade fordista para uma sociedade 

pós-fordista? 

 

Diante do auge do Fordismo no século passado, destacando o período 

de 1970, bem como sua crise em 1973, são muitos os que analisam a 

sociedade atual em moldes de pós-industrialização. 

 

Passando por um momento em que se prefere produtos de prestígio, 

logo estes devem possuir determinada personalização e fugir da 

massificação que os torna uniformes e vulgares. O cliente hoje  está 

mais interessado na qualidade e deseja pagar mais por um produto 

personalizado. Em conseqüência foi abandonada as linhas de produção 

extensas por linhas produtivas mais enxutas, com amplo mostruário, 

aumentando consideravelmente a variedade das ofertas. Continuando 

no raciocínio que esta é uma sociedade pós-fordista, acredita-se numa 

produção mais flexível que será rentável graças às novas tecnologias.  

 

Para tal, a gestão dessa nova realidade também deverá ser mais 

flexível. Os trabalhadores deverão ser mais qualificados e capacitados, 

com maior poder de decisão e autonomia. É evidente que o pós-

fordismo exigirá uma nova classe de trabalhadores. E finalmente à 

medida que os trabalhadores do pós-fordismo irão se especializando 

cada vez mais, novos estilos de vida e comportamentos surgirão, 

refletindo exigências específicas por parte da sociedade. 
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Não obstante, aqui foi defendido que não existe uma ruptura histórica 

clara com o Fordismo ou analogicamente como já citado, com o 

Taylorismo. No mundo moderno foi reconhecido claramente 

representações sociais de pós-fordismo, mas também, ao mesmo 

tempo, representações sociais de fordismo estão muito presentes.  

 

A Mcdonalização compartilha de várias características do fordismo, em 

particular, os produtos homogeneizados ou massificados, as rígidas 

técnicas e novas tecnologias, as rotinas de trabalho padronizadas, a 

falta de qualificação, a massificação do trabalho e dos clientes. Tanto o 

que se consome, como a maneira como é consumido se encontra 

homogeneizado pela McDonalização. 

 

Na opinião de Ritzer (2002) deve-se considerar a McDonalização como 

mais um fenômeno moderno do que pós-moderno. É consenso entre 

os pós-modernos que a sociedade pós-moderna vai surgindo 

gradualmente a partir da sociedade moderna, sendo difícil, se não 

impossível, destinguir o limite entre ambas. Ritzer, a partir desta 

ambigüidade, se posiciona em uma postura de não existência de uma 

sociedade pós-moderna. O mesmo questiona: “existiria um tempo 

novo, onde não se encontre característica da sociedade anterior ou 

moderna, na atual intitulada de pós-moderna?” 

 

Por outro enfoque, autores contemporâneos a Ritzer, em particular 

Jean Françõis Lyotard e Allen Shelton, rotulam a McDonalização como 

um fenômeno pós-moderno.  

 

Um exemplo dessa pós-modernidade é a redução espaço-tempo. Em 

relação à teoria da redução espaço-tempo defendida por David Harvey, 

é considera por Ritzer quando defende a contemporaneidade da 

McDonalização.  
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Exemplos da redução espacial acontecem na McDonalds, quando 

alimentos fora do período de colheita em determinada região ou país, 

agora, são disponibilizados em qualquer estação do ano, por razões de 

eficácia da logística e das parcerias entre empresas de alimentação 

rápida. De forma análoga, o exemplo de redução do tempo está 

naqueles alimentos que demorariam horas para serem preparados e 

que agora só levam alguns segundos para tê-los prontos para 

consumo, ou a questão do drive-thru nos fast-foods . E o exemplo de 

redução tempo e espaço seria na questão da opção do delivery, onde a 

entrega da alimentação rápida é feita em domicílio. 

 

Apresenta-se um aparente paradoxo de encontrar fenômenos do pós-

modernismo coexistindo na modernidade, não podem existir rupturas 

radicais entre modernidade e pós-modernidade. A McDonald’s é um 

emblema do moderno e a McDonalização constitui um processo 

moderno representativo da rapidez e praticidade exigidas nos tempos 

atuais. Um exemplo talvez único seria o de Ritzer (2002) ao dizer: “O 

fantasma de Henry Ford passeia majestosamente pela terra, vai comer 

no McDonald’, faz sua declaração de imposto de Renda no H&R Block e 

perde peso no Nutri/System”. 

 

Na próxima seção deste capítulo, apresentar-se-á uma visão 

contemporânea do Varejo, pontuando sua importância e 

representatividade nos dias atuais, e em última instância caracterizar 

esse tipo de canal de distribuição de bens e serviços que apresenta-se 

como locus de nesta pesquisa, trazendo o objeto de estudo, o 

Vitrinismo, como parte constituinte de sua forma de operar no 

mercado consumidor.    
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2.2. Visão geral do Varejo Contemporâneo 

 

O Varejo é a fronteira de mediação entre o sistema produtivo e o 

sistema de consumo. Local ideal para analisar o processo de identidade 

que a indústria de consumo institui no conjunto dos consumidores. 

 

O Varejo tradicional, pioneiramente praticado de forma patrimonialista 

e reprodutiva, não deixava espaço para o cliente decidir. O gerente, ou  

‘dono do negócio’, freqüentemente induzia o consumidor potencial na 

avaliação de suas escolhas através de um discurso de autoridade e 

pertinência, que lhe cabiam por uma tradição e aceite social. 

 

O Varejo moderno apresenta-se com uma nova postura, com a 

estratégia gerencial – ‘faça você mesmo’. Em que o cliente é 

aparentemente autor de suas escolhas, não existindo interferências em 

seu processo de avaliação.  

 

A loja é montada para demonstrar variedade e praticidade ao 

consumir. O estilo self service apropriou-se da forma de compor e gerir 

uma loja tipo Varejo. Os vendedores existem apenas para fornecer 

informações complementares, aquelas não captadas pelo consumidor 

no seu processo cognitivo e decisório diante do arranjo físico e 

imagético ofertado no layout da loja. Essa nova ‘face’ do Varejo, 

aparentemente sem controle, em que o faça você mesmo é 

explicitado, já é algo esperado pelos consumidores urbanos. Portanto, 

detectar e entender como esse controle invisível atua foi o maior 

intuito. A hipótese é que um dos elementos constituintes e 

orientadores desse controle invisível é o Vitrinismo. Elemento próprio 

da constituição física e imagética de todo varejo moderno, 

principalmente de produtos de vestuário, de moda.  
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O Varejo no cenário brasileiro e no mundo vem ocupando de forma 

crescente mais espaço e importância tanto nos aspectos empresariais 

quanto econômicos. Na relação das maiores empresas do Brasil o 

Varejo posiciona-se entre as vinte maiores empresas, pois na medida 

que se expandem, passam a adotar avançadas tecnologias de 

informação e de gestão, encaminhando novos rumos ao sistema de 

distribuição e logística brasileira. As metrópoles brasileiras, há pouco 

mais de cinqüenta anos, não possuía os formatos de loja que existem 

hoje, não se encontrariam Shopping Centers, hipermercados, lojas de 

conveniência, clubes de compra, de auto-serviços, redes de franquia 

(franchising), nem empresas globalizadas. O Varejo nessas últimas 

décadas modificou-se, adaptou-se e criou novos modelos, novos 

formatos, mais eficientes e mais adequados às novas necessidades do 

mercado consumista moderno. 

 

Para contextualizar o Varejo, dentre os vários conceitos existentes, 

optou-se por aquele que apresenta maior clareza e objetividade:   

 

Varejo consiste em todas as atividades que englobam o 

processo de venda de produtos e serviços para atender 

a uma necessidade pessoal do consumidor final. O 

varejista é qualquer instituição cuja atividade principal 

consiste no varejo, isto é, na venda de produtos e 

serviços para o consumidor final. Quando se fala em 

varejo, logo surge na mente a imagem de uma loja; 

porém, as atividades varejistas podem ser realizadas 

também pelo telefone, pelo correio, pela internet, e 

também na casa do consumidor. (...) O varejista difere 

do atacadista, pois o atacado consiste no processo de 

venda para clientes institucionais que compram 

produtos e serviços para revendê-los ou como insumo 

para suas atividades empresariais. (PARENTE, 2000:22) 
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A evolução do Varejo às novas contigencialidades conjunturais tende a 

não cessar. Certamente, muitos dos atuais formatos de lojas deixarão 

de existir, e muitos outros surgirão. O Varejo Virtual vem despertando 

e provocando vários debates no Brasil e no mundo, seu impacto diante 

dos modelos de lojas físicas já existentes, processo de controle de 

estoque e conseqüências ao processo decisório dos consumidores, são 

alguns impactos que o sistema varejista aponta para as próximas 

décadas. 

 

O Varejo é certamente uma das atividades empresarias que vem 

atravessando maior ritmo de transformação, respondendo às 

modificações do ambiente tecnológico, econômico e social em que está 

inserido. 

 

Segundo Parente (2000:40),  

 

Observa-se também que existe um processo de seleção 

natural que determina a sobrevivência das diferentes 

empresas varejistas. Qualquer varejista precisa estar 

permanentemente alerta e pronto para adaptar-se aos 

constantes desafios da concorrência, às ameaças 

ambientais e às novas oportunidades de mercado. Para 

isso deverão estar em permanente processo de 

melhoria contínua, utilizando o mais avançado 

ferramental tecnológico, gerencial e mercadológico, 

para simultaneamente conseguirem conquistar a 

satisfação dos clientes e minimizar seus custos 

operacionais. Apenas os mais competentes 

conseguiram sobreviver no ambiente altamente 

competitivo que caracteriza o atual cenário empresarial. 

 

 No Brasil em que pese à importância do Varejo para o país são poucos 

os estudos sobre o setor que adotam uma abordagem gerencial e 

estratégica. Essa tendência, no entanto, vem se modificando nos 

últimos anos sendo crescente a qualidade de pesquisa, publicações e 

debates sobre o tema, realizados no âmbito da iniciativa privada. 
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A conexão entre gestão moderna e vitrinismo nas lojas de varejo de 

vestuário feminino adulto no Shopping Recife é portanto o pano de 

fundo desta pesquisa. Ele segue a linha de pesquisas aproximadas 

realizadas em outros países e publicadas por autores como Kunkel e 

Berry (1968), Berry (1969), Oxenfeldt (1974-75), Lindquist (1975), 

May (1971), Zimmer e Golden (1988). 

 

O Varejo de vestuário tem sua representatividade maior em lojas de 

marca exclusiva, a exemplo das franquias (franchising) de marca 

nacional, sendo uma tendência do setor varejista nos shopping 

centers. Tendência já percebida pela concorrência tradicionalista que 

está adaptando-se a esta nova realidade. 

 

Contextualizando as franchising destaca-se o conceito deste tipo de 

Varejo: “A Franquia consiste em um sistema contínuo e integrado de 

relacionamento entre franqueador e franqueado, que permite ao 

franqueado conduzir um certo negócio de acordo com um padrão de 

procedimentos e marca definidos pelo franqueador”. (PARENTE, 

2000:26)  

 

O Varejo de origem local está substituindo sua postura, da marca da 

loja ser distinta das marcas que ofertam, pois as lojas tradicionais 

locais  vendem várias marcas, caracterizando-se como varejo de 

multimarcas.  

 

Os Varejistas menores ou tradicionalistas ficam em posição polarizada, 

oposta aos grandes varejistas, geralmente franquias, já que para 

competir no mercado deverão optar pela estratégia de especialização, 

inversa à estratégia de massificação adota pelo outro pólo, buscando 

se especializar no atendimento de necessidades específicas de certos 

segmentos de mercado. Essa polarização acaba por criar dificuldades 

de posicionamento e traz novos desafios para as empresas de pequeno 

e médio porte.  

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O VITRINISMO MEDIANDO RACIONALIDADES GERENCIAIS MODERNAS 

 64

Para atender o perfil do público consumidor moderno, cada vez mais 

urbanizado em seus hábitos de compra, a tecnologia da informação 

vem liberando o tempo para que os dirigentes varejistas possam se 

concentrar em decisões de caráter estratégico, deixando o controle e 

fiscalização rotineira para processos e softwares especializados em 

administração de varejo. A tecnologia tem proporcionado melhores 

métodos de gestão, redução de custos e um melhor atendimento às 

necessidades dos consumidores. Tendência também facilitada pelo 

Vitrinismo moderno, como já abordado e comentado através das novas 

perspectivas da racionalidade moderna (McDonalização e a pós-

industrialização) no capítulo anterior.   

 

À medida que as empresas aumentam de tamanho e sofisticam-se 

tecnologicamente e mercadologicamente, os varejistas passam a 

necessitar de gerentes, funcionários mais bem treinados e qualificados, 

que saibam utilizar-se de ‘novos instrumentais gerenciais’ em uma 

visão mais estratégica do mercado consumidor. 

 

O próprio mundo moderno consumista, centrado principalmente no 

consumidor mais do que no consumo, o perfil ‘hock a holic’ dos 

clientes de varejo apontam para um maior consumo de serviços, 

principalmente aqueles formatados para proporcionar mais tempo 

através de ofertas de praticidade, rapidez e conforto. Uma ampla gama 

de atividades varejistas de serviços continuará expandindo-se para 

responder a essas novas necessidades de criar ‘tempo livre’, tais 

como: salões de beleza com hora marcada, locadoras de vídeo com 

delivery, lavanderias express, restaurantes com drive-thru, inclusive o  

Varejo de vestuário feminino com serviços de ajustes e reformas de 

acordo com o perfil e tempo disponível do cliente.  

Os consumidores estão também mais desejosos de receber respostas 

mais eficientes dos varejistas, e mostram-se receptivos a estabelecer 

relações mais contínuas, apoiadas na confiança e numa percepção de 

qualidade nos serviços prestados. Justificando em parte o aumento das 

ações estratégicas do Marketing de Relacionamento ou After 

Marketing. 
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A interatividade proporcionada também pela internet amplia o conceito 

de relacionamento para a criação de comunidades. A tecnologia de 

banco de dados (data base) proporciona um contato mais eficaz e 

duradouro com o consumidor varejista que utiliza as novas tecnologias 

da informação.  

 

Para McKenna (1993:121), “no novo marketing para varejo, 

comunicar-se com os clientes compreende tanto ouvir quanto falar. É 

através do diálogo que as relações são construídas e os produtos são 

concebidos, adaptados e aceitos”. 

 

Em suma, o mercado consumidor brasileiro vem passando por grandes 

mudanças, que afetam diretamente o setor terciário e 

consequentemente o Varejo. Entender essa evolução e seus processos 

adaptativos contribuem por correlação a uma análise mais atualizada e 

real do Vitrinismo no Varejo de vestuário feminino adulto no Shopping  

Recife.  

 

Perceber as mudanças que afetam o processo de consumo da 

população capitalista moderna favorece a compreensão da macro 

simbolização social contemporânea.    

 

Quantitativamente e qualitativamente o Varejo no Brasil apresenta 

crescimento significativo, com reflexos quase de imediatos no 

comportamento de compra do consumidor brasileiro. Parente 

(2000:20), justifica através de alguns resultados:   

 

Com um volume anual de vendas superior a R$ 100 

Bilhões, vendidos por cerca de um Milhão de lojas, e 

representando mais de 10% do PIB brasileiro, as 

atividades varejistas desempenham um papel de 

relevante importância no cenário econômico brasileiro.  
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2.2.1. O Varejo Tipo Shopping Center e as Vitrinas  

 

A aparição das organizações de varejo do tipo shopping center no 

Brasil pode ser vista como uma resposta do sistema a mudanças 

ocorridas na economia e como resultado da transferência de “Know-

how” dos Estados Unidos da América do Norte para o ambiente 

empresarial brasileiro. 

 

As mudanças que ocorrem nos macro ambientes demográfico, 

econômico, tecnológico e sócio-cultural brasileiro a partir da década de 

setenta em muito contribuíram para a utilização deste tipo de varejo 

nos centros urbanos. 

 

O desenvolvimento urbano, a evolução dos meios de comunicação e o 

aumento da demanda por produtos diversificados, fez com que o 

processo de vendas ganhasse maior atenção, proporcionando o 

surgimento de novas organizações varejistas, a exemplo dos shopping 

centers. 

 

Pode-se deduzir que o Varejo continua evoluindo e procurando 

adaptar-se às novas circunstâncias macroambientais que circundam 

seu público-alvo, procurando romper as formas conservadoras de 

comércio, na busca de um novo conceito de Varejo, o qual converge 

para uma descentralização ou desligamento com o comércio 

tradicional, como um meio de minimizar a saturação dos grandes 

centros metropolitanos. 
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Segundo Parente (2000:19), essa migração para os shopping centers 

tem dupla implicação: 

 

O varejo localizado nos centros comerciais de rua vem-

se popularizando e deverá estar cada vez mais 

adaptado para atender às necessidades dos segmentos 

de classe baixa. Por outro lado, o conceito de shopping 

center atinge sua maturidade no Brasil, e passa assim a 

exigir diferentes modelos, cada um posicionado para 

atender a diferentes segmentos de mercado, devendo 

inclusive desenvolver formatos adequados às 

necessidades das comunidades, predominantemente 

“C”.  

 

Verifica-se atualmente, em diversas fontes, vários conceitos de 

shopping centers. O International Council of Shopping Centers define 

esse tipo de Varejo como sendo uma organização que agrega “um 

grupo de estabelecimentos comerciais unificados arquitetonicamente e 

construído em terreno planejado e desenvolvido”. (Pinto,1989) 

 

Foi adotado nesta pesquisa, por melhor atender aos nossos propósitos, 

o conceito desenvolvido pela Associação Brasileira de Shopping 

Centers (ABRASCE), que o define shopping center como sendo um: 

 

Centro comercial planejado, sob administração única e 

centralizada e que seja composto de lojas destinadas à 

exploração de ramos diversificados ou especializados de 

comércio e prestação de serviços e que permaneçam, 

em sua maior parte, objeto de locação, estejam os 

locatários sujeitos a normas contratuais padronizadas, 

visando à manutenção do equilíbrio da oferta e da 

funcionalidade, para assegurar, como objetivo básico, a 

convivência integrada, varie o preço da locação, ao 

menos em parte, de acordo com o faturamento dos 

locatários, ofereça a seus usuários estacionamento 

permanente e tecnicamente bastante. (Hirschfeldt, 

1986:28) 
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Para estabelecer categorias de classificação dos Shopping Centers, 

leva-se em consideração o nível populacional, a distância em termos 

de quilometragem e a categoria dos bens e serviços comercializados. 

  

O Shopping Recife, classificado como shopping center regional, é o 

local onde foi desenvolvida nossa pesquisa, focada no Vitrinismo das 

Lojas Hering e Amarelo Mel que são respectivamente Varejo tipo 

franchising de marca nacional e Varejo tradicional de marca local, 

ambas de vestuário feminino adulto.  

 

Na tentativa de contextualizar o Vitrinismo e conseqüentemente as 

Vitrinas em relação a sua explícita presença nos Shopping Centers, 

apresentamos algumas definições: 

 

- “A vitrina é um mostrador; é a vidraça em que os lojistas expõem 

amostras ou exemplares das mercadorias que têm nos respectivos 

estabelecimentos”. (DEMETRESCO, 2001) 

 

- “O vitrinismo é a prática que reune a arte e a técnica de arranjar os 

objetos que se colecionam ou expõem com fins mercantis, de 

forma que seja fácil e atraente ao visitante observá-los”. 

(OLIVEIRA, 1999) 

 

No varejo de vestuário feminino nos shopping centers o 

comportamento de compra identifica-se com o comportamento de 

compra à procura de variedade. Essa variedade ou propostas de 

ofertas múltiplas já são socialmente esperadas nas Vitrinas dos 

shopping centers brasileiros e em foco no Shopping Recife. 

 

Alguns consideram a Vitrina da loja como um rótulo, um out door da 

mesma. A Vitrina sempre presente nos Varejos, em muito se 

assemelha às características funcionais da mídia impressa, 

apropriando-se a comparações desse tipo.  
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A imagem tende à polissemia. E os elementos estéticos discursivos 

utilizados pelo vitrinismo são códigos icônicos ou imagéticos com a 

capacidade de empregar múltiplos significados de uma vez. Ao 

identificar e analisar os elementos discursivos que são necessários ao 

vitrinismo, os gerentes e os vitrinistas poderão traçar e adaptar um 

plano estratégico que oriente e facilite o processo de escolha e compra 

dos seus consumidores potenciais. Conseqüentemente, influenciando-

os para um comportamento de compra favorável e maximizado dos 

produtos da loja em questão. 

 

Segundo Barthes (1993:67), “Se, por um lado, o emissor propõe um 

sentido ao destinatário, este, também, realiza uma atividade de 

construção de significados, ou seja, decodifica ativamente e dá um 

sentido aos signos que lhe são apresentados”. 

 

A referencia anterior em Barthes indica que o processo comunicativo 

presente no Vitrinismo pressupõe uma interlocução, onde o enunciador 

(gerente ou vitrinista) e enunciatário (consumidor potencial) 

participam conjuntamente do discurso publicitário ali veiculado. Sobre 

o Discurso estético publicitário presente nas Vitrinas do Varejo e suas 

mediações com a racionalidade gerencial moderna, essas relações, 

serão abordadas com mais profundidade na seção seguinte.  
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2.3. O Vitrinismo mediando a Racionalização Gerencial 

Moderna 

 

O enfoque central desta pesquisa, ao apresentar a Vitrina como 

cenário mediador de racionalidades modernas, é de correlacionar os 

processos de gerenciamento (sistema perito) das lojas de Varejo de 

vestuário feminino do Shopping Recife, com o ‘discurso estético’ do 

Vitrinismo (ficha simbólica).  

 

A Macro Simbolização Social referente aos conceitos de Giddens 

(1997) de Contração Tempo Espaço, Desencaixe e Reflexividade 

servem para evidenciar a imediatez temporal e espacial, nas quais o 

Vitrininismo deve referenciar–se para o consumidor potencial. A 

inquietude que o desencaixe provoca nesse consumidor ao demostrar 

que ele está desatualizado por não estar acompanhando o processo da 

moda ditada pela globalização, estimula a ocorrência da reflexividade, 

pela qual o consumidor racionaliza como deve orientar a sua ficha 

simbólica, para causar o efeito de sentido de que está individualmente 

associado ao êxito da sociedade globalizada. (Vide páginas 28-30)  

 

Como amostra representativa do universo das Vitrinas do Varejo de 

vestuário feminino no Shopping Recife, foram selecionadas as Vitrinas 

de duas lojas, a Hering e a Amarelo Mel, como objeto de análise. A 

primeira representa o Varejo tipo franchising de marca nacional e a 

segunda representa o Varejo tradicional de marca local.  

 

Assim, foram selecionadas com o objetivo de, através de uma análise 

comparativa, revelar diferenças e semelhanças de práticas de 

racionalidades gerenciais e sua correspondente representação formal 

no Vitrinismo.  
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A Loja Hering representa o modelo de gerenciamento com maiores 

mecanismos de controle, através de scripts enviados pelo escritório 

central da franquia em Blumenau, decidindo e orientando todas as 

ações a serem desenvolvidas, especialmente em relação à composição 

estética dos produtos na Vitrina e na loja como um todo. 

 

A Loja Amarelo Mel representa o modelo de gerenciamento de estilo 

pouco racionalizado, especialmente no que diz respeito à composição 

estética dos produtos na sua Vitrina e no interior da loja. Essas 

comparações se apresentam no capítulo a frente, analisando as  

entrevistas com os gerentes das respectivas lojas, bem como a 

comparação estética dessas Vitrinas. 

 

Na correlação entre Gerência e Vitrina, pontua-se o seguinte 

questionamento empírico diante da prática observada: Por que 

algumas Vitrinas apresentam-se com muitos produtos, e por que 

outras são minimalistas, trazendo poucos produtos?  

 

Na seleção das amostras representativas para esta pesquisa, as  lojas 

Hering e Amarelo Mel apresentaram, respectivamente, de forma nítida, 

essas duas diferentes práticas na construção estética de suas Vitrinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Vitrina da loja Hering, Shopping Recife. 
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Figura 4 – Vitrina da loja Amarelo Mel, Shopping Recife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5 – Vitria da loja Hering, Shopping Recife. 
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Figura 6 – Vitrina da loja Amarelo Mel, Shopping Recife. 

 

Para correlacionar as decisões gerenciais com o Vitrinismo, foi 

analisado os simbolismos das funções gerenciais com relação as 

cenarizações estéticas discursivas em cada Vitrina (Formantes 

eidéticos, cromáticos, matéricos e topológicos). (Vide conceitos nas 

páginas 82-83, na seção seguinte deste capítulo) 
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Para orientar a análise do Vitrinismo concebeu-se a existência de dois 

pólos centrais da sua constituição, o primeiro é o arranjo estético 

publicitário propriamente dito, no caso a composição da Vitrina, e o 

outro pólo consiste na estrutura abstrata das relações espaço temporal 

orientado por um partido ideológico de uma era histórica (Chatman, 

1990). Esse partido histórico ideológico referenciado com as macro 

concepções simbólicas de Giddens de contração de tempo e espaço, 

desencaixe e reflexividade. O conteúdo histórico, seria em palavras 

coloquiais, o mote, o tema central da mensagem, especificando os 

valores históricos determinantes para gerar identidade social. Por sua 

vez, o discurso dialetiza sua função comunicativa com a narrativa, 

concebendo esta como a representação sensível do discurso histórico, 

que traduz a sua abstração presentificando–se no aqui e agora, na 

materialidade espacial dos caracteres de uma personagem, que 

constitui cada um dos consumidores.  

 

O suporte físico do Vitrinismo tende a possuir menos elementos 

estruturais expressivos do que o discurso publicitário impresso, 

audiovisual e hipertextual. A minimalidade da representação das 

Vitrinas modernas não consiste em uma fraqueza e sim na sua 

potencialidade persuasiva, pois a Vitrina conta com o efeito anterior 

dos outros meios persuasivos, e a sua função mínima e fundamental 

consiste em presentificar o produto real na ‘ante–sala’ da sua venda, 

traduzindo a percepção dos valores intangíveis do produto na 

expectativa tangível de tocá–lo, negociá–lo e possuí–lo.  

 

O Vitrinismo permite perceber que o desejo é um objeto real e que 

está a um passo de ser possuído. A personagem, que é o marco zero 

para traduzir a abstração do discurso histórico–ideológico em narrativa 

sensível, é virtualmente o próprio consumidor potencial, que percebe 

os produtos como máscaras para representar seus ideais das 

identidades e papéis sociais. 
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O Vitrinismo representa valores de êxito histórico–social a serem 

idealizados pelo consumidor, percebendo entre seu corpo e o vidro da 

Vitrina que existe apenas uma tênue membrana temporal separando–o 

do  objeto  de  desejo, e que o possível impedimento do preço pode 

ser instantaneamente  superado  pelo  desembolso  da  cartão  de  

crédito, fetiche que possibilita a liberdade de escolha do objeto de 

consumo. 

 

Quanto ao desencaixe, a Vitrina deve representar os produtos como 

‘fichas simbólicas’ da ‘sociedade perito’ que disponibiliza na 

espacialidade local produtos de distantes pólos de produção e 

presentifica a possibilidade de se atualizar com a frenética rotação de 

signos de êxito da sociedade globalizada. A reflexividade que monitora 

a  auto  consciência  na  vida  cotidiana provavelmente é orientada 

pela maior utopia do homem pós–moderno, que é construir–se a si 

mesmo. O Vitrinismo induz  a  reflexão  do  indivíduo  para  monitorar 

a  representação  das  suas  múltiplas  identidades  e  projeções  

ideais. 

 

Fairclough  (2001)  “considera  que  o consumismo, com seu 

respectivo  discurso,  é  fruto  da conjugação de condições 

econômicas, tecnológicas e culturais, que surgiram nas primeiras 

décadas do século XX. Esse conjunto de condições trouxe fortes 

conseqüências para as pessoas, tais como a perda das raízes, a 

destruição  da  identidade  social,  a  incerteza  sobre o futuro, as 

quais são atribuídas às experiências individuais antes que às causas 

sociais”.  

 

É nesse contexto que o consumismo incentivado nas Vitrinas se 

apresenta como ‘resposta’ para resolver o ‘conflito’ na vida dos 

consumidores,  usuários  dos  shopping  centers,  propondo  a criação 

de  comunidades  de  consumo  em  substituição  às  comunidades 

reais  que  o  capitalismo  destruiu. 
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Essas pautas históricas que regem a lógica do consumo na segunda 

fase da modernidade ou pós-modernidade para outros, se resumem 

num modelo discursivo baseado, não na negação da obediência aos 

valores tradicionais, e sim, na liberdade individual da livre escolha dos 

estilos de vida do consumidor, em contraposição dialética ao 

onipresente controle da ‘Economia Flexível’ em rede do gerenciamento 

contemporâneo. 

 

O gerenciamento do Vitrinismo, para traduzir as pautas históricas em 

representações visuais nas Vitrinas, necessita analisar o tipo de 

adequação existente entre o controle gerencial expresso pela imagem 

de marca e suas possíveis composições. Foi objetivo analisar o 

Vitrinismo das lojas Hering e Amarelo Mel em relação ao processo 

gerencial racionalizado que orientou a composição de suas Vitrinas. Ou 

seja, existe uma relação entre o processo gerencial e o tipo de Vitrina 

praticado pelo Varejo de marca nacional tipo franchising (loja Hering) 

com o processo gerencial e tipo de Vitrina praticado no ‘Varejo 

tradicional’ de marca local (loja Amarelo Mel) que facilitam seu sucesso 

ou insucesso mercadológico. 

 

Nesta pesquisa a análise dessas Vitrinas não se interessará pelas 

palavras que elas veiculam, mas pela linguagem que utilizam, para 

empregar a distinção saussuriana. Em que o meio é a mensagem. 

 

A Vitrina como diversas representações midiáticas utiliza basicamente 

signos visuais, sonoros e espaciais. Essas representações que minoram 

ou abolem a representação textual alfabética, tendem a ser cada vez 

mais dominantes na mídia contemporânea, ao ponto do exagero de  

definir-se como a sociedade da imagem. Acredita-se que o texto 

alfabético não está num processo de extinção midiática e sim na fase 

da sua maior racionalização, sendo empregado, mínima e unicamente, 

para cumprir funções comunicativas nas quais os outros meios de 

representação não possuam o mesmo grau de eficácia.  
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A exemplo: Um outdoor na sua quase totalidade branco, tendo no 

canto direito inferior uma foto reduzida e minimamente reconhecível 

de uma caixa do sabão em pó de marca OMO, prescinde de um 

explícito texto alfabético do tipo, “OMO lava mais branco”. Décadas de 

comunicação desse texto publicitário (slogan), posicionando a marca 

OMO junto aos consumidores médio, levou ao ‘enciclopedismo’, 

necessitando apenas do texto mínimo, a marca OMO, estampado na 

fotografia da embalagem veiculada neste outdoor.  

 

A repetição durante décadas do posicionamento “OMO lava mais 

branco” já o naturalizou, mecanizando a sua percepção ao ponto do 

consumidor tender a não lê–lo mais. A abolição da representação 

textual “OMO lava mais branco” por um modo dialético, 

aparentemente contraditório, no qual substitui este slogan por uma 

inesperada  composição  de um imenso campo branco com uma 

mínima foto da embalagem do OMO no canto inferior direito, rompe o 

contrato de leitura tradicional, gerando pragmaticamente um efeito 

mais eficaz.  

 

Nesse exemplo a mente do expectador é obrigada a exercer uma nova 

interação conceitual e formal que estampa no seu processo cognitivo o 

reconhecimento do slogan “OMO lava mais branco”, já  anteriormente 

inscritas na sua memória, apesar dela não estar escrita no out door. 

Por isso mesmo, possuindo agora um efeito de sentido muito mais 

intenso, justamente por não necessitar mais ser dito. É no não dito da 

cultura de consumo moderna que emana os maiores efeitos de 

sentido.   

 

Provavelmente o texto alfabético não está em extinção e sim na fase 

áurea da sua capacidade representativa, ao ponto de conscientemente 

ser possível prescindir da sua representação explícita, só o utilizando 

quando essencialmente necessário e para cumprir funções capitais, 

valorizando seu papel por sua exclusividade funcional. 
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Segundo Mike Featherstone (1991), no ordenamento social concebido 

pelo conceito weberiano de ‘grupos de elite’ ou, como é dito 

comumente, grupos de estilo de vida, os valores de identidade tendem 

a ser expressos por discursos não verbais. Um consumidor deve 

representar, atuar, emanar, seu estilo de vida, mas ao expressar: “sou 

chique e elegante”, perdeu-se totalmente o efeito de representação 

social que ele tentava representar.  

 

A constatação de que a Vitrina evita representar uma textualidade 

verbal evidente nos leva a raciocinar se há necessidade de uma 

metodologia de análise discursiva, que prescinda do discurso verbal. 

 

Nesta proposta metodológica de análise do Vitrinismo evidenciou-se a 

representação textual verbal a partir de entrevistas com os 

gerenciadores das Vitrinas selecionadas. A metodologia de análise 

compreenderá uma avaliação dos níveis de simetria e assimetria entre 

os discursos de controle gerencial, expressos através de respostas ao 

questionário aplicado na gerência das lojas já citadas, em consonância 

com a representação visual praticada em suas Vitrinas. 

 

Em termos práticos, porém, poucos são os trabalhos, nesta área 

teórica,  que  tomam  o  não-verbal  como  objeto  empírico  de 

análise. 

 

Sobre o processo de significação da imagem, as discussões estão, em 

geral, restritas as duas vertentes principais: ou se toma a imagem da 

mesma forma como se toma o signo lingüístico, discutindo-lhe as 

questões relativas à, por exemplo, arbitrariedade, imitação, 

referencialidade, ou se toma a imagem nos traços específicos que a 

caracterizam, tais como extensão e distância, profundidade, 

verticalidade, estabilidade, cor, sombra etc, buscando-se a definição 

de que modo se dá a apreensão (ou leitura) da imagem naquilo que 

seria específico. 
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Em ambos os casos, acaba-se por se propor para o estudo do não-

verbal uma descrição formal da imagem, não entrando em pauta a 

materialidade significativa da imagem na sua dimensão discursiva. Ao 

se pensar a imagem através do verbal, acaba-se por descrever, falar 

da imagem, dando lugar a um trabalho de segmentação da imagem.  

 

A palavra fala da imagem, a descreve e traduz, mas jamais revela a 

sua matéria visual. Por isso mesmo, uma imagem não vale mil 

palavras, ou outro número qualquer. É a visualidade que permite a 

existência, a forma material da imagem e não a sua co-relação com o 

verbal. A não co-relação com o verbal, porém, não descarta o fato de 

que a imagem pode ser lida. A imagem também informa, comunica, e 

em suas especificidades, ela se constitui em texto, logo em discurso. É 

nesse ponto que falar dos modos de significação implica falar também 

do trabalho de interpretação da imagem, procurando entender como 

ela se constitui em discurso, quando como ela vem sendo utilizada 

para sustentar discursos produzidos com textos verbais.  

 

O trabalho de interpretação da imagem, como na interpretação do 

verbal, vai pressupor também a relação com a cultura, o social, o 

histórico, com a formação social dos sujeitos. E vai revelar de que 

forma a relação da construção da imagem vem sendo administrada em 

várias instâncias.  

 

Na encenação da Vitrina, há sempre a relação 

construtor -  observador ou enunciador-enunciatário. 

Essa comunicação se realiza por meio do enunciado 

projetado pelo enunciador que será moldado pela 

leitura e construção dos simulacros pelo enunciatário. É 

dessa vivência comunicativa que nasce a significação 

do texto-vitrina. Para construí-la, um dos simulacros é 

o manequim e suas partes, com os quais se constróem 

o parecer e a estrutura de promessa e por, 

conseqüência, a identificação. (DEMETRESCO, 

2001:123).  
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Nesta pesquisa suscitou-se que o Vitrinismo possui elementos 

implícitos, verbais e não-verbais, que funcionam como índices, 

antecipando o desenrolar do ‘enredo'. O trabalho de compreensão do 

espectador (consumidores potenciais/usuários do Shopping) passa, 

assim, pela inferência dessas imagens sugeridas que atribuem ao texto 

não-verbal o caráter de sua heterogeneidade. 

 

Operando como mídia, a Vitrina se interpõe entre o espectador e a 

imagem num processo de produção de significação bastante 

direcionado, ocorrendo, então, um processo de paráfrase. Esse 

conceito de paráfrase pressupõe o reconhecimento do sentido dado 

pelo Vitrinista, ou pelo gerente da loja que assume a composição do 

Vitrinismo, de num trabalho de reprodução, determinando através de 

textos verbais uma disciplinização na interpretação da imagem. É o 

verbal que se superpõe ao não-verbal. 

 

Essa condução na interpretação oferece a leitura dos elementos 

publicitários  expostos  na  Vitrina  segundo  ponto  de vista do 

emissor (vitrinista ou gerente), que se coloca no papel de juiz, ao 

atribuir às imagens mostradas, juízos de valor e, ao mesmo tempo, 

fazendo uma (re)leitura de tudo o que fora exibido. O espectador 

(consumidor potencial/usuário do shopping) é privado de sua total 

autonomia no trabalho de interpretação, quando produtos, marcas, 

logomarcas, tentam realizar ou facilitar o trabalho de leitura e 

interpretação.  

 

A  visibilidade  do conteúdo que as Vitrinas veiculam acaba 

direcionada, manipulada  pela  forma  como  são  verbalizadas.  

Podemos falar de um trabalho de uma condução de sentidos, não com 

relação única as mensagens veiculadas, e sim com relação a um 

trabalho de especulação que visa à venda dos produtos expostos na 

Vitrina. 
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A interpretação do texto não-verbal se efetiva, então, por esse efeito 

de sentidos que se institui entre o olhar, a imagem e a possibilidade do 

recorte, a partir das formações sociais em que se inscreve tanto 

sujeito-autor (vitrinista ou gerente) do texto não-verbal, quanto o 

sujeito-espectador (consumidor potencial/usuário do Shopping). 

 
O conjunto de elementos visuais possíveis de recorte, entendidos como 

operadores discursivos, favorece uma rede de associações de imagens, 

o que dá lugar à tessitura do texto não-verbal. A apreensão dessas 

relações, por sua vez, revela o discurso que se instaura pelas imagens 

contidas na Vitrina, independentemente de sua relação com qualquer 

palavra. O discurso, no caso, deixa antever o trabalho de um 

sincretismo de imagens (rede de associações) de caráter ideológico. 

Trata-se, então, como já referido, da possibilidade de falar de 

implícitos no âmbito do texto de imagens. 

 
Destaca-se o comentário Joly Martine (1994): 

  

Quer queiramos, quer não, as palavras e as imagens 

revezam-se, interagem, completam-se e esclarecem-se 

como uma energia revitalizante. Longe de se excluir, as 

palavras e as imagens nutrem-se e exaltam-se umas às 

outras. Correndo o risco de um paradoxo, podemos 

dizer que quanto mais se trabalha sobre as imagens 

mas se gosta das palavras. 

 

Conclui-se nessa perspectiva que as imagens implícitas funcionam 

como pistas, favorecendo a compreensão das associações de ordem 

ideológica (o discurso), ou favorecendo a compreensão da narrativa do 

Vitrinismo, sem se ater exclusivamente ao verbal, mas buscando 

articulação num plano discursivo não-verbal e revelando a tessitura da 

imagem em sua heterogeneidade. E, por tudo, favorecendo ou até 

influenciando o processo de escolha dos usuários dos shopping centers 

na compra dos produtos veiculados nessas Vitrinas. Abre-se a 

possibilidade de entender os elementos visuais, também, como 

operadores de discurso. 
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Sylvia Demetresco (2001) sugere formantes que integram a 

construção   da   Vitrina:  formantes  eidético,  cromático,  matérico  e 

topológico  (respectivamente,   relativos   a   forma,   cor,  materiais   

e   posição).  Tudo   com   o  propósito  de  simular  a  disposição  

ideal  do  produto  que  entra  no  discurso  final  veiculado  na  

Vitrina. 

 

Manequim é o simulacro da figura humana, o consumidor potencial, 

usuário do Shopping Recife. Correspondendo, portanto, ao formante 

eidético. Não é necessário a aparição do manequim por inteiro, basta 

uma parte desse simulacro do corpo humano para remeter a idéia do 

que ali está, um modelo ideal do que pode ser um rosto, uma mão ou 

uma perna. 

 

Essas cópias humanas inventadas a partir de pessoas, por pintores 

holandeses e franceses, serviam para representação de serviçais nas 

decorações das casas e hospedarias do século XVIII. Só por volta do 

fim do século XIX os manequins foram usados junto a muito outros 

elementos para montarem encenações, aproximando-se do Vitrinismo 

atual.  

 

No  Brasil,  as primeiras indústrias dedicadas à confecção de 

manequins para Vitrinas foram a Arpavi que, em 1937, lançou no 

mercado manequins de gesso com gestos e posturas que 

acompanhavam  a  moda europeia. A Propavit, outra indústria 

brasileira  de  manequins, lançou, quatro anos depois, uma coleção 

completa de  manequins  de  celulose.  Atualmente  existem 

manequins  de  materiais  diversos,  sua  maioria de fibras e resinas 

que  cada  vez  mais copiam as aparências e atitudes do consumidor, 

provocando, propositalmente, um encontro do observador com sua 

imagem. 
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Luz e Cor, formantes cromáticos compostos da mesma natureza. Luz é 

o  elemento  que  possui  vida  própria,  dando  significado  às  formas 

na  qual  enfoca.  A cor, efeito prismático da luz, confere aos 

elementos que colore significados que variam de acordo com a 

intensidade dos tons, nuances e suas combinações contrastantes. A 

iluminação  do   cenário  Vitrina  é  aquela  que  demarca  o produto  a 

ser  ofertado,  ela  não  deve  ser  vista, mas somente percebida. É a 

luz  que  produz  a  sensação  de  espaço  e colorido,  provocando 

efeitos  de  sentidos,  qualificando  um  discurso.  É a ação da luz que 

ilumina e realça o produto e suas cores, tornando-o visível aos olhos 

do consumidor. 

 
Materiais nas Vitrinas é de uma gama infinita e múltipla, pois 

quaisquer materiais, do papel à madeira, do plástico ao metal, do 

tecido à pedra, da sucata a obras primas, do artesanato à robótica, 

todos servem para criar efeitos de sentidos, sensações, interpretações 

novas e inusitadas em torno do ‘produto estrela’. Portanto corresponde 

ao formante matérico. 

 
A posição, a topologia dos produtos na Vitrina de forma simétrica ou 

assimétrica, os arranjos dos produtos em posição verticalizada ou 

horizontalizada em relação ao todo da Vitrina; se mais acima ou mais 

abaixo,  todas  as  possibilidades  de  agrupamento  ou  isolamento 

dos produtos e seus suportes indicam um efeito estético que transmite 

ora formalidade, ora despojamento, ou coletividade, ou 

individualidade. São alguns efeitos de sentidos que o formante 

topológico pode provocar nos consumidores potenciais, quando diante 

de uma Vitrina. 
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É a partir do efeito visual que se deseja criar que se 

deve achar o material ideal, tanto na textura quanto na 

cor, e para isso, é preciso completar a encenação com 

o uso adequado da iluminação. Todos os detalhes 

iluminados ou velados fazem o espectador reconhecer 

seus universos no conjunto do discurso apresentado 

porque, na percepção de cada consumidor, cada linha, 

cada volume, cada forma e cada tema desse cenário 

deve ter, relação ao seu mundo particular, uma 

proximidade visual, quase táctil, para exercer um vetor 

de identificação, no qual a promessa possa ser 

exposta”. (...) A partir da imagem que se faz do 

produto determina-se a própria imagem a quem ele se 

destina. (DEMETRESCO, 2001:104) 

 
A hipótese é que o Vitrinismo representa um novo instrumental  de 

controle gerencial, possibilitando guiar decisões de posicionamento de 

imagem de marca no mercado varejista moderno. Ou melhor, as 

variáveis presentes na composição do Vitrinismo sugerem discursos 

aos consumidores, orientando seu processo decisório de escolha e 

compra, possibilitando identificação de classe e de costumes, servindo 

como fichamentos simbólicos de desencaixe e encaixe nesta sociedade 

consumista e altamente dinâmica e reconhecendo nas lojas a confiança 

de sistemas peritos.    

 
A dinâmica metodológica proposta neste trabalho é a de evidenciar no 

Vitrinismo, quanto discurso a macro simbolização histórica social, cuja 

obra de Giddens (1997) é o nosso referencial conceitual. O Discurso, o 

eixo central correspondente ao ‘DNA da Marca’, ou melhor, a essência 

de marca do produto/loja, é em grande parte imutável; e em torno do 

qual a narrativa (cenários) sofrerá modulações e modificações, 

gerando incertezas, diferencial persuasivo estimulado pela 

concorrência. 
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O gerente da loja está inserido num contexto altamente dinâmico e 

competitivo, pois a cada dia deve circular no shopping para observar e 

entender as novas ordenações discursivas das Vitrinas da 

concorrência, modificando suas modulações na tentativa de adequar-

se a quaisquer interdiscursividades que afetem a essência de sua 

Marca.  

 

Além da interdiscursividade, captada pelo gerente e vitrinista em 

relação ao discurso das vitrinas dos concorrentes, no geral, o discurso 

da Vitrina não é monológico, mas claramente dialógico. Na cenarização 

das Vitrinas existem tendências a dialogar com diversos segmentos do 

mesmo público alvo. 

 

Histórico-socialmente cada segmento possui modulações discursivas 

diversas. O gerente ou vitrinista realizam modulações de cenários 

referentes à interdiscursividade por diversidade de idades, renda, 

gênero, ocupação profissional e estilo de vida. Essas segmentações 

sócio demográficas e psicográficas são indícios que determinam como 

o discurso deve se inter-relacionar com a discursividade da 

concorrência com o objetivo de superá–la. 

 

Referindo-se às Vitrinas Sylvia Demetresco em sua obra “Vitrina: 

construções de encenações”, explica: 

 

A vitrina em sua montagem operacionaliza um 

complexo engate e desengate de programas 

narrativos(...) O discurso da vitrina caracteriza-se por 

ser um discurso temático e figurativo, construído por 

um enunciador que como se viu desencadeia uma 

transformação no enunciatário para provoca–lo e atraí–

lo, na medida em que a vitrina se torna um espaço 

cujos produtos são investidos de valores. 

(DEMETRESCO, 2001:94-95) 
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(...) Unindo euforia, estética e luz, seja qual for o tema, 

a vitrina é sempre um discurso do ser e do parecer, em 

que os limites são tênues como o fio de nailón, quase 

invisível. O vitrinismo transforma-se num grande 

exercício de metalinguagem, que se utiliza de várias 

linguagens para gerar um discurso intersemiótico 

guiado pela sedução e pela tentação. (DEMETRESCO, 

2001:115) 

 

Foi observado que os consumidores potenciais, usuários do Shopping 

Recife de alguma forma selecionam, de acordo com seu processo 

cognitivo, naquela circunstância, qual Vitrina terá sua maior atenção. 

Permitindo uma parada em frente da mesma, buscando uma maior 

tradução ou interpretação da promessa inerente ao discurso ali 

enunciado, centrado num produto ou conjunto de produtos expostos 

estrategicamente.  

 

Acordando com essa proposição, Demestresco (2001) em seus estudos 

sobre o Cotidiano fundamenta a seguir: 

 

A Vitrina é um acontecimento social que é olhado e 

visitado pela cotidianidade. (...) Constituída de um 

grande elenco de materiais concentrados em criar um 

discurso sensível que quer ser visto e devendo, 

portanto, atrair, seduzir e fascinar, essa manifestação 

que se apresenta no nível superficial do discurso só 

pode ter tais qualidades no momento em que há uma 

conjunção perfeita entre enunciador e enunciatário, isto 

é, uma relação total entre homem e mundo, como 

Joseph Courtés postula: “a organização do sentido ao 

nível superficial só se explica como projeção imaginária 

da relação do homem ao mundo ou à experiência. 

(DEMETRESCO, 2001:138)  
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 Demetresco  também destaca,  

  

(...) As vitrinas são uma forma final de concretizar um 

texto, a partir do briefing de uma empresa, que por sua 

vez, contém os objetivos verbais e não verbais: ao 

identificá-lo, o sujeito enunciador vitrinista dá uma 

forma visual ao texto verbal, fazendo algo como uma 

transcrição construindo um discurso intersemiótico e 

dirigindo-o a um público determinado. (DEMETRESCO, 

2001:238) 

 

Sobre as Vitrinas, aceitou-se as fundamentações acima como 

orientadoras de nossa análise. Portanto, sendo o vitrinista ou o 

gerente da loja o enunciador do discurso, este depende do briefing do 

sistema varejista, das orientações pelas quais ele operará o vitrinismo. 

O gestor do sistema através de um briefing revela sua racionalidade e 

suas intenções orientando o vitrinista ou gerente da loja na busca de 

traduções estéticas.  

 

A Vitrina apresenta-se como um cenário estético onde discursos, 

aparentemente despojados de intenções, acabam por sugerir 

comportamentos  aos  consumidores potenciais, através de 

construções  físicas, formantes relacionados  a  tipos  de  materiais,  

às luzes, às cores utilizadas e posicionamentos junto a produtos 

estrelas. 
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Demestresco contribui com outras informações relativas a cenarização 

da Vitrina:  

 

(...) A escolha dos materiais e de suas  matérias, a 

qualidade da luz, a textura, a relação entre forma e 

fundo, o agenciamento das peças, a escolha dos seus 

acessórios, o privilégio dado a uma cor em relação a 

outra, ou os recortes feitos, reforçam uma imagem e 

uma marca, identificando-a visualmente. E são as 

marca reconhecidas mundialmente que mais facilmente 

dão maior liberdade de opções de criação, uma vez que 

já contam com um público seleto e apreciador do que 

edificam. Desse modo, o criar expectativas, o jogar 

com propostas radicais e a instalação de encenações 

especiais já fazem parte de uma identidade que será 

ainda mais reforçada no momento em que o inusitado 

fortalece essa identificação (...) Nos textos - vitrinas 

essa manipulação à procura de uma identificação, ao 

reforçar a marca pelo visual, é um dos modos como 

trabalha o enunciador. (DEMETRESCO, 2001:241) 

  

As mudanças de cenário na Vitrina, servem para criar enunciações 

novas, até mesmo inusitadas, atraindo o consumidor potencial que já 

condicionou-se por uma prática comum e esperada no mundo 

consumista: a de reconhecer nas vitrinas o lançamento, a revelação do 

que é atualizado no referente ao se vestir.  

 

São diferentes ‘falas’ imagéticas para o mesmo discurso, em que a 

essência discursiva, que formata a Imagem de Marca dos produtos 

expostos e, conseqüentemente, do Varejo que os vendem, não foi 

substituída, apenas cenarizada com outros formantes eidéticos, 

matéricos, cromáticos e topológicos.  
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É a promessa de encontro com o atualizado, com as novas tendências 

da moda, que estimula, movimenta e motiva o consumidor potencial a 

expectar as Vitrinas do Shopping Recife. A Vitrina, essa ‘caixa de 

vidro’, abre portas para novas informações, promessas, possibilitando 

a sua audiência conhecer a passagem para um mundo de êxito social.  

 

2.3.1. O Vitrinismo e sua manifestação quanto Discurso 

publicitário 

 

Importante contextualizar o discurso publicitário presente nas Vitrinas, 

possibilitando observar como o Vitrinismo age, através do seu 

processo comunicativo persuasivo, na cognição dos consumidores 

potenciais em relação ao mix de produtos ofertados nas lojas de 

vestuário feminino adulto do Shopping Recife. 

 

Adotou-se a terminologia criada por Habermas, que classifica o 

discurso em dois grandes grupos: o discurso comunicativo e o discurso 

estratégico. O primeiro tem como objetivo central o entendimento 

entre os participantes do discurso. Já o segundo tipo têm objetivos 

instrumentais e visa alcançar resultados. O discurso estratégico, 

também chamado de colonizador, porque o seu modelo é amplamente 

empregado em outros tipos de discurso – é constituído pelo discurso 

da burocracia e pelo discurso do consumismo, especialmente o 

discurso publicitário. 

  

“Uma Vitrina tem como objetivo expor um produto, marcar a sua 

identidade e atrair um público específico, quer para mostrar um 

produto, quer para fazer o público comprar”. (DEMETRESCO, 2001:93) 

 

Em relação a sua função pragmática de incitação ao ato de compra, o 

discurso publicitário nas Vitrinas faz-se permanentemente sob a forma 

da exaltação do perfil de um produto, mas ainda, da euforização 

absoluta, sem uma referência precisa, necessária ao plano descritivo 

do próprio produto. 
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Não são mais as qualidades intrínsecas de um produto que são 

vendidas ou expostas em uma Vitrina e nem mesmo, em sentido 

restrito, a reputação de uma marca registrada, mas na verdade a 

imagem dessa marca junto ao público consumidor ou, mais 

exatamente, as imagens mentais através das quais transita essa 

imagem de marca e cujo monopólio na consciência coletiva ela sabe 

assegurar. 

 

Colaborando com essa visão do consumo contemporâneo, Cheskin 

(1994:50) afirma que:  

 

As pessoas compram símbolos, não produtos e os 

consumidores sabem pouca coisa a respeito da 

qualidade real do produto. Os consumidores compram a 

imagem do produto, a imagem inspirada na marca, a 

imagem identificada na marca, o rótulo, a propaganda 

impressa, os comerciais em filme e a publicidade sobre 

o produto ou companhia que o fabrica. 

 

Segundo Martine (1993:117), “É a conformidade ou não conformidade 

entre o tipo de relação imagem/produto e a expectativa do espectador 

que confere à publicidade o caráter de verdade ou de mentira”. 

 

Concordando na mesma visão sobre a publicidade, Georges Péninou 

(In BARTHES, 1987) afirma: “A publicidade diz a verdade mostrando, 

de forma tangível, o semelhante à verdade, o verossimilhante: ela fixa 

as coisas na atenção pública através da irrefutável função testemunhal 

de uma cópia real que permite jogar através de provas”. 

 

Entende-se, que devido a sua fixação visual, o discurso publicitário nas 

Vitrinas, dispõe de uma vantagem de primeira ordem para postular o 

título de discurso de autoridade identitária. Fortalecendo a imagem da 

marca através de criação de subcategorias de valores e significados 

dentro da estrutura social, suprem-se os termos de avaliação do 

produto e permite ao comprador fazer identificação de classe. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O VITRINISMO MEDIANDO RACIONALIDADES GERENCIAIS MODERNAS 

 91

 

O discurso publicitário só tem razão de ser porque 

todos os objetos que ela toca são, no duplo sentido da 

palavra, prestígio: cada um extrai seu valor menos de 

uma utilidade objetiva do que de um sentido cultural 

(ou seja, de sua inserção em um modo de vida) e cada 

um serve para manter um status, efetivo ou sonhado. A 

publicidade é um modo de aculturação típico das 

sociedades economicamente desenvolvidas. Controle 

social de tipo novo (...) (ela) traduz as preferências e 

os preconceitos da nova classe média. (FARIAS, 1995: 

26-28) 

 
O discurso publicitário veiculado nas Vitrinas concebe um imaginário 

social, à medida que exibe, como argumentos de venda para seus 

produtos, modelos de vida que são exportados para o público, 

literalmente comprados pelos clientes, no momento de pagarem o 

próprio produto. Por trás da comunicação, permanentemente eufórica, 

de um benefício ligado às virtudes simbólicas dos produtos exaltados, 

há, finalmente, o surgimento de uma sociedade de conforto ético 

projetado pelo discurso que as Vitrinas veiculam. 

 
A Vitrina veicula a mensagem publicitária fazendo uso de um conjunto 

de efeitos retóricos, aos quais não faltam as figuras de linguagem e as 

estratégias persuasivas. Sua função primordial é tentar vender o 

produto, informando sobre suas características básicas, exaltando sua 

qualidade através de mecanismos de persuasão e sedução. 

 
Mas, na realidade, é através de empréstimos de uma herança cultural 

que o discurso publicitário nas Vitrinas fornece os signos clássicos da 

distinção cultural, esforça-se para que lhe seja reconhecido um 

estatuto de discurso de autoridade identitária. A opinião expressa 

existe por si só, impondo-se aos interlocutores através do seu modo de 

dizer. Em certos casos, o Vitrinismo apresenta um discurso publicitário 

enigmático, dificultando a identificação do produto exposto. No 

entanto, pelo apoio da imagem dos produtos (coesão esofórica) o 

consumidor (alvo deste jogo) consegue desvendar o mistério. 
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A  construção  do  sentido  na  comunicação  publicitária  se  

estabelece  por  uma conjunção  de  fatores diversos, em que 

interagem o lingüístico e o icônico, as construções de produção 

(quadro  sócio-cultural  e  de interesse dos anunciantes) e as 

instâncias  da  recepção  (o  consumidor particularizado e o 

consumidor universal). 

 

Demetresco (2001:243) comenta, 

 

 A  estratégia  mais  recorrente  nas  vitrinas é a de 

fazer  dessa  caixa-vitrina  uma  caixa-promessa, como 

a  de  pandora,  em  que  de um lado existe a 

esperança de  poder  ter  o  produto  e de outro, 

brotam  idéias,  saltam  novidades  e  explodem cores  

e  formas à guisa de mostrar um produto, uma 

empresa  e  uma  marca.  O ver, o olhar,  o contagiar 

dão  sinal  de  que  elas  contêm uma promessa e 

levam  à  compra  se  não  da  primeira  vez,  numa 

outra  ocasião. Isso  sugere  que  a  promessa  e a 

esperança,  presentes  na  vitrina,  ficam  memorizadas 

no enunciatário  como  sua  procura  por  algo  novo e 

onde sua curiosidade é sempre despertada por 

montagens  inusitadas.  A  promessa, a esperança, o 

ser e o parecer  estão, então sempre presentes nas 

duas caixas  e  a  curiosidade permeia o discurso da 

Vitrina. O aproximar-se,  o  querer  ver,  o  atravessar  

o  vidro ou  o  namorar o  produto  apresentado  no  

interior  de uma vitrina mostra  a  estreita  relação  

entre  uma ‘Pandora’  e  um  observador,  ambos  

curiosos. 
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Retratada  em  várias linguagens, a Vitrina traz um discurso que 

articula  uma  malha  de  significações  com  efeitos  de  sentidos.  É 

um  meio  de  comunicação  persuasivo e bastante utilizado nos 

centros urbanos, considerada  uma  mídia,  que  traz um apelo 

publicitário e de marketing fortes voltados para seus consumidores 

potenciais. 

 

Nesta pesquisa a Vitrina traz um enunciado publicitário e 

mercadológico, em que uma história de sedução vai ser contada, pois 

toda Vitrina no seu processo de persuasão baseia-se numa 

narratividade, em que ocorre uma mediação comunicativa entre o 

enunciador (gerente ou vitrinista) e o enunciatário (consumidor 

potencial). A narrativa publicitária e mercadológica nas Vitrinas 

estabelece  um  programa de manipulação recíproco entre o 

enunciador e o enunciatário. No nível narrativo do enunciado propõe-

se destinador e destinatário, no discurso fala-se de enunciador e 

enunciatário. Ambos  se  relacionam  a  partir  da  Vitrina,  que  é  um  

texto  não verbal  e,  portanto,  um  espaço  da  enunciação,  cuja  

especificidade de organização refere-se aos elementos que compõem a 

Vitrina: manequins,  luz,  cor,  materiais,  texturas  e  produtos  que  

juntos fazem  o  consumidor  potencial  parar  e  olhar  a  vitrina,  e,  

quando julga  o  discurso  que  está  sendo  ofertado   pertinente,  

compra.  

 
O  processo  narrativo  que  está  sendo considerado na enunciação 

nas  vitrinas é de um lado  o  destinador/enunciador/gerente e, de 

outro, o destinatário/enunciatário/consumidor potencial. 
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Nessa relação algumas possibilidades surgem na rotina comercial dos 

shopping centers. Primeiro o consumidor potencial não é atraído pelo 

discurso da Vitrina, passando sem vê–la, logo não compra; segundo, o 

consumidor potencial passa diante da Vitrina e é atraído por seu 

discurso, desperta interesse, mas o enunciatário aprecia e não compra, 

talvez volte em outra ocasião para ver novas ofertas; terceiro, o 

consumidor potencial é manipulado pela Vitrina, identificando–se com 

o discurso proposto, mas por algum motivo circunstancial não compra 

(não necessita do produto no momento, ou não está financeiramente 

apto, ou está sem tempo para provar, entre outras), memorizando a 

marca e seus produtos; quarto, o consumidor/enunciatário é 

manipulado e seduzido pelo discurso proposto, entra em comunhão de 

interesses e compra o produto ofertado. A Vitrina alcança e cumpre o 

objetivo de  vender o que ofertava. Quinto, o consumidor/enunciatário 

é seduzido pela enunciação proposta na Vitrina, faz a interpretação, e 

a tradução intersemiótica, mas não compra, apenas aprecia com uma 

fascinação estética, plástica, como diante de um cenário, de uma 

proposta de arte.  

     

Nesta pesquisa o essencial é entender como a terceira, quarta e quinta 

possibilidades acima acontecem, principalmente a quarta possibilidade 

(em que houve a compra); localizar e entender quais os mecanismos  

que  levam a uma interação e sedução para o que nela é ofertado. 

Perceber e entender esses mecanismos, em hipótese, servem como 

índice de um processo, um guia de ações, que deve ser utilizado no 

processo gerencial dos varejistas em questão, na busca de uma 

identidade reflexiva com seu target (público-alvo identificado).  

 

Levantar tais dados e entender seus mecanismos formam um roteiro a 

ser aproveitado no planejamento, ou melhor, na elaboração do 

processo ‘ideal’ de atendimento, que, geralmente se desenvolve de 

forma invisível ao cliente, no Núcleo Técnico ou Invisível do Modelo 

Servuction.  
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O imaginário dos potenciais consumidores de moda feminina são 

permeados por expectativas de informação e atualização, pois 

reconhecem que é na Vitrina que se dará o encontro com o que é 

moda, o que é adequado e importante de ser vestido, na busca de 

apresentar-se socialmente como ‘reencaixado’, ou melhor, atualizado e 

bem sucedido no contexto da sociedade consumista moderna.   

 

Neste aspecto, a Vitrina assegura ao consumidor potencial uma certa 

segurança na promessa ali veiculada, pois o gerente  tem o interesse 

de enunciar suas qualidades, enaltecer seus diferenciais positivos em 

relação à concorrência, com o intuito final da venda. 

 

 As Vitrinas atuais em sua maioria não se contentam com uma cena 

genérica de tipo didática, revelando os novos modelos, tecidos e as 

cores das roupas para certa estação do ano ou contexto, mas 

desenvolvem uma cenografia original, um conceito, procurando 

harmonizar-se com o perfil do ‘cliente’ da loja, buscando 

verossimilhanças com o perfil do target. E, principalmente, o Vitrinismo  

revela um discurso sem conclusões claras e óbvias, provocando uma 

inquietude, um desequilíbrio no processo cognitivo do consumidor 

potencial diante daquele cenário. Não há uma afirmativa, mas uma 

reticência ou interrogação, que leva o consumidor potencial a buscar 

mais informações para inferir completamente com aquele discurso. 

Observou-se nesta pesquisa ser uma estratégia do sistema de controle 

de consumo, motivadora do consumidor potencial, estimulando-o a 

entrar na loja e argüir os vendedores sobre o objeto de seu desejo.  

 

O discurso publicitário presente nas Vitrinas trazem  o quadro cênico 

evidente de promoção de uma mercadoria/produto, no caso roupa 

feminina adulta, e mobilizam cenografias variadas na medida em que, 

para persuadir seu consumidor potencial, devem captar seu imaginário 

e atribuir-lhe uma identidade, por meio de uma cena de fala 

valorizada. 
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A Vitrina da loja precisa ser constantemente ressemantizada através 

de cenarizações diferentes, adaptando-se ao imaginário dinâmico do 

seu target, adicionando ou subtraindo valores através de novas 

composições estéticas.  

 

São essas cenografias presentes nas Vitrinas do Shopping Recife que  

interessou de perto. Como já dito no início deste capítulo, selecionou-

se como amostra representativa do nosso universo duas Vitrinas por 

suas características antitéticas, a Vitrina da loja Hering e a Vitrina da 

loja Amarelo Mel, ambas representam, uma o modelo de Vitrininismo 

determinada por um gerenciamento claro e rígido, próprio dos moldes 

da teoria clássica administrativa; e a outra um modelo de Vitrininismo 

determinado por um gerenciamento informal, de certo modo empirista. 

Ou seja, a Vitrina da Amarelo Mel não possui um script planejado 

antecipadamente, instrumental próprio de gerência, está livre de 

orientações, recebendo mudanças freqüentes e aleatórias. 

 

Para operacionalizar a análise genérica da macro simbolização social 

com a composição particular de uma Vitrina num dado contexto de 

tempo e lugar, ordenou-se uma metodologia de análise que 

correlaciona os conceitos de contração de tempo-espaço, desencaixe e 

reflexividade (Giddens, 1997), com o Modelo Servuction de Serviços 

(Bateson, 2001) e os quatro P’s do Serviço (Las Casas, 2000) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O VITRINISMO MEDIANDO RACIONALIDADES GERENCIAIS MODERNAS 

 97

CAPÍTULO III – Metodologia  

 

3.1. Classificação da Pesquisa 

 

O presente estudo é classificado como uma pesquisa exploratória, 

posto que tem por objetivo descobrir idéias e relações novas sobre o 

Vitrinismo no Varejo de vestuário feminino adulto no Shopping Recife. 

  

Bulson, citado por Cartwright (1964:406) relata que:  

 

Para investigações em que o pesquisador está 

interessado, principalmente, nas características do 

próprio conteúdo, tenta tirar deduções válidas da 

natureza do conteúdo para as características de sua 

origem ou quando se interpreta o conteúdo com o 

objetivo de revelar algo sobre a natureza de seus 

efeitos. 

 

 

3.2. Delineamento da Pesquisa 

 

O procedimento técnico delineado foi baseado na observação visual  

das Vitrinas da lojas Hering e Amarelo Mel e entrevista com seus 

respectivos gerentes, no Shopping Recife em Pernambuco.  

 

A Observação visual dessas Vitrinas será auxiliada através de 

fotografias atuais das mesmas. A coleta de informações sobre a 

racionalidade gerencial praticada nessas lojas foi realizada através de 

entrevista pessoal por questionário aberto previamente estruturado e 

aplicado em dois Sábados consecutivos, no horário de funcionamento 

das referidas lojas. 
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Próprio da natureza do método de coleta de dados escolhido e 

utilizado, as percepções apuradas por meio de entrevista pessoal 

estarão sujeitas a distorções, que deverão ser controladas por máximo 

rigor técnico. Será realizado somente no Shopping Recife, 

considerando-se apenas essas duas lojas do ramo de vestuário 

feminino adulto, o que limita, mas não inviabiliza as generalizações. 

 

“A perspectiva da pesquisa será sincrônica já que serão analisadas as 

dimensões centrais do estudo em uma determinada época, sem 

considerar a evolução do tempo”. (Bruyne et all: 1972) 

 

Nesta pesquisa a opção por estudar o Varejo do ramo de vestuário 

feminino adulto, deve-se ao reconhecimento da representatividade 

quantitativa e importância comercial desse tipo de Varejo nos shopping 

centers nacionais e regionais. 

 

3.3. Arcabouço teórico para análise das Vitrinas 

 

É uma tônica geral das análises da produção simbólica contemporânea, 

condicionar a interpretação dos mecanismos de uma obra estética 

particular aos condicionantes contextuais. A pesquisa propôs a 

contextualização inerente a uma interpretação simbólica denominada 

por macro simbolização social que se referência na teoria sobre a 

racionalidade moderna de Giddens (1997), que desenvolve conceitos 

como contração de tempo e espaço, desencaixe e reflexividade. 

Através desses três conceitos, Giddens induz a perceber que a 

produção simbólica contemporânea se caracteriza por uma frenética 

produção, comparação e reinterpretação com as obras da 

concorrência, com os novos paradigmas estéticos. Emprega-se aparato 

informático para agilizar a produção das novas composições apoiado 

por modelos de investigação das motivações de consumo, tudo isso, 

para agilizar o tempo de produção da mercadoria, do seu consumo e 

da manutenção da satisfação do consumidor. 
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A descrição dessa rotina produtiva apresentada anteriormente está 

circunscrita ao conceito de contração tempo e espaço e que, na era da 

globalização, ocorrem em caráter planetário. A ‘reordenação’ de uma 

matriz simbólica na Califórnia, New York ou São Paulo, acontece quase 

que simultaneamente, seja qual for o centro cosmopolita, não 

importando a distância física e os fusos horários existente entre elas. O 

conceito de contração tempo e espaço induz à concepção do conceito 

de desencaixe, no qual uma reordenação simbólica atravessa as 

distâncias físicas em pouquíssimo tempo e em ordem mundial.  

 

Giddens (1997) explicita que cada vez mais as influências sobre a vida 

de um indivíduo ocorrem orientadas pela peritagem técnico-científica, 

racionalizada abstratamente em locais em que o indivíduo não tem 

acesso, e que determinam desafios e riscos para sua existência. O 

indivíduo percebe cada fez mais fragmentada a sua capacidade de 

equilibrar sua vida com seu entorno, isso gera o mecanismo de 

desencaixe, uma sombra, uma angústia, ou na concepção Freudiana 

uma inquietação ou na de Piaget um desequilíbrio. Cada vez mais 

intensificam–se os mecanismos de desencaixe e cada vez mais eles se 

estendem. 

 

A observação da maximização do desencaixe no indivíduo enquanto  

consumidor provoca a necessidade de articular o conceito que Giddens 

(1997) denomina de reencaixe. A comunicação deve engendrar meios 

que, após ter provocado o desencaixe, possam provocar um 

entendimento da lógica da globalização, e esse entendimento possa 

tornar-se um mecanismo a favor do seu êxito social.  

 

O mecanismo de reencaixe, que deve ser provocado pelo o processo 

de comunicação mercadológica, induz à necessidade da operação do 

conceito de reflexividade. A reflexividade é um conceito que tornou–se 

fundamental na era moderna. 
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Segundo Giddens (1997), a modernidade se caracteriza por uma 

ruptura com a lógica tradicional dos costumes e, portanto, com uma 

constante reinterpretação da dinâmica social. O indivíduo moderno é 

compelido a monitorar constantemente seu êxito social em simetria e 

assimetria com os padrões de êxito social da globalização. 

 

Interpretou-se a concepção de Giddens da macro simbolização social 

na globalização, em que o consumidor deve ser induzido pela 

comunicação a inquietar–se: “Caso não compre este produto, que 

conseqüências trarei para minha vida social”. 

 

A comunicação, graças à reflexividade, pode, através de uma 

mensagem monológica, ou mesmo dialógica, expressar explicitamente 

e racionalmente como engendrar  atos de consumo que induzam a 

transformações para o êxito social. Porém, outra dimensão 

fundamental da comunicação mercadológica corresponde ao ‘não dito’.   

 

A dimensão comunicativa do ‘não dito’, são mecanismos de linguagem 

fundamentais para a comunicação mercadológica, pois a reflexividade, 

por corresponder a um raciocínio subjetivo em confrontação com o 

Vitrinismo, provavelmente será mais eficaz quando a comunicação não 

estiver com o sentido determinado e fechado, e sim aberta, permitindo 

que o imaginário do consumidor possa fluir segundo os ditames da 

liberdade individual. 

 

Ex: Um manequim posicionado à esquerda da Vitrina, vestido com 

roupas de cortes sensuais e modelagem vanguardista mas, com cores 

sóbrias e tradicionais. Outro manequim posicionado à direita da Vitrina 

vestido com uma roupa clássica, com cortes tradicionais, foi 

posicionado horizontalmente, deitado no ‘chão’ da Vitrina, revelando 

detalhes na gola e nos bolsos em cores fortes e quentes, lembrando as 

cores do nosso verão tropical. Qual das vestes poderia ser vista como 

a mais adequada para trajar numa reunião de negócios com 

empresários locais? Qual dos modelos expostos melhor impressão 

causaria nesta situação?  
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A consumidora em potencial vestiria uma roupa sensual com cores 

sóbrias e assim ganharia aceitação previa dos empresários? Ou seria 

vista com pouco profissionalismo, numa tentativa de escamotear sua 

pouca competência executiva? A segunda roupa com corte sóbrio e 

mais colorida indicaria uma executiva competente e ao mesmo tempo 

bem humorada?  

 

São exemplos de reflexões que uma consumidora potencial enfrentaria 

diante de uma Vitrina. Reflexões estas que, associadas a um nível de 

desconhecimento de sua própria identidade e em confronto com as 

possibilidades formais que favorecem seu êxito na sociedade 

globalizada, instituem uma trama comunicativa. A consumidora 

potencial  vê-se impelida na busca de informações complementares e 

entra na loja em questão. A Vitrina não está contida apenas no 

quadrilátero de vidro, ela se estende para o interior da loja, 

correspondendo ao núcleo visível do Modelo Servuction onde se 

desenvolverão interatividades,  servindo por sua vez para orientar o 

gerente no núcleo técnico ou parte invisível do Modelo Servuction, na 

reordenação estética persuasiva da loja. 

 

O Vitrinismo exacerba as representações de materiais, cores, luzes, 

manequins e posições, mas não informa sobre a adequação ou 

inadequação das novas combinações de vestuário para as práticas 

sociais, nem o preço, formas de pagamento, proveniência dessa moda. 

Ocorre a aceitação dos novos valores a partir da intensificação da 

macro simbolização social no seu grupo de estilo de vida. 

 

A Reflexividade é um conceito fundamental para Giddens, pois através 

dela cada indivíduo se torna um pólo ativo para receber e vetorizar a 

comunicação mercadológica, sempre transformadora do ‘status quo’, 

portanto, incentivadora do consumo intenso.  
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3.3.1 Questionário estruturado para entrevista pessoal 

com os gerentes das lojas Hering e Amarelo Mel 

 

A função do questionário nesta pesquisa é captar a relação entre a 

racionalização gerencial do processo de consumo e o Vitrinismo 

praticado nas lojas de vestuário feminino adulto do Shopping Recife.  

 

O objetivo é o de evidenciar nas respostas coletadas através de 

entrevista aos gerentes das lojas selecionadas, em que medida eles 

percebem e dominam alguns conceitos teóricos de Giddens (1997), 

Bateson (2001), Demetresco (2001) e Las Casas (2000). 

 

Sobre a importância da racionalização das funções 

mercadológicas do uso da Vitrina: 

  

1. A Vitrina é um componente importante para as vendas? 

 

2. A Vitrina tem algo a ver com a personalidade e marca da loja? 

 

3. A Vitrina seleciona seu público? Caso sim, como estimula essa 

seleção? 

 

4. Você usa a vitrina como parâmetro para alguma decisão de venda? 

 

5. Quem coordena a composição da vitrina? 

 

6. Como você percebe que os clientes gostaram ou não de uma nova 

Vitrina?  

 

7. Quais as melhores vitrinas da concorrência? Por que? 

 

8. Descreva algumas vitrinas que você mais gostou. 
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9. Quais as piores vitrinas deste shopping? Por que? 

 

10.Descreva algumas vitrinas em que ou nas quais você percebeu 

graves erros. 

 

Perfil do consumidor potencial  

 

1. Qual o perfil (Gênero, renda, escolaridade, ocupação profissional, 

estilo de vida) do seu consumidor potencial?  

 

2. Você olhando alguém passando pelo corredor do shopping center 

percebe se ele é um cliente potencial para a loja? Descreva-o. 

 

3. Qual o perfil ou tipo de cliente que não tem possibilidades de ser 

consumidor dos produtos de sua loja?  

 

4. Em que você se parece e se diferencia em termos de classe social, 

nível econômico e gosto estético em relação ao cliente de sua loja? 

 

5. Descreva quem é o seu cliente prioritário?  

 

6. Descreve quem são os seus clientes secundários? 

 

7. Quando seu consumidor potencial compra uma roupa, qual imagem 

de si ele quer demonstrar?  

 

8. A Roupa que você vende ajuda o cliente a expressar traços de sua 

personalidade ou status social? 

 

9. O que seu cliente prioritário espera/deseja da imagem de marca 

transmitida na sua loja? 

 

10. O que o cliente secundário espera/deseja da imagem de marca 

transmitida na sua loja? 
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11. Seu consumidor potencial percebe a mudança da moda?  

 

12. Com que freqüência ele vem conferir as mudanças da Vitrina?  

 

13.Com que freqüência ele realiza o ato da compra? 

 

14.Quais atributos do produto a Vitrina deve expressar junto aos 

consumidores potenciais?   

 

15.A partir das fontes de informação que orientam o conhecimento do 

cliente sobre a marca da loja, como você classificaria o nível de 

conhecimento dele: alto conhecimento, médio conhecimento, baixo 

conhecimento?   

 

16. O que, na Vitrina da sua loja, deve sempre ser mantido e o que  

pode estar sempre mudando? 

 

 

Sobre a cenarização das Vitrinas 

(Formantes eidéticos, matéricos, cromáticos e topológicos) 

 

1. O que uma boa Vitrina deve ter? 

 

2. O que uma Vitrina não deve ter? 

 

3. Pôr que algumas Vitrinas procuram expor todos os tipos de 

produtos ofertados na loja?  

 

4. Você concorda com essa estratégia? 

 

5. Por que algumas Vitrinas apresentam um único ou uma quantidade 

mínima de produtos?  

 

6. Você concorda com essa estratégia? 
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7. Por que algumas vitrinas utilizam apenas uma cor principal seguida 

de suas nuanças?  

 

8. Você concorda com esta estratégia? 

 

9. Por que algumas Vitrinas utilizam muitas cores, sem ordem de 

nuanças?  

 

10. Você concorda com esta estratégia? 

 

11. Por que algumas vitrinas projetam iluminação diferenciada para 

cada novo produto exposto? 

 

12. Você concorda com essa estratégia? 

 

13. Pôr que algumas vitrinas sempre utilizam a mesma iluminação 

básica e comum nos seus produtos expostos? 

 

14. Você concorda com essa estratégia? 

 

15. Uma loja com marca exclusiva e que pratica preços não populares 

deve utilizar materiais de exposição e decoração  industriais e 

modernos? 

 

16. Você concorda com essa estratégia? 

 

17. Uma loja com marca exclusiva e que pratica preços não populares 

deve utilizar materiais de exposição e decoração artesanais e 

comuns? 

 

18. Você concorda com essa estratégia? 

 

19. Por que existem Vitrinas com manequins com corpo inteiro, com  

rosto  e outros sem rosto?  
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20. Por que existem Vitrinas com manequins de meio corpo e outras 

sem manequins? 

 

21. As Vitrinas devem expor seus produtos de forma simétrica ou 

assimétrica?  

 

22. As Vitrinas devem ser técnicas, figurativas ou abstratas? 

 

Sobre o comportamentos de compra dos consumidores 

potenciais 

 

1. Quais são as dúvidas mais constantes de cada tipo de consumidor 

após deparar–se com a Vitrina? 

 

2. Quais são as questões que seus consumidores nunca têm dúvida e 

que são essenciais para o processo de venda? 

 

3. Seus clientes gostam de ser tratados com abordagem íntima, 

intensa e afetiva ou são discretos e reservados? 

 

4. Os clientes podem tomar que liberdades em manejar os produtos?  

 

5. Que liberdades não são permitidas ao cliente dentro da loja? 

 

6. O modo como é montada a Vitrina pode modificar a percepção de 

caro ou barato nos consumidores potenciais? 

 

7. A maneira como é montada a Vitrina pode modificar a percepção de 

chique e brega nos consumidores potenciais? 

 

8. Quais respostas seus clientes buscam na sua Vitrina/loja para 

alcançar o êxito social?  
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9. Quando seu consumidor observa uma roupa na Vitrina, ele percebe 

qual papel social ela potencializará? Ex: clássico, vanquardista, 

executivo, lúdico, empreendedor, filosófico, intelectual, controlador.  

 

10.Quando seu consumidor observa sua Vitrina, ele pode indicar para 

que tipo físico-social se adequariam aquelas roupas expostas?  Ex: 

Para pessoas mais clássicas ou mais modernas; mais jovens ou 

mais velhas. 

 

11.Quando seu consumidor observa sua Vitrina, ele pode indicar para 

que tipo físico-social não seria adequado? Ex: não para uma pessoa 

mais clássica ou mais moderna; não para uma pessoa mais jovem 

ou mais velha. 
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CAPÍTULO IV – Resultados 

 

Utilizou-se como método para apresentar o resultado das principais 

informações coletadas, uma apresentação por tópicos, 

correspondentes aos do questionários aplicados, que estão na seguinte 

ordem: sobre a importância da racionalização das funções 

mercadológicas do uso da Vitrina, sobre o perfil do consumidor 

potencial, sobre a cenarização nas Vitrinas e sobre o comportamentos 

de compra dos consumidorea potenciais. A síntese dos principais dados 

da pesquisa é apresentada comparativamente, ou seja, os dados 

gerais da loja tipo franchising - Hering são apresentadas em 

contraposição ou semelhança com os dados gerais da loja tipo 

tradicional  local - Amarelo Mel.  

 

Loja Hering - Sobre a Importância da racionalização das funções 

mercadológicas do uso da Vitrina: 

 

Analisando as respostas dos questionários aplicados através de 

entrevistas junto aos gerentes das lojas Hering e Amarelo Mel, a 

Vitrina é claramente referenciada por ambos como o espaço mais 

importante do Varejo de vestuário feminino adulto.  

 

A loja Hering, neste primeiro tópico, composto de 10 perguntas (vide 

questionário página 103), apresentou, de forma geral, um maior 

entendimento e valorização da função comunicativa e comercial da 

Vitrina. Interpretou-se pelas respostas coletadas, que este maior 

entendimento e valorização é uma conseqüência do maior controle 

exercido pelo escritório central franqueador da Hering, exercido 

através de assessoria e fiscalização contínuas, que repassam 

detalhadamente todos os procedimentos para montagem e renovação 

da Vitrina desta loja. 
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Um script detalhado fornece o modelo da ‘Vitrina – mãe’ a ser copiado, 

ou melhor, emulado, por cada unidade (loja) franqueada no Brasil. O 

escritório franqueador envia semanalmente por Email protegido, a 

fotografia da ‘Vitrina - mãe’ devendo ser reproduzida com o maior 

rigor, admitindo-se apenas pequenas variações para adequar-se ao 

espaço físico da loja em questão.  Fornecem os códigos das peças a 

serem expostas, bem como dos acessórios que acompanharão. 

Também um padrão cromático é orientado, direcionando as cores e 

tons das peças indicadas para essa Vitrina. O mesmo procedimento 

deve ser seguido para os espaços e prateleiras expositoras no interior 

da loja. O material expositor é enviado pelo escritório franqueador com 

antecedência, através de Kits compostos por material publicitário, a 

exemplo de displays e banners, como demonstrado na fotografia dessa 

Vitrina na página 71, figura 03. 

 

O controle exercido na franquia  Hering é tão efetivo que cria nos 

vendedores e consequentemente na gerência uma atenção maior e um 

espírito de responsabilidade. É percebido nas respostas coletadas que 

o gerente orgulhosamente destaca que só a empregadora e ele 

(gerente) possuem o password (senha) para acessar as orientações 

sobre Vitrinismo elaboradas pelo o escritório franqueador.  

 

O controle exercido pelo escritório franqueador da Hering em 

Blumenau cria nos franqueados de todo o Brasil um sentimento de 

segurança, alertando que em qualquer dúvida, o gerente deve 

consultar primeiro o escritório central antes de alterar a Vitrina 

sugerida. O gerente da loja Hering pesquisada percebe o 

profissionalismo envolvido nesse processo de assessoria do 

franqueador para seus franqueados. Reconhece que por trás daquelas 

orientações e autorizações existem especialistas, profissionais de 

marketing, designers de moda e que se encontram numa constante 

busca pela qualidade da prestação dos seus serviços.  
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Em resultado desse controle da franquia Hering, processa-se um 

treinamento do gerente da loja franqueada, que reconhece na rotina 

imposta pelo escritório franqueador um padrão racional, ordenado 

logicamente, e coerente entre suas diversas funções, que se 

expressam por um procedimento adequado aos objetivos de identidade 

de marca previamente planejados, revelando quais composições 

estéticas são adequadas às suas metas e quais não são e, portanto, 

não permitidas, assegurando uma padronização  da imagem de marca 

que a Hering veicula nacionalmente, associada a um estilo de vida de 

um target detectado pela sua pesquisa de mercado. 

 

Loja Amarelo Mel – Sobre a Importância da racionalização das funções 
mercadológicas do uso da Vitrina: 
 

Em contrapartida, a loja Amarelo Mel, que representa nesta pesquisa o 

varejo tradicional de marca local, pelas respostas coletadas nas dez 

perguntas sobre o tópico acima, atribuiu menor importância à 

racionalização das funções mercadológicas do uso da Vitrina. 

 

Para a loja Amarelo Mel a valorização da Vitrina é expressa meramente 

por se tratar de um espaço que atrai a clientela pela novidade e que 

favorece as vendas. O gerente da loja Amarelo Mel trata este tema 

sem profundidade conceitual, através de um vocabulário coloquial, do 

senso comum, sem demonstrar domínio dos termos teóricos e 

específicos da área de comunicação e marketing. Seu repertório é 

trivial, sem proferir conclusões lógico-dedutivas. O caráter do 

‘achismo’ está muito presente, inclusive registrado em suas respostas 

(vide anexo, questões 1 e 3, páginas 142-143). É importante destacar 

que o gerente desta loja mostra-se alheio ao processo de montagem 

da Vitrina, indicando que quem tem a palavra final é o empregador, a 

‘dona’ da loja, mas a ‘dona’ não executa, apenas manda fazer através 

de um vitrinista contratado periodicamente ou quando se fizer 

necessário. Não fica clara a definição de uma peritagem para a 

concepção e execução das funções comunicativas e mercadológicas da 

Vitrina. 
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Interpretou-se, pela comparação das respostas coletadas entre a  

Hering e a Amarelo Mel que existem posturas gerencais opostas. A loja 

Hering possui uma visão mercadológica mais abrangente, apropriando-

se de conceitos como segmentação de mercado e identidade de marca. 

Enquanto na loja Amarelo Mel, o gerente não interpretou a pergunta 

de forma adequada, o conceito de segmentação de mercado não foi 

apreendido e as respostas foram evasivas relacionadas 

inadequadamente ao tipo de produtos ofertados pela loja. 

 

Loja Hering - Sobre o Perfil do Consumidor Potencial  

 

Analisando as respostas do segundo tópico dos questionários 

aplicados, sobre o perfil do consumidor potencial, composta, ao todo, 

de dezesseis perguntas, a loja Hering  revela um gerenciamento com 

conhecimentos mais técnicos, descrevendo mais detalhadamente o 

perfil do seu consumidor alvo, apontando para os estilos de vida de 

sua clientela. Importante citar que durante a entrevista, guardados os 

devidos cuidados e neutralidade na aplicação dos questionários, o 

gerente da loja Hering entendia rapidamente o questionado, sem ser 

necessário uma releitura da pergunta.  

 

No padrão de atendimento ao cliente na franquia Hering, percebe-se o 

respeito à individualidade do cliente, correspondendo a intenção de 

que o consumidor poderá realizar uma compra baseada no seu livre 

arbítrio. Os vendedores mantêm uma distância polida em relação ao 

cliente até que este faça uma ‘menção de escolha ou compra’. Após 

essa solicitação, os vendedores devem abordar e interagir com o 

propósito de conduzir as interpretações do consumidor potencial, 

estimulando reações em favor do fecho da venda. São treinados a 

interpretar os sinais cognitivos dos clientes, ordenando-os em favor 

das ofertas da loja.  
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Loja Amarelo Mel - Sobre o Perfil do Consumidor Potencial 

 

Em contrapartida, o gerente da loja Amarelo Mel demonstrava um 

certo afastamento e alheamento, não descrevendo claramente o perfil 

da sua clientela. Por suas respostas, ficava claro que o vínculo que 

existia entre ele e a loja era estritamente empregatício. Não houve 

nenhuma citação das marcas e da qualidade dos seus produtos. 

Importante ressaltar que a loja Amarelo Mel é representativa do varejo 

tradicional local, onde há a possibilidade de ofertar multimarcas. Não 

existe uma exclusividade de marca, como prática exigida no varejo 

tipo franchising.   

 

Interpretou-se nas demais respostas deste tópico sobre o Perfil do 

Consumidor que a loja Hering possui um conhecimento mais profundo 

da sua clientela e percebe claramente que a Vitrina é um espaço onde 

se deva veicular os discursos que atraiam seu público-alvo agregando 

valores aos produtos que correspondam ao seu estilo de vida. 

Enquanto a loja Amarelo Mel apresenta uma percepção superficial das 

características da sua clientela, referenciado-se apenas ao gênero 

feminino, percebido por estereótipos generalistas. Não indicando 

preocupação em veicular na sua Vitrina discursos que orientem a 

percepção do consumidor para uma identidade diante da imagem de 

marca sugerida. 

 

Outro aspecto foi observado na loja local Amarelo Mel, pelas respostas 

coletadas, não existe um script, uma ordenação lógica nos 

procedimentos de atendimento ao consumidor potencial. Os 

procedimentos de abordagem e argumentações para a venda são 

aleatórios e de decisão e intuitiva e pessoal dos vendedores. Foi 

relatado na entrevista que a intimidade é um subsídio bastante 

utilizado para interação com o cliente.  

 

Não existe um processo diretivo previamente repassado aos 

vendedores, o vendedor é autônomo em construir o procedimento que 

achar mais adequado para o fecho da  venda. 
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Loja Hering - Sobre as Cenarizações das Vitrinas 

 

Neste terceiro tópico do questionário aplicado, composto de vinte e 

duas perguntas sobre as cenarizações ou composições estéticas das 

Vitrinas o gerente da loja Hering revelou certa tranqüilidade em 

realizar esta composição, assumindo pessoalmente a montagem das 

Vitrinas da loja. Certamente por ser assessorado continuamente pelo 

escritório franqueador, que mesmo sem receber a solicitação direta da 

loja franqueada enviava periodicamente uma supervisora para visitar, 

analisar e orientar a composição estética dos produtos na Vitrina e no 

interior da loja.  

 

Na loja Hering o gerente é autorizado diretamente a compor a Vitrina 

tendo sempre à disposição o suporte do escritório franqueador, 

podendo ser orientado, em caso de dúvida, sobre a eficácia daquela 

proposta de vitrinismo. Foi relatado ser possível à gerência da loja 

franqueada sugerir alterações na proposta da ‘Vitrina-mãe’, muitas 

vezes aceitas, e elogiadas pelo escritório franqueador. Outro ponto 

importante observado nas respostas coletadas é que a loja franquia 

Hering, através de seu gerente, demonstra maior compreensão da 

importância dos formantes eidéticos, matéricos, cromáticos e 

topológicos (Demetresco, 2000) que compõem o Vitrinismo, citados e 

comentados no capítulo II anterior.  

 

A percepção da importância da seleção adequada das roupas, bem 

como dos manequins expositores, da iluminação direcionada, das cores 

coordenadas e da simetria destes elementos foi bem expressa pela 

gerência, e captado nas respostas fornecidas na entrevista. 
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Loja Amarelo Mel - Sobre as Cenarizações das Vitrinas 

 

Em contrapartida, a Loja Amarelo Mel revelava em suas respostas que 

a gerência não tinha nenhuma participação ou orientação na 

composição da Vitrina, sendo esta atividade exclusiva do vitrinista, 

sobre a influência direta do gosto pessoal da ‘dona’ da loja.  Pontuo 

que o gerente entrevistado não concordava com a composição da 

Vitrina da loja, deixando escapar que na sua percepção a dona tinha 

gosto duvidoso, pois para ela a Vitrina bonita, ‘chique’ deveria ser 

menos colorida e com menos produtos expostos.  
 

Ao contrário da loja Hering, observamos (vide figura 04 na página 72) 

que a Vitrina da loja Amarelo Mel, que possui um espaço mínimo em 

relação as outras lojas do Shopping Recife, está espacialmente e 

visualmente sobrecarregada com três manequins, que estão por sua 

vez sobrecarregados de acessórios, e ainda segurando cabides com 

mais outras peças de vestuário. A Vitrina da Amarelo Mel, pelo excesso 

de produtos expostos, cria uma sobreposição que confunde o 

consumidor potencial.  

 

Identificou-se pelas respostas coletadas uma contraposição entre o 

executado na loja Amarelo Mel com o percebido pela sua gerência, 

demonstrando que o processo decisório é do empreendedor, da ‘dona’ 

da loja, seguindo seu gosto pessoal ao invés de técnicas de vitrinismo 

testadas e comprovadas por sua eficácia sistêmica racional. 
 

A gerência da loja Amarelo Mel demonstrou insipiência e insegurança 

sobre este assunto, revelando em suas respostas pouca ou nenhuma 

correlação com os formantes estéticos (Demetresco, 2000), 

necessários à composição de uma Vitrina. Como dito anteriormente, a 

gerência da Amarelo Mel, apesar de demonstrar um raciocício 

concordando com o padrão de ‘minimalização’ das Vitrinas, que 

destaca o ‘produto estrela’, não procura se envolver com as decisões 

de Vitrinismo, pois não é consultada para tal. 
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Loja Hering - Sobre o Comportamento de Compra dos Consumidores 

Potenciais: 

 

Neste quarto e último tópico do questionário aplicado, composto de 

onze perguntas sobre o comportamento de compra dos consumidores, 

as respostas coletadas revelam novamente que a loja Hering, através 

de seu gerente, possui um perfil mais profissional e técnico, enfocando 

em suas respostas que o cliente deve sempre ser assistido de forma 

cortês e educada. O conhecimento mais detalhado do perfil da clientela 

é revelado em suas respostas. O gerente correlaciona em suas 

respostas o tipo de atendimento dispensado aos clientes com a 

qualidade dos produtos Hering, revelando sua percepção que a Hering 

criou um padrão próprio para seu público-alvo, que a imagem de 

marca Hering é correlata com o perfil e estilo de vida da sua clientela. 

Percebe-se nas respostas uma preocupação da gerência em afirmar 

como seu diferencial a qualidade dos produtos Hering. 

 

Loja Amarelo Mel - Sobre o Comportamento de Compra dos 

Consumidores Potenciais: 

 

Em contraponto, a loja Amarelo Mel, através de sua gerência revela 

em suas respostas uma percepção superficial do comportamento de 

compra de seus consumidores potenciais. A gerente não destaca os 

atributos dos seus produtos e do seu atendimento, enfocando apenas o 

caráter econômico, o preço ‘bom’ das roupas ali ofertadas. Na loja 

Amarelo Mel, as respostas fornecidas pelo gerente revelam sua 

percepção de que o mais importante para o cliente é o aspecto 

pecuniário, não enfocando os diferenciais de atendimento e de imagem 

de marca dos produtos da loja. 
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CAPÍTULO V -  Conclusão 

 

Historicamente o Vitrinismo tradicional, visto como ato de compor uma 

Vitrina, era comumente relacionado à montagem de um cenário onde 

produtos seriam expostos de forma criativa e bonita, como uma 

atividade artística. O Vitrinista, assim, seria apenas um artista plástico 

que expressaria sua arte nesse espaço previamente delimitado, 

através de elementos formantes, como manequins, cores, iluminação e 

materiais diversos. Mas, na realidade dos shopping centers, no 

cotidiano comercial do setor varejista de vestuário feminino adulto, 

coloquialmente citado como lojas de roupas para mulheres, outras 

concepções e articulações se entrelaçam, conhecimentos mais técnicos 

e racionalizados se conjugam na ação do Vitrinismo, propósitos 

mercadológicos, comunicacionais, econômicos e arquitetônicos, só 

para citar alguns, se instauram nessa ‘caixa de vidro’ intitulada de 

Vitrina.       

 

Atualmente o Vitrinismo moderno arma um percurso manipulatório por 

meio do qual o sistema de controle de consumo investirá a agregação 

de valores comunicativos e mercadológicos no produto. Para tal 

construção, o Varejo moderno de vestuário feminino adulto racionaliza 

os formantes estéticos que farão parte da ambientação da loja, 

montando cenarizações que seduzem e prometem um universo feérico, 

no qual o mais importante é valorizar a aparência do usuário, na 

perspectiva de que é do mundo do parecer que se determina o mundo 

do ser. O Vitrinismo contemporâneo tende a funcionar como uma 

ferramenta gerencial que objetiva principalmente gerar identidade no 

público alvo através da imagem de marca.  
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A racionalidade abstrata que concebe o Vitrinismo moderno extrapola 

os conhecimentos técnicos sobre merchandising. Identificou-se pelas 

respostas coletadas através dos questionários aplicados às gerências 

das loja Hering e da loja Amarelo Mel que os Vitrinistas tradicionais 

não dominam os conhecimentos da lógica racional da comunicação 

mercadológica, e estão sendo substituídos pelos gerentes do Varejo 

competitivo, prática já bem difundida no varejo tipo franchising de 

marca nacional. 

 

O controle do processo de consumo está estrategicamente disfarçado 

nas cenarizações estéticas dos produtos, criando arranjos, evidências 

físicas que veiculam discursos de identidade com o êxito social. Esse 

controle processado de forma invisível, no escritório ou núcleo técnico 

do sistema varejista, está livre das interferências contigenciais da área 

visível, onde se desenvolve o atendimento ao público consumidor. Pois 

incertezas criam ineficiência, e no núcleo técnico pode-se focar 

eficientemente num mínimo possível de tarefas essenciais. O escritório 

da loja ou núcleo técnico em sua ‘invisibilidade’ ou isolamento 

possibilita planejar estratégias nos moldes ‘tayloristas’, sistematizando 

os processos de recepção e atendimento do consumidor potencial, 

como numa abordagem de linha de produção, em que os insumos 

podem fluir continuamente e em um ritmo constante com qualidade 

especificada. Porém, como indica o sistema Servuction (Bateson, 

2001) e como podemos constatar na pesquisa de campo, o 

minimalismo gerencial taylorista é apresentado na área visível do 

atendimento como flexível, ‘costumerizado’, sendo o cliente quem tem 

a sensação de que dirige o ritmo e o enfoque do processo de compra.  

 

Essa percepção de liberdade individual do cliente é em grande parte 

ilusória, pois o núcleo técnico determinou um ‘portifólio’ com poucas 

opções de compra a partir da definição de uma identidade de marca 

enfocada nos valores de um estilo de vida, que está representado a 

partir de uma concepção estética modular, pela qual poucos conceitos 

abstratos são representados por uma profusão de variações formais. 
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O cliente, estruturalmente, tem pouco acesso à variedade de opções, 

e, formalmente, tem acesso a uma ampla gama de subprodutos, 

percebendo uma loja de Varejo moderna e bem abastecida, com 

unidade formal de marca. 

 

Atualmente o controle de consumo ‘ideal’ é aquele que conduz o 

cliente de forma disfarçada na pseudo liberdade do ‘faça você mesmo’. 

O consumidor potencial durante seu processo decisório de escolha e 

compra não percebe essa condução, no máximo, traduz a unidade 

estrutral taylorista e a variedade de arranjos estéticos dos produtos 

expostos como ‘facilitadores’ de sua escolha.  

 

O núcleo técnico ou parte invisível do Modelo Servuction (vide páginas 

38-40) reflete as concepções Tayloristas, o que parece uma 

contradição, pois o sistema de controle para estabelecer o consumo 

contemporâneo está ‘costumerizado’. Aparentemente os clientes 

possuem a máxima liberdade de escolha, as lojas são ordenadas para 

adaptarem-se a identidade individual de cada consumidor. Evidenciou-

se nesta pesquisa, uma contradição aparente no Varejo 

contemporâneo, do Taylorismo gerencial versus ‘costumerização’ nas 

vendas, pois identificou-se que a suposta liberdade de escolha e 

compra por parte do consumidor, ‘disfarça’ scripts de consumo 

planejados prévia e padronizadamente no núcleo técnico da loja. 

 

Vive-se em uma Era em que o Taylorismo ainda está vigente no 

sistema de controle gerencial, porém processado de forma invisível 

para os clientes. O sistema varejista moderno, estrategicamente, 

pesquisa as principais carências, dúvidas, desejos, hábitos e 

resistências do consumidor potencial. De posse do perfil detalhado dos 

valores do seu target, levantado através de uma segmentação de 

mercado que revela os comportamentos fundamentais do consumidor 

potencial, sistemas de controle e monitoramento ‘calibram’ as 

variações episódicas na parte visível da loja.  
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Na parte visível das lojas, palco de atuação do Vitrinismo, existe a 

aparente e intensa flexibilização dos sistemas de controle, o que 

permite ao observador cotidiano, ‘senso comum’, que não compreende 

a racionalização abstrata científica, acreditar em utopias sociais que 

defendem que esta é uma época marcada por um sistema ‘irracional’, 

onde foi superado o diretivismo manipulatório do sistema capitalista. 

Este amplia o poder do seu sistema de controle de consumo através da 

veiculação de signos referenciados nas liberdades individuais, em que 

o consumidor tem a liberdade de escolher e comprar as múltiplas 

representações das poucas opções estruturais oferecidas pelo núcleo 

técnico do Modelo Servuction (Bateson, 2001). 

 

O fenômeno gerencial pesquisado não permite concordar com 

predominância de utopias anárquico-libertarias, pois observou-se que 

a filosofia dos sistemas de controle Tayloristas, sintetizados nas 

normas burocráticas de Weber (Giddens, 2001), ainda são vigentes. 

Mas, que agora se apresentam para os espectadores consumidores 

através de um simulacro cognitivo da livre escolha de consumo. A 

aparente liberdade individual no consumo do tipo ‘faça você mesmo’ 

(self service), remete as críticas à dominância do consumismo 

moderno e da ‘liberdade de escolha’ (Bauman, 2000) e da 

‘MacDonalização’ (Ritzer, 2002) comentadas no capítulo II (vide 

páginas 36-59). 

 

O consumidor contemporâneo na constante busca de novas e variadas 

ofertas, não aceitaria um controle explícito do tipo Taylorista do seu 

processo de consumo. Ao se disfarçar esse controle através do 

Vitrinismo e do atendimento costumerizado, atende-se aos objetivos 

do Varejo moderno de criar um mecanismo gerencial capaz de agir 

sistematicamente sem ser contestado por sua natureza reguladora.   
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Interpretou-se pelas respostas coletadas nos questionários aplicados, 

que a loja franquia Hering possui uma racionalidade gerencial mais 

abstrata e estratégica em relação à loja tradicionalista local Amarelo 

Mel. Na loja franquia Hering percebe-se uma simetria entre os 

objetivos mercadológicos da gerência e o discurso estético publicitário 

veiculado no seu vitrinismo. Nela existe uma congruência entre o 

sistema perito da loja e as fichas simbólicas expressas no Vitrinismo. 

 

Na pesquisa sobre a loja franquia Hering, a parte visível do Modelo 

Servuction (vide páginas 38-40), onde se desenvolve as evidenciações 

físicas e estéticas dos produtos, o Vitrinismo propriamente dito, é 

claramente planejada, revelando uma estratégia de segmentação de 

mercado. A loja franquia Hering através do seu Vitrinismo consegue 

representar eficientemente ao cliente as fichas simbólicas de quais 

valores sociais poderão potencializar a obtenção da sua perspectiva de 

êxito social.   

 

Na pesquisa sobre a loja local Amarelo Mel, ocorre uma falta de 

coerência na racionalização do gerenciamento no Vitrinismo, evidencia-

se um contra-senso, uma assimetria entre peritagem gerencial e 

fichamento simbólico nas suas Vitrinas, dificultando uma racionalidade 

mais abstrata pelos gestores desse Varejo de marca local.  

 

A peritagem da gerência da loja Amarelo Mel ocorre de forma 

subserviente aos desejos do empreendedor, reproduzindo o 

patrimonialismo do setor varejista tradicional local, não refletindo uma 

estratégia mercadológica voltada para o perfil de sua clientela, 

direcionada ao seu target. Nos resultados dos questionários (vide 

páginas, 129-150) identificou-se a partir do seu planejamento da 

Vitrina uma dificuldade em diferenciar-se competitivamente no 

Shopping Recife e, por conseqüência, veicula uma imagem de marca 

desfocada, centrada no preço e não nos valores da macro simbolização 

social, referenciadas pela contração de tempo e espaço, reencaixe e 

reflexividade (Giddens, 1997). 
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 A loja Amarelo Mel não possui um núcleo técnico formalizado e 

atuante, não processa racionalmente a parte visível do sistema 

Servuction. A área visível da loja não reflete os scripts de consumo de 

um núcleo técnico perito, apresenta-se com uma ambientação física 

reproduzida, assemelhando-se a uma cópia das lojas da concorrência 

direta. 

 

A ‘miopia’ gerencial do varejo tradicionalista local consiste em copiar 

as aparências da aplicação da racionalidade dos modelos gerenciais da 

concorrência do tipo franchising de marca nacional, sem processá-las 

anteriormente através da estruturação de um Núcleo Técnico ou parte 

invisível do Modelo Servuction. 

 

A percepção e entendimento do Vitrinismo Moderno por parte dos 

gestores do Varejo de vestuário feminino adulto possibilitaria uma 

racionalidade gerencial de maior eficácia, principalmente no tangente a 

comunicação com seu consumidor alvo. Identificou-se que o Varejo 

tipo franchising a exemplo da loja Hering, planeja todo seu Vitrinismo 

antecipadamente no núcleo técnico ou parte invisível do Modelo 

Servuction. O objetivo desse plejamento é o de atrair o cliente para o 

interior da loja, onde os vendedores estão treinados a aplicar um script 

de estimulação de compras, influenciando-o através de uma 

cenarização estética bastante persuasiva, direcionada ao seu estilo de 

vida, ‘customizando’ as ofertas de acordo com seu perfil social. 

 

O consumidor potencial diante do Vitrinismo moderno sofre o efeito de 

desencaixe (Giddens, 1997), cuja representação se expressa na Vitrina 

do Varejo contemporâneo pelo período de tempo cada vez mais curto 

entre uma remontagem e outra da Vitrina, refletindo o ciclo cada vez 

mais dinâmico das novidades do sistema de moda oriundos de centros 

distantes na globalização.  
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A velocidade das reformulações de ofertas do conjunto de Vitrinas 

estimula a ‘multifrenia’ que gera nos consumidores potenciais uma 

sensação de ansiedade pela busca de novidades, de que estão cada 

vez mais desatualizados, não se apoderando a tempo das fichas 

simbólicas (Giddens, 1997) que servem de passaporte para a busca do 

êxito social. Esse volume de novidades muitas vezes percebido como 

contraditório, causa um conflito e insegurança nos consumidores 

potenciais que sentem uma inquietude diante do discurso publicitário 

persuasivo veiculado nas Vitrinas. Essa inquietude cria um clima 

favorável para aceitar os padrões comunicativos percebidos como de 

reencaixe (Giddens, 1997), normalmente expressos pela constância 

dos valores da construção de marcas publicitárias, apesar da variação 

da moda. O efeito dos conceitos de desencaixe, e as possibilidades 

estabilizadoras do reencaixe, estimulam à operação da reflexividade 

pela qual o consumidor potencial não possui referenciais para tomada 

de decisão na tradição ou em lideranças convencionais, devendo 

refletir individualmente como se representar para obter o êxito social, 

através da crença em determinadas pautas apresentadas pela mídia 

para a tomada de decisões na sua vida cotidiana. 

 

O processo de mediação comunicativa definido por Giddens (1997) de 

contração de tempo e espaço, desencaixe e reencaixe e a 

reflexividade, que está subordinado a um padrão de condutas que é 

percebido como se fosse afeito às expressões da liberdade individual, 

é, em grande medida, apercebido pelo controle gerencial da loja 

franquia Hering. Conceitos demonstrados a partir das ações gerenciais 

no seu composto operacional. Observou-se que a central da Hering em 

Blumenau não exerce esforços para que a gerência domine esses 

conceitos em profundidade teórica, deseja que ela compreenda e 

cumpra as determinações do núcleo técnico por meio on line ou por 

supervisão in loco.  
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A gerência da Hering que entrevistamos no Shopping Recife, opera os 

conceitos inerente aos postulados de Giddens através da aplicação de 

uma metodologia planejada no escritório central da rede franqueadora 

em Blumenau, ensinada através de um treinamento básico e 

constantemente monitorado pela Internet. A ordenação e controle 

gerencial do Vitrinismo e demais scripts de vendas, através de um 

modelo que é emulado pela Internet, permite instaurar um nível médio 

gerencial em rede para todo o país ou internacionalmente, que 

mediatiza a abstração racional de poucos peritos para a média dos 

inúmeros gerentes, disseminando um padrão estético da Vitrina que 

pode sofrer variação para se adaptar às variedades locais. Uma loja 

local sem possuir a larga escala de produção e consumo em rede, 

dificilmente poderá possuir recursos para ordenar um modelo que  

racionalize as variáveis competitivas da sociedade globalizada. Uma 

loja local, que sobreviva e prospere competindo com um complexo 

gerenciamento racional moderno, será um importante objeto de 

pesquisa para desvendar uma mera particularidade fortuita ou seu 

embasamento em valores de consumo inerentes à essência da cultura 

brasileira. 

 

Observa-se, a partir deste caso de estudo, que o núcleo técnico ou 

parte invisível do Modelo Servuction (Bateson, 2001), na atualidade 

pode ser ‘incapsulado’ no sistema de gestão em rede da Internet. 

 

O Vitrinismo moderno atua formalmente através da exacerbação 

simbólica dos formantes matéricos, eidéticos, cromáticos e topológicos 

(Demetresco, 2000), cujas informações estimulam no consumidor 

potencial uma inquietação, pois a Vitrina expressa através da estética 

dados sobre cor, textura, gênero, idade, mas não engendra a 

ancoragem possível ao texto verbal, que informa sobre a relação do 

perfil do sujeito em relação às variações da presente moda em função 

de um estilo de vida social.  
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A exacerbação de informações visuais particulares de cada produto e  

‘o não dito’, a oclusão de outros dados, é que o estimula o consumidor 

potencial a buscar mais informações, respostas para as suas dúvidas, 

no interior da loja. Observamos que este Vitrinismo possui sua 

eficiência por não comunicar tudo, não ordenar todas as informações 

fundamentais para a decisão de compra. O consumidor potencial ao 

entrar na loja para buscar essas informações complementares, seja 

consultando os vendedores ou individualmente na apreciação direta do 

que está estrategicamente exposto, inicia um processo de reencaixe. 

Esse processo ocorre quando o consumidor reconhece na simbologia 

dos produtos expostos e nas argumentações dos vendedores a 

pertinência com suas crenças das representações associadas ao êxito 

social.  

 

A reflexividade é estimulada quando o indivíduo, imerso nos processos 

de inquietude do desencaixe, não encontra referenciais sólidos para 

sua tomada de decisão, referenciais embasados na tradição cultural. O 

conceito de reflexividade, no contexto da sociedade moderna 

contemporânea, estimula o consumidor a buscar respostas sobre a 

representação social a partir de um diálogo interno, cada vez mais 

íntimo com suas crenças.  

 

O vitrinismo não se limita a Vitrina, se estende como uma atmosfera 

por todo o interior da loja, envolvendo o imaginário do consumidor 

potencial ali presente. Esse microambiente é estrategicamente 

planejado por sociedade peritos nos seu mínimos detalhes, gerando 

um ambiente no qual o cliente percebe uma harmonia geral com os 

valores do estilo de vida que ele emula, e ao mesmo tempo defronta-

se com pólos de oposição aparentemente fortuitos, que o inquietam. 

 

Quais os produtos das Vitrina da loja Hering ou da loja Amarelo Mel, 

dentre os vários e diferentes ali expostos ajudariam na projeção social, 

em que grupos de prestígio seriam aceitos? 
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Dúvidas se instauram, a exemplo dos questionamentos: Compro esta  

roupa para apresentar-me mais jovem ou compro aquela outra que 

reforça minha idade atual? Ou, compro dentro de uma mesma linha, 

um modelo esporte ou mais formal? Ou ainda, compro um modelo 

exclusivo muito caro, ou este outro mais popular e com preço mais 

reduzido?  

 

Estas polarizações estético formais provocam o desencaixe e para a 

sua superação o indivíduo é estimulado exercer a reflexividade, em 

que ele deve decidir-se individualmente, como ele deve posicionar-se 

diante dos dilemas identitários da globalização. Um questionamento do 

que seria adequado ao se vestir para projetar um determinado papel 

social é estimulado, incentivando a reflexividade sobre as fichas 

simbólicas dos consumidores potenciais diante das várias ofertas da 

loja. 

 

Esses questionamentos, quando transportados para o interior da loja, 

parte visível do Modelo Servuction, possibilita interações entre o 

cliente e o vendedor. É nesse momento que a peritagem gerencial 

poderá atuar de forma efetiva, através da abordagem e 

argumentações de vendedores treinados em traduzir essas fichas 

simbólicas em respostas de consumo. Os manequins cuidadosamente 

articulados, a iluminação e as cores das peças expostas, o 

posicionamento dos produtos selecionados, os atendentes treinados, 

esse todo integrativo compõe o cenário da parte visível do sistema 

Servuction onde interagem três dos quatro P’s do Serviço: Perfil, 

Pessoas e Procedimento.  

 

O Processo, um dos quatro P’s do Serviço, é racionalizado no núcleo 

técnico do Modelo Servuction, de forma invisível para o consumidor. 

Estrategicamente é onde todo Vitrinismo moderno será planejado 

antes de ser exposto na parte visível . 
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A racionalização abstrata entre o Vitrinismo e os quatro P’s do Serviço  

dentro do Modelo Servuction possibilitará aos gerentes do Varejo 

moderno traçar com maior eficácia o posicionamento de sua imagem 

de marca, criando um diferencial competitivo diante da concorrência 

dentro do Shopping Recife.  

 

Esta pesquisa possibilita concluir que o Vitrinismo é um componente 

que potencializa eficazmente o varejo contemporâneo, proporcionando 

um gerenciamento com maior capacidade de racionalização abstrata. 

Quanto mais conscientes os gestores estiverem das possibilidades 

estratégicas e táticas do Vitrinismo moderno, mais aguçada percepção 

terão da ‘reordenação’ dos conceitos de contração de tempo e espaço, 

desencaixe e reencaixe, reflexividade, núcleo técnico e sistema 

Servuction. A racionalização desses conceitos potencializará as 

decisões gerenciais possibilitando uma maximização do sistema de 

serviços através do Vitrinismo planejado, volume máximo de 

processamento e níveis altos de participação do consumidor. 

Equilibrando a eficiência operacional com a eficácia do sistema do 

ponto de vista do consumidor. 

 

Roteiros invisíveis podem ‘auto orientar’ os consumidores no seu 

processo de escolha e compra, ajudando as operações de serviço, 

porém requerem que a equipe de operações do Varejo reconheça a 

importância de suas contrapartes de marketing. Não é suficiente 

propor novos roteiros que possam ser implementados por meio de 

controles invisíveis, se o impacto dessa roteirização em todo o sistema 

de prestação de serviço não for levado em conta. A postura reflexiva é 

fundamental para reajustar continuamente os sistemas de controle de 

consumo. 

 

Alerta-se os gerentes do Varejo tradicional local, a exemplo da loja 

Amarelo Mel, que, antes de implementar um planejamento de 

Vitrinismo, levantem informações estratégicas sobre seu target, suas 

expectativas e crenças, bem como, sobre as ações diferenciadoras da 

concorrência.  
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Destaca-se abaixo sugestões de posturas gerenciais que devem ser 

somadas ao processo de racionalização do setor varejista de vestuário 

feminino adulto no Shopping Recife, na busca de um controle mais 

eficaz do comportamento de consumo do seu target, e que permita 

criar uma imagem de marca forte e competitiva . 

 

- Realizar uma segmentação de mercado minuciosa, fornecendo as 

características demográficas, psicográficas e comportamentais do 

público-alvo possibilitará uma interpretação mais precisa do perfil 

do consumidor potencial. Coletar informações sobre as 

características físicas e sociais do consumidor em potencial, seus 

hábitos, atitudes e crenças deve ser o passo inicial para racionalizar 

o Vitrinismo moderno como elemento estratégico de comunicação 

mercadológica.    

 

- Levantar informações relativas ao conjunto de expectativas geradas 

no consumidor potencial antes do seu processo decisório de escolha 

e compra, possibilitará a seleção dos atributos positivos e descarte 

dos atributos que prejudicam seu processo cognitivo e 

interpretativo, frente aos valores de identidade social veiculado 

estrategicamente pelo Vitrinismo moderno. A imagem de marca dos 

produtos e da loja que o Varejo comunica ao seu consumidor-alvo 

cria expectativas de consumo que devem ser confirmadas pelo 

Vitrinismo e pelo atendimento da loja.  

 

- Levantar informações sobre os elementos estéticos formantes da 

Vitrina (Demetresco,  2001) que reforçam as crenças e as reações 

emocionais que os consumidores potenciais buscam no varejo 

contemporâneo. Outro passo que deve ser pesquisado pelo Varejo 

local é como esses elementos estéticos afetam a satisfação dos 

funcionários e as operações da loja. Escalonar esses dados numa 

ordem de importância persuasiva e identitária facilitará as decisões 

gerenciais sobre que discursos estéticos veicular na parte visível 

(Modelo Servuction - Bateson , 2001) da loja. 
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- Finalmente, implementar o Benchmarking, que possibilitará o 

monitoramento das lojas concorrentes, descobrindo como planejam 

seu Vitrinismo e atendimento ao público, objetivando racionalizar e 

melhorar esses desempenhos. Assumir uma postura investigativa 

contínua, aferindo se o plano elaborado para o Vitrinismo da sua 

loja compete de modo eficaz com o Vitrinismo praticado na 

concorrência.  

 

Em termos gerais, conclui-se que o Vitrinismo é uma importante 

variável da racionalização gerencial, um importante meio para atrair o 

público-alvo do Varejo de vestuário feminino adulto, identificado com 

as suas representações de um estilo de vida. O consumidor potencial, 

usuário do Shopping Recife, defronte de uma Vitrina se sente 

persuadido a entrar na área interna da loja, para que os vendedores 

orientem o monitoramento da sua reflexividade, diante das questões 

contextuais da representação individual na sociedade globalizada. 

 

O Vitrinismo mediando racionalidades gerenciais modernas comunica 

papéis, comportamentos e relacionamentos esperados entre  

consumidores potenciais e vendedores da loja. Aperfeiçoar o Vitrinismo 

no Varejo contemporâneo melhora a imagem de marca na mente dos 

consumidores, atrai segmentos de mercado mais desejáveis, o que 

ajuda ainda mais na diferenciação da loja. 
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ANEXOS 

 

Respostas obtidas através de questionário para gerência do 

Varejo tipo Franchising de marca nacional no Shopping  Recife. 

 

A função do questionário nesta pesquisa é captar a relação entre a 

racionalização gerencial do processo de consumo e o Vitrinismo 

praticado nas lojas de vestuário feminino adulto do shopping Recife. 

 

Loja Hering 

 

Sobre a importância da racionalização das funções 

mercadológicas da Vitrina:  

 

1. A Vitrina é um componente importante para as vendas? 

É tudo, é o mais importante espaço da loja, é onde tudo acontece. 

 

2. A Vitrina tem algo a ver com a personalidade e marca da 

loja? 

A vitrine é a alma da loja, é nela que você percebe a identidade, a 

personalidade da loja. 

 

3. A Vitrina seleciona seu público? Caso sim, como estimula 

essa seleção? 

Seleciona bastante. É um convite. De acordo com a vitrine meu público 

muda. Quando temos que mudar a vitrine, principalmente para uma 

vitrine promocional indicada pelo escritório, e se for fora das 

promoções do shopping, for promoção só da Hering, a loja fica cheia. 

Muitas vezes percebo que só antes de olhar a Vitrine é que os clientes 

entram na loja. E muitos, ao ver nossos produtos na vitrine, entram e 

perguntam sobre tamanho e cores. 
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4. Você usa a vitrina como parâmetro para alguma decisão de 

venda? 

Quando vejo que a vitrine que foi sugerida pelo escritório não está 

atraindo clientes, ou que a anterior foi melhor para as vendas, ligo 

para o escritório e sugiro alterações. Eles me orientam ou mandam 

algum supervisor que estiver mais próximo. Eles estão sempre à 

disposição para tirar nossa dúvidas. 

Muitas vezes as nossas sugestões são aceitas e elogiadas. 

 

5. Quem coordena a composição da vitrina? 

Sou eu. Gerencio a loja como um todo. Mas minha principal função é 

coordenar o layout da loja. Só eu e as donas da loja sabem o código 

de acesso na internet para o escritório, onde pego as informações das 

vitrines da semana. 

 

6. Como você percebe que os clientes gostaram ou não de uma 

nova Vitrina?  

Pelo movimento da loja. Pelos comentários no próprio shopping sobre 

nossa coleção. E também porque eles comentam que vieram por que 

souberam de amigos.  

 

7. Quais as melhores vitrinas da concorrência? Por que? 

Shopping Recife tem ótimas vitrines, gosto muito de algumas. Prefiro 

aquelas que percebo facilmente os produtos e sua qualidade, seja no 

acabamento, seja nos detalhes. 

 

8. Descreva algumas vitrinas que você mais gostou. 

A Lilaz Blank, é quase aqui de frente, ela é muito elegante, poucas 

peças selecionadas e sem exageros. Percebemos uma coordenação das 

peças, das cores. Passa o estilo da loja, que é para pessoas mais 

clássicas, finas.  
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9. Quais as piores vitrinas deste shopping? Por que? 

Algumas são terríveis, parece que foram feitas aleatoriamente. 

Algumas são feitas pelas próprias vendedoras, elas colocam o que 

querem, ou acham bonito, e muitas têm mal gosto. É só olhar para 

elas. Elas fazem como se estivessem colocando roupas que elas 

usariam. 

 

10. Descreva  algumas  vitrinas  em  que  ou  nas  quais  você 

percebeu graves erros. 

Não gostaria de citar nomes. Acredito que muitas lojas daqui do Recife 

que não têm uma orientação de fora, profissional, ainda ficam 

experimentando coisas que muitas vezes não dão certo. Você deve ter 

orientação e treinamento para fazer uma vitrine, ou é melhor contratar 

um vitrinista profissional. 

 

Sobre o Perfil do consumidor potencial  

 

1. Qual o perfil (Gênero, renda, escolaridade, ocupação 

profissional, estilo de vida) do seu consumidor potencial?  

São pessoas de ambos os sexos, mas as mulheres compram mais. 

Jovens na sua maioria, 16 a 28 anos, ou que tenham espírito jovem. 

Agente vende também para senhoras. São classe média, alguns de 

classe alta, nossas peças são esportivas, estilo casual, podem ser 

usadas por qualquer pessoa. Não atendemos muito aquelas pessoas 

que gostam de roupas fashion ou sofisticadas, pois nossa coleção é 

próxima ao country urbano. A maioria é de algodão muito confortável. 

Nosso público na maioria são pessoas que trabalham o dia todo e 

gostam de roupas confortáveis e bonitas. Nosso estilo é simples e 

elegante, não carregamos nos detalhes. 
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2. Você olhando alguém passando pelo corredor do shopping 

center percebe se ele é um cliente potencial para a loja? 

Descreva-o. 

Nossos clientes são de várias idades. Geralmente eles já se vestem 

com roupas parecidas ou no estilo das que temos na loja. São básicas, 

esportivas, ‘casuais’. 

 

3. Qual o perfil ou tipo de cliente que não tem possibilidades de 

ser consumidor dos produtos de sua loja?  

Nossos produtos têm preços variados, vendemos desde uma simples 

T-Shirt de vinte e poucos reais até peças acima de duzentos. Talvez 

para pessoas muito gordas, não temos numeração adequada. E 

também, como falei, para pessoas muito tradicionais, clássicas, elas 

não gostam de roupas de malha e jeans.  

 

4. Em que você se parece e se diferencia em termos de classe 

social, nível econômico e gosto estético em relação ao cliente 

de sua loja? 

Não sei dizer com certeza. Mas, tudo que tem na loja eu gosto e uso. 

Acho os nossos produtos ótimos presentes, combinam com todo 

mundo. 

 

5. Descreva quem é o seu cliente prioritário?  

Público jovem e todos que têm esse espírito. A idade está no espírito. 

Mesmo a Hering sendo de 1880, ela sempre se atualizou, e agora 

como nunca. Lançamos coleções com tendências que só a Hering tem. 

Agora estamos com alinha mais campo, lembrando um estilo 

romântico e simples, e as meninas todas querem se parecer com a 

Edwiges da novela Mulheres Apaixonadas da Globo. Tudo, sem muitos 

detalhes, básico como é nossa proposta.  
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6. Descreve quem são os seus clientes secundários? 

São mais aquelas pessoas que gostam de moda Fashion, estilo “Boite”. 

Estas gostam mais de roupas com brilho, tecidos sintéticos, com 

muitos detalhes metálicos. Nosso público é mais clássico. Não careta, 

mas estilo natural. O público da classe C e D não compram aqui no 

shopping, só mais nas promoções.   

 

7. Quando seu consumidor potencial compra uma roupa, qual 

imagem de si ele quer demonstrar?  

Nosso cliente é aquele que gosta de roupas para o dia a dia, prática, 

jovem e confortável. Nossa Marca é muito forte, estamos no Brasil 

inteiro. Além da marca Hering World ser de 1880. Antigamente era só 

peças básicas, T-Shirt, com o melhor acabamento. Hoje temos 

coleções novas, lançamos tendência. Sempre coleções ‘Casual’. De 

alguns anos para cá, já iniciamos com acessórios e já estamos até com 

sapatos, e sandálias, tudo muito coordenado com a coleção. A 

qualidade Hering, principalmente em nossas T-shirt, agora sem 

costuras laterais, é a melhor do mundo. 

 

8. A Roupa que você vende ajuda o cliente a expressar traços 

de sua personalidade ou status social? 

Nossas peças seguem uma linha básica e jovem. Todos que têm 

espírito jovem, “casual” usam Hering. Somos padrão nesse estilo. Até 

executivos compram nossas “T-Shirt” para usar por baixo da camisa 

do paletó. Nossos clientes gostam do nosso padrão por preferirem um 

visual clean, descontraído. 

 

9. Que seu cliente prioritário espera/deseja da imagem de 

marca transmitida na sua loja? 

Variedade de cores, qualidade, acabamento impecável, bom 

atendimento. Eles buscam a qualidade Hering. 
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10. O  que  o  cliente  secundário  espera/deseja  da  imagem 

de  marca  transmitida  na  sua  loja? 

A mesma coisa, qualidade Hering. Talvez esperem por nossas 

promoções, onde o preço pode baixar até 50%, dependendo do que o 

escritório de Blumenau decida. 

 

11. Seu consumidor potencial percebe a mudança da moda?  

Nossos clientes percebem de imediato as novas coleções, enviamos 

malas diretas para nossos clientes cadastrados, com catálogo da nova 

coleção. A coleção passada era mais colorida, a moda pedia cores 

fortes e vibrantes como amarelo, verde cítrico. Agora estamos com 

cores mais pastéis, suaves, mais claras, estilo mais romântico.  

 

12. Com que freqüência ele vem conferir as mudanças da 

Vitrina? 

Nossos clientes, sempre que vêm ao shopping dão uma ‘passadinha’ 

na loja para saber das novas coleções, promoções. Agora com os 

acessórios, as meninas sempre vêm conferir as novidades. Acho que 

pelo menos duas vezes no mês. Eles já sabem que nossas Vitrinas 

mudam toda semana e com lançamentos. 

 

13. Com que freqüência ele realiza o ato da compra?  

Alguns clientes mais fiéis, compram alguma coisa toda semana, 

principalmente as peças de lançamento. Outros compram de mês em 

mês. Varia muito, pois temos um ‘leque’ grande de cliente e preços 

variados. 

 

14. Quais atributos do produto a Vitrina deve expressar junto 

aos consumidores potenciais?   

A Vitrine é espaço principal da loja, é nela que está estampado e estilo 

do que você deve usar, as tendências. O escritório tem profissionais 

que só fazem isso, escolhem as cores da moda, da estação, estão 

muito ligados as todas as novidades dos desfiles no mundo, temos 

estilistas, tudo para quando lançarem a nova coleção seja um sucesso. 
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Dificilmente alguma peça da coleção não agrada, todas são muito 

coordenadas entre si e ligadas às novas tendências mundiais. 

Acredito que uma vitrine deve ter as cores bem coordenadas, a Hering 

se destaca pela variedade de cores. 

 

15. A  partir  das  fontes  de  informação  que  orientam  o 

conhecimento do cliente sobre a marca da loja, como você 

classificaria o nível de conhecimento dele: alto conhecimento, 

médio conhecimento, baixo conhecimento?  

Alto e médio conhecimento, nossos clientes sabem bem nosso estilo e 

padrão. Eles cobram essa tendência, eles não gostam de roupas muito 

exageradas, gostam do estilo clean.  

 

16. O que, na Vitrina da sua loja, deve sempre ser mantido e o 

que  pode estar sempre mudando? 

Trocamos a arrumação das vitrines duas vezes na semana. Ou quando 

é período de festas, está dentro do calendário festivo, o escritório nos 

envia até três novas vitrines por semana. Quando é período de 

promoção no Shopping, eles já nos enviam os Kits da vitrine 

promocional com todos os banners e displays para usarmos. Não 

temos dificuldade, vem quase tudo pronto é só arrumar ‘direitinho’. 

 

Sobre a cenarização das Vitrinas 

(Formantes eidéticos, matéricos, cromáticos e topológicos) 

 

1. O que uma boa Vitrina deve ter? 

Deve seguir a orientação que vem do escritório central. Somos uma 

franquia, eles nos enviam todos os kits promocionais e toda orientação 

para montar a vitrine que eles orientam semanalmente. Eles nos 

enviam por e–mail protegido, as fotos das vitrines e como organizá-

las. Seqüência de cores, os códigos das peças que irão para vitrine. É 

só seguir o roteiro enviado. Só as donas e eu temos o código de 

acesso que eles fornecem. Temos também uma supervisora nacional 

que visita as lojas e nos orienta, corrigindo as vitrines e a loja como 

um todo. Ela é muito paciente e explica tudo. 
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2. O que uma Vitrina não deve ter? 

Roupas amassadas, exagero de peças expostas e iluminação 

inadequada. 

 

3. Por que algumas Vitrinas procuram expor todos os tipos de 

produtos ofertados na loja?  

Deve ser por falta de orientação. Não seguem um modelo, um padrão 

e fazem de qualquer forma. Ou pensam que a vitrine deva mostrar 

tudo que tem, para atrair qualquer cliente. 

 

4. Você concorda com essa estratégia? 

Certamente que está errado. Tem que ser orientado por um 

profissional para não comprometer a imagem da marca. 

 

5. Por que algumas Vitrinas apresentam um único ou uma 

quantidade mínima de produtos?  

Às vezes não colocamos tão poucos produtos, mas nunca deixamos a 

vitrine abarrotada. O escritório já define as peças da coleção, as cores, 

a posição, tudo. 

 

6. Você concorda com esta estratégia? 

É melhor sempre menos do que o exagero. A loja tem que saber quem 

é seu público, e definir a estratégia de se comunicar com ele através 

da vitrine. A vitrine não pode ser feita por qualquer pessoa, tem que 

conhecer e saber o que está fazendo, se possível ter estudado muito 

para isso. 

 

7. Por que algumas vitrinas utilizam apenas uma cor principal 

seguida de suas nuanças?  

Como falei, o escritório já define os kits, e as cores que devem ser 

trabalhadas. Recebemos fotos de como a vitrine deve ser montada, e 

nelas tem as especificações de como ordenar as peças por cores da 

coleção, inclusive com os códigos de cada peça, para facilitar. 
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8. Você concorda com esta estratégia? 

Claro. Cor e moda andam juntas. Não dá para misturar tudo, tem criar 

uma identidade visual onde o cliente perceba quais as cores da moda 

naquela estação. 

 

9. Por que algumas Vitrinas utilizam muitas cores, sem ordem 

de nuanças?  

Falta de profissionais competentes para montar a vitrine. Muitas vezes 

vejo até vitrinistas, ou pelo menos se apresentam assim, fazendo 

vitrines em outras lojas; mas eles fazem uma salada! Todas as cores 

misturadas, não trazem uma identidade, não dá para saber qual a cor 

da estação que predomina, que é moda. Acho que o cliente precisa 

dessa orientação. 

 

10. Você concorda com esta estratégia? 

Não. Acho falta de orientação, falta de profissionalismo. O cliente hoje 

em dia já sabe das tendências das cores para cada estação, pelas 

novelas, revistas, programas de televisão. 

 

11. Por que algumas vitrinas projetam iluminação diferenciada 

para cada novo produto exposto? 

Para cada nova vitrine as nossas luzes são focadas nos produtos de 

forma diferente, é importante não deixar escuro o produto, saber 

iluminá-lo sem deixar sombras. Valoriza as peças. Mostra melhor a 

qualidade das nossas coleções. 

 

12. Você concorda com essa estratégia? 

Esta já é uma prática nossa. Sempre temos um iluminador. Ele já está 

acostumado com o padrão que a Hering exige. 

 

13. Por que algumas vitrinas sempre utilizam a mesma 

iluminação básica e comum nos seus produtos expostos? 

Falta de orientação e profissionalismo. Pode ser também por questões 

de custos, aumentaria as despesas. 
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14. Você concorda com essa estratégia? 

A loja tem que perceber que a vitrine é responsável por atrair os 

clientes do shopping, deve investir na melhoria constante das técnicas 

de vitrinismo. 

 

15. Uma loja com marca exclusiva e que pratica preços não 

populares deve utilizar materiais de exposição e decoração  

industriais e modernos? 

Entendo que lojas com muita decoração ou elementos muito regionais 

acabam por valorizar mais a loja que os produtos. Nem muito 

artesanal, nem muito industrial. Pode confundir o cliente. Deve haver 

um estudo para saber o que expor. 

 

16. Você concorda com essa estratégia? 

A loja, tem que evoluir com os produtos, respeitando a imagem da 

marca . 

 

17. Uma loja com marca exclusiva e que pratica preços não 

populares deve utilizar materiais de exposição e decoração 

artesanais e comuns? 

Acho que já respondi antes. Deve haver um estudo e profissionais 

envolvidos nesta decisão. 

 

18. Você concorda com essa estratégia? 

Não. Devemos sempre seguir um padrão mais moderno e atualizado.  

 

19. Por que existem Vitrinas com manequins com corpo inteiro, 

com  rosto,  e outros sem rosto?  

Não utilizamos muito dos manequins, quando utilizamos o escritório já 

determinam quais e quantos são. 
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20. Por que existem Vitrinas com manequins de  meio corpo e 

outras sem manequins? 

Acho que isso muda de acordo com as épocas. Agora o principal é o 

produto e não o suporte. Usamos outro tipo de suporte, como cubos, 

esquadros, displays e outros. 

 

21. As Vitrinas devem expor seus produtos de forma simétrica 

ou assimétrica?  

Seguimos o modelo que vem nas fotos. A tendência é ser mais 

assimétrico. 

 

22. As Vitrinas devem ser técnicas, figurativas ou abstratas? 

Percebo que o importante é mostrar as roupas, sua qualidade. Acredito 

que uma vitrine muito abstrata confunde o cliente. Nosso público é 

mais comum e não gostaria de muitas inovações, exageros. Um pouco 

de tudo, mais deve usar mas as técnicas. 

 

Sobre o comportamento de compra dos consumidores 

potenciais:  

 

1. Quais são as dúvidas mais constantes de cada tipo de 

consumidor após deparar–se com a Vitrina? 

Acredito até mesmo pelas perguntas deles, é pelo os tamanhos, se 

possui numeração maior. Hoje os clientes estão mais gordinhos e os 

jovens bem mais altos. As cores também, muitos querem saber se tem 

outras cores para aquelas peças expostas. 

 

2. Quais são as questões que seus consumidores nunca têm 

dúvida e que são essenciais para o processo de venda? 

A qualidade Hering. Todos sabem que nossos produtos são muito bons, 

acabamento impecável, principalmente não deformam como a maioria 

dos outros produtos da concorrência. Somos padrão até para a 

concorrência. Nossa tecnologia para nossas malhas de algodão sem 

costuras laterais é própria, tecnologia Hering. 
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3. Seus clientes gostam de ser tratados com abordagem íntima, 

intensa e afetiva ou são discretos e reservados? 

Eles geralmente entram e escolhem seus produtos, depois é que o 

vendedor o aborda. O importante é que o cliente fique à vontade. 

 

4. Os clientes podem tomar que liberdades em manejar os 

produtos?  

Ele pode olhar tudo. O que está na vitrine ou está na parte reservada o 

vendedor deve estar auxiliando. Exageros os vendedores devem 

evitar, procurando pegar as peças e mostrar ao cliente. Sempre com 

muito tato e educação para não constranger o cliente. 

 

5. Que liberdades não são permitidas ao cliente dentro da loja? 

Comer e fumar junto às roupas. Pode manchar, deixa mal cheiro nas 

peças. às vezes as crianças entram na loja com comida, é preciso 

orientar. Vestir as roupas no Hall da loja , temos provadores para isso. 

Os exageros devem ser controlados. Algumas pessoas são muito 

desligadas. 

 

6. O modo como é montada a Vitrina pode modificar a 

percepção de caro ou barato nos consumidores potenciais? 

Acredito que sim, pois muitas vezes novas coleções quando arrumadas 

na vitrine de forma mais sofisticada, levam as pessoas a perguntarem 

quanto custam. Apesar do preço está exposto, parece que eles 

percebem que aquelas peças são mais caras e procuram por peças 

mais baratas dentro da loja. 

 

7. A maneira como é montada a Vitrina pode modificar a 

percepção de chique e brega nos consumidores potenciais? 

Não fazemos vitrines bregas. No São João fazemos vitrines matutas, 

mas aí é calendário festivo, todo mundo está no clima. 
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8. Quais respostas seus clientes buscam na sua Vitrina/loja 

para alcançar o êxito social?  

Nossos clientes são pessoas ativas, acho que esperam conforto para 

enfrentar o dia a dia. 

 

9.  Quando seu consumidor observa uma roupa na Vitrina, ele 

percebe qual papel social ela potencializará? Ex: clássico, 

vanquardista, executivo, lúdico, empreendedor, filosófico, 

intelectual, controlador.  

Estilo clean, despojado, jovem. São pessoas mais voltadas para o 

estilo leve e natural de ser. Acho que nosso estilo é mais para 

estudantes  e pessoas “descoladas”. Nosso estilo é universal, todo 

mundo tem alguma peça Hering no seu guarda roupas.  

 

10.  Quando seu consumidor observa sua Vitrina, ele pode 

indicar para que tipo físico-social se adequariam aquelas 

roupas expostas?  Ex: Para pessoas mais clássicas ou mais 

modernas; mais jovens ou mais velhas. 

Como falei antes, para pessoas descoladas, espírito jovem, atual, 

moderno, sem exageros. 

 

11. Quando seu consumidor observa sua Vitrina, ele pode 

indicar para que tipo físico-social não seria adequado? Ex: não 

para uma pessoa mais clássica ou mais moderna; não para uma 

pessoa mais jovem ou mais velha. 

Claro. Pessoas que gostam de se enfeitar muito, ‘tipo perua’, ou estilo 

muito fashion, tipo ‘patricinha’ de Boite, não encontram peças aqui. 

Nosso estilo é básico, casual, jovem e discreto.  
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Respostas obtidas através de questionário para gerência do 

Varejo tradicional de marca local no Shopping Recife. 

 

A função do questionário nesta pesquisa é captar a relação entre a 

racionalização gerencial do processo de consumo e o Vitrinismo 

praticado nas lojas de vestuário feminino adulto do shopping Recife. 

 

Loja Amarelo Mel 

 

Sobre a importância da racionalização das funções 

mercadológicas das Vitrina:  

 

1. A Vitrina é um componente importante para as vendas? 

Acho que sim. Os clientes gostam muito de vitrines com novidades. 

Coleção nova sempre melhora as vendas. 

 

2. A Vitrina tem algo a ver com a personalidade e marca da 

loja? 

Nossa loja tem preço bom. É nossa força maior. 

 

3. A Vitrina seleciona seu público? Caso sim, como estimula 

essa seleção? 

Acho que o estilo das nossa roupas são para todas as ocasiões, temos 

roupas sociais, esportivas, para praia, só não temos para gordinhas. 

 

4. Você usa a vitrina como parâmetro para alguma decisão de 

venda? 

O que nos colocamos na Vitrine, vende. Até mesmo as peças que não 

estão saindo muito. Tá na vitrine, vende. A cliente sempre quer o que 

está na vitrine ou bem parecido.  
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5. Quem coordena a composição da vitrina? 

A dona, mas ela contrata um vitrinista para arrumar. Ele vem de oito 

em oito dias. Ou quando precisa. Mas ela é que tem a palavra final, 

quando não gosta, manda trocar tudo que ele fez. 

 

6. Como você percebe que os clientes gostaram ou não de uma 

nova Vitrina?  

Quando entram procurando o que está na vitrine.  

 

7. Quais as melhores vitrinas da concorrência? Por que? 

Gosto da Sand Piper. Acho ela bonita, sabe arrumar ‘direitinho’. 

 

8. Descreva algumas vitrinas que você mais gostou. 

A que falei, tem outras. Acho que as vitrines do shopping Recife são 

boas. 

 

9. Quais as piores vitrinas deste shopping? Por que? 

A Mega Modas. A loja para gordos. Acho que não deveria colocar 

manequins tão gordos, ninguém gosta de ser gordo ou se ver tão 

gordo. Aqui quando não temos roupas que sirvam para alguma cliente 

gordinha, agente sempre disfarça, nunca diz que ela está gorda por 

isso não tem roupa para ela.  

 

10. Descreva algumas vitrinas em que ou nas quais você 

percebeu graves erros. 

Quando a vitrine traz muita informação, muita roupa. Vitrine pequena 

não é legal. 
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Sobre o Perfil do consumidor potencial  

 

1. Qual o perfil (Gênero, renda, escolaridade, ocupação 

profissional, estilo de vida) do seu consumidor potencial?  

Perfil agente não tem, aqui a gente vende só para mulher. 

 

2. Você olhando alguém passando pelo corredor do Shopping 

Center percebe se ele é um cliente potencial para a loja? 

Descreva-o. 

Todos. Temos roupas para todas as mulheres, todos os gostos. 

 

3. Qual o perfil ou tipo de cliente que não tem possibilidades de 

ser consumidor dos produtos de sua loja?  

Os gordos. Mesmo as roupas com numeração 44/46 não entram nos 

gordinhos. 

 

4. Em que você se parece e se diferencia em termos de classe 

social, nível econômico e gosto estético em relação ao cliente 

de sua loja? 

Sou nível médio. Gosto das roupas daqui. 

 

5. Descreva quem é o seu cliente prioritário?  

Mulheres, 20 a 40 anos. Classe média. Algumas classe A, compram 

muito e peças caras. 

 

6. Descreve quem são os seus clientes secundários? 

Os homens. Eles compram para presentear. Classe baixa, C e D. 

 

7. Quando seu consumidor potencial compra uma roupa qual 

imagem de si ele quer demonstrar?  

Atualizada. Gosta do que aparece nas novelas principalmente. 

 

8. A Roupa que você vende ajuda o cliente a expressar traços 

de sua personalidade ou status social? 

Sim, temos todos os estilos. 
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9. O Que seu cliente prioritário espera/deseja da imagem de 

marca transmitida na sua loja? 

Agradar. Ser bonita, sensual. Parecer mais jovem. 

 

10.  O Que o cliente secundário espera/deseja da imagem de 

marca transmitida na sua loja? 

Acho que preço bom, qualidade. 

 

11. Seu consumidor potencial percebe a mudança da moda?  

Percebe. Agente toda semana muda a Vitrine. A dona gosta de seguir 

os modelos das novelas, das atrizes da televisão. 

 

12. Com que freqüência ele vem conferir as mudanças da 

Vitrina?  

Toda semana. As clientes mesmo vêm sempre ao Shopping e toda 

semana “tá olhando as vitrines”. Toda mulher gosta de ver vitrine. 

 

13. Com que freqüência ele realiza o ato da compra?  

As clientes mesmo, de 15 em 15 dias. 

 

14. Quais atributos do produto a Vitrina deve expressar junto 

aos consumidores potenciais?   

Jeans. Acho que a vitrine deve sempre mostrar um peça de jeans. 

 

15. A partir das fontes de informação que orientam o 

conhecimento do cliente sobre a marca da loja, como você 

classificaria o nível de conhecimento dele: alto conhecimento, 

médio conhecimento, baixo conhecimento?   

Médio. Agente conversa muito sobre os modelos que aparecem na 

televisão. 

 

16.  O Que na Vitrina da sua loja deve sempre ser mantido e o 

que  pode estar sempre mudando? 

Preço bom. Modelos novos, para variar a vitrine. 
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Sobre a cenarização das Vitrinas 

(Formantes eidéticos, matéricos, cromáticos e topológicos) 

 

1. O que uma boa Vitrina deve ter? 

Acho que preço bom e modelos da moda.   

 

2. O que uma Vitrina não deve ter? 

Acho que muitas roupas, é muita informação para o cliente. 

 

3. Por que algumas Vitrinas procuram expor todos os tipos de 

produtos ofertados na loja?  

Acho que é pelo gosto do dono. É bom mostrar variedade. Não gosto 

muito quando nossa vitrine tem muitas peças. Mas a dona gosta de 

vitrine cheia. 

 

4. Você concorda com essa estratégia? 

Eu não. Mas a loja é dela. 

 

5. Pôr que algumas Vitrinas apresentam um único ou uma 

quantidade mínima de produtos?  

Não sei dizer. É para ficar mais chique. As lojas caras do shopping 

fazem assim. 

 

6. Pôr que algumas vitrinas utilizam apenas uma cor principal 

seguida de suas nuanças?  

É mais chique. 

 

7. Você concorda com esta estratégia? 

Concordo. 

 

8. Pôr que algumas Vitrinas utilizam muitas cores, sem ordem 

de nuanças?  

Depende da dona, ou da pessoa que faz a vitrine. O vitrinista daqui 

adora colorido. É o jeito dele e a dona gosta. 
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9. Você concorda com esta estratégia? 

Não me meto, a dona é que decide. 

 

10. Pôr que algumas vitrinas projetam iluminação 

diferenciada para cada novo produto exposto? 

Acho que é para dar destaque as peças. 

 

11. Você concorda com essa estratégia? 

Acho legal. Fica mais bonito. 

12. Pôr que algumas vitrinas sempre utilizam a mesma 

iluminação básica e comum nos seus produtos expostos? 

Deve ser para economizar. Ou é difícil mudar a parte elétrica. 

 

13. Você concorda com essa estratégia? 

Depende. A daqui usamos sempre as mesmas lâmpadas, só trocamos 

quando queima. 

 

14. Uma loja com marca exclusiva e que pratica preços não 

populares deve utilizar materiais de exposição e decoração  

industriais e modernos? 

Acho que o moderno. É mais novo e  melhor. 

 

15. Você concorda com essa estratégia? 

Concordo. 

 

16. Uma loja com marca exclusiva e que pratica preços não 

populares deve utilizar materiais de exposição e decoração 

artesanais e comuns? 

Não, acho melhor moderno, como falei. 

 

17. Você concorda com essa estratégia? 

Não. Agora depende da ocasião. São João fica legal. 
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18. Pôr que existem Vitrinas com manequins com corpo 

inteiro, com  rosto  e outros sem rosto?  

Prefiro com rosto. Não gosto das vitrines com aqueles manequins que 

parecem robôs. A dona aqui gosta mais de manequim completo, com 

peruca, maquiada. 

 

19. Por que existem Vitrinas com manequins de  meio corpo e 

outras sem manequins? 

Não sei. É o estilo da loja. 

 

20. As Vitrinas devem expor seus produtos de forma 

simétrica ou assimétrica?  

Hoje é mais livre, os manequins têm braços e pernas que ‘dá’ para 

mexer quando arruma a vitrine. 

 

21. As Vitrinas devem ser técnicas, figurativas ou abstratas? 

Acho que técnicas. A tecnologia é mais moderna. 

 

 

Sobre o comportamento de compra dos consumidores 

potenciais:  

 

1. Quais são as dúvidas mais constantes de cada tipo de 

consumidor após deparar–se com a Vitrina? 

Não tem, quando eles entram geralmente é para pedir aquela peça da 

vitrine. 

 

2. Quais são as questões que seus consumidores nunca tem 

dúvida e que são essenciais para o processo de venda? 

Nosso preço, é bom mesmo. Agente vende bem. 

 

3. Seus clientes gostam de ser tratados com abordagem íntima, 

intensa e afetiva ou são discretos e reservados? 

Íntima, agente já conhece bem nossas clientes, agente conversa 

muito. 
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4.  Os clientes podem tomar que liberdades em manejar os 

produtos?  

Deixa totalmente à vontade, se quiser vestir a roupa por cima, pode. 

 

5. Que liberdades não são permitidas ao cliente dentro da loja? 

Fumar, pois deixa cheiro de cigarro nas roupas. A dona não gosta nem 

de vendedora que fuma.  

 

6. O modo como é montada a Vitrina pode modificar a 

percepção de caro ou barato nos consumidores potenciais? 

Com certeza. Nossos preços são bons, dá para vender bem.  

 

7. A maneira como é montada a Vitrina pode modificar a 

percepção de chique e brega nos consumidores potenciais? 

Sim. Acho vitrine muito cheia meio brega. 

 

8. Quais respostas seus clientes buscam na sua Vitrina/loja 

para alcançar o êxito social?  

Eles querem estar na moda. 

 

9. Quando seu consumidor observa uma roupa na Vitrina, ele 

percebe qual papel social ela potencializará? Ex: clássico, 

vanquardista, executivo, lúdico, empreendedor, filosófico, 

intelectual, controlador.  

Jovem, bonita. 

 

10. Quando seu consumidor observa sua Vitrina ele pode 

indicar para que tipo físico-social se adequariam aquelas 

roupas expostas?  Ex: Para pessoas mais clássicas ou mais 

modernas; mais jovens ou mais velhas. 

Mais jovem, não ‘jovenzinha’. Entre 20 e 30 anos. 
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11. Quando seu consumidor observa sua Vitrina ele pode 

indicar para que tipo físico-social não seria adequado? Ex: não 

para uma pessoa mais clássica ou mais moderna; não para uma 

pessoa mais jovem ou mais velha. 

Gordas. Não temos numeração. Até as maiores não cabem nas mais 

‘cheinhas’. 
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