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Como transformar uma loja de roupa

A cliente já tinha escolhido uma camisola, e estava junto à caixa a
pagar. E  então perguntou-me, “esta loja é nova, não é?”

Eu respondi, “não, não é, já estamos aqui há quase três anos.”

A  cliente,  muito  admirada,  “passo  aqui  na  rua  várias  vezes  por
semana, e nunca reparei nesta loja.”

E nos dias seguintes mais casos de clientes que achavam que a loja
era nova, pois nunca tinham reparado nela.

Isto  é  o  que  eu  tenho  observado  que  acontece  quando  se
transforma corretamente a imagem de uma loja. Os clientes, antes,
parece que nem reparam na loja, é quase como se fosse invisível, e
de  repente,  de  forma quase  instantânea,  começam  a  parar  para
observar  as  vitrines,  começam  a  entrar,  e  mais  importante,
começam a comprar.

Muitos lojistas não conseguem vendas suficientes e têm dificuldade
em pagar as despesas atempadamente. Então lançam-se a comprar
novas coleções de roupa, a experimentar mais produtos para tentar
agradar  a  uma  outra  clientela.  Só  que  os  resultados  não  são
satisfatórios. As vendas até podem aumentar alguma coisa, mas a
roupa que ficou por vender e que tem que ser paga, leva todo o
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lucro.

Depois  fazem  novas  tentativas,  baixando  o  preço  da  roupa.  Por
vezes, no curto prazo, ou seja durante alguns dias,  as vendas até
aumentam.  Mas  passadas  algumas  semanas  as  vendas  caiem
novamente, e para valores ainda mais baixos que o inicial.

A imagem da sua loja está a conseguir cativar os clientes certos?

Provavelmente não.

E mesmo que no passado já tenha conseguido cativar os clientes,
hoje pode já não conseguir cativar.

Os clientes vão mudando de gostos, a moda não é só para a roupa.
Tudo tem moda. E a imagem de uma loja também tem moda. Os
clientes  começam  a  querer  coisas  novas.  De  tantas  vezes  passar
junto da  sua loja  e  não ver  nada de  importante  a  mudar,  a  loja
tornou-se invisível.
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Como a transformação vai 
alterar o seu negócio

Aumento das vendas

Uma transformação,  desde  que  bem  feita,  provoca  um  aumento
significativo das vendas.

Muitos lojistas acham que já não podem fazer muito mais do que já
fizeram para aumentar as vendas. E com este pensamento estão a
deixar de aproveitar uma das maiores soluções para o problema das
vendas – a mudança da imagem da loja.

O aumento das vendas é a principal razão porque se deve fazer uma
transformação, mas existem outras igualmente importantes.

Ultrapassar a concorrência

No negócio das lojas de roupa só há dois tipos de lojistas. Os que
têm sucesso, e os que não têm.

As lojas de sucesso incluem todas as cadeias de lojas de roupa que
são  famosas  e  que  têm  vendas  elevadas.  Mas  também  incluem
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aquelas  lojas  que  não  sendo  ainda  cadeias  de  lojas  de  sucesso,
conseguiram descobrir  uma maneira  de  cativar  o  cliente,  mesmo
não  tendo  roupa  muito  diferente  dos  outros,  nem  preços  muito
diferentes.

Uma transformação bem feita, faz com que a loja passe a pertencer
ao restrito grupo de lojas que conseguem competir com as grandes
cadeias de roupa.

Basta  ver  a  imagem de  uma loja,  para  que  os  clientes  consigam
saber  quem  é  que  tem  sucesso  e  quem  não  tem.  E  os  seus
concorrentes também  saberão.

Empregados mais motivados

O que eu tenho assistido, nas transformações que ajudei a fazer, é
que os empregados mudam completamente.

Depois de passar dia após dia a ver a mesma imagem de sempre, os
empregados deixam de estar motivados.

Uma mudança de imagem faz com que eles fiquem mais motivados,
e isso sente-se na atitude. Ficam mais cooperantes com os colegas e
donos, e ficam muito mais simpáticos e motivados para a venda.
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Donos mais motivados

Eu também já passei pela sensação de ao final do dia de domingo
começar a pensar no que vamos encontrar no dia seguinte, quando
voltarmos ao trabalho.

Mas  quando  estava  a  fazer  transformações  de  loja,  a  moral  era
completamente diferente. Estava sempre ansioso por voltar à loja e
fazer os  projetos  de renovação.  E  depois,  era maravilhoso ver  os
efeitos dessas mudanças, nos clientes, nos empregados, nas vendas,
e na conta bancária.

São dos melhores momentos que eu já experimentei na minha vida
de lojista. A mudança é excelente para o moral.

Menor reclamações de clientes

A maior parte das reclamações dos clientes tem mais a ver com o
ambiente do que com o problema.

Numa loja em que os empregados não estão motivados, em que o
ambiente à volta não é alegre nem inspira sucesso, é natural que os
clientes também não estejam com boa disposição. Isso faz com que
cada  problema,  por  mais  pequeno  que  seja,  pareça  muito  mais
grave. E assim, os clientes reclamam por tudo e por nada.
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Mas se os clientes estiverem num ambiente agradável rodeado de
pessoas  simpáticas,  não  irão  reclamar,  mesmo  quando  surjam
problemas.

Poder aumentar os preços

Você já deve ter visto uma peça de roupa numa loja e pensar, tenho
uma peça de roupa exatamente igual  a  esta na minha loja.  Aqui
pedem o dobro do preço, e os clientes compram. E na minha loja
não compram.

A  roupa  vale  o  que  o  cliente  estiver  disposto  a  pagar.  E  num
ambiente  mais  agradável,  o  cliente  valoriza  mais  o  produto.  Um
produto que esteja numa loja com uma boa decoração, que esteja
bem  exposto,  bem  apresentado,  e  que  tenha  uma  embalagem
bonita,  é  visto  pelo  cliente  como  sendo  muito  mais  valioso.  E  o
cliente está disposto a pagar mais.

Se você tiver uma loja com uma boa imagem, pode, caso seja a a sua
estratégia,  aumentar  os  preços  da  roupa,  e  o  cliente  não  se
importará de pagar mais.
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Porque é que está à espera de 
transformar a sua loja?

Muitos  lojistas  resistem  à  mudança  da  imagem  da  loja  porque
acham que fica muito caro mudar uma imagem de uma loja.

Eles  pensam  que,  se  gastaram,  por  exemplo,  10.000  euros  para
decorar  a  loja,  então  vão  precisar  de  outros  10.000  euros  para
transformar a loja.

Só que isso não é verdade. Você vai precisar de uma fração do que
gastou inicialmente.

Em primeiro lugar, você não vai ter que deitar tudo fora e começar
de novo. O que você deve fazer é adaptar e modificar o que tem. E
muitos equipamentos poderão ficar tal como estavam.

Em segundo lugar, mudar a imagem não é só mudar a decoração.

A decoração faz parte da imagem, mas é apenas uma parte. Para
além da decoração a imagem inclui a exposição, a apresentação, os
materiais  gráficos,  entre  outros.  E  muitas  destas  alterações  não
custam dinheiro nenhum. Só custam trabalho e dedicação.

Outros  lojistas  pensam  que  não  têm  tempo  para  poder  fazer  a
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transformação  e  não  podem fechar  a  loja  durante  muito  tempo,
porque precisam de vender.

Eu nunca fiz uma transformação que tivesse que fechar a loja por
mais que um dia seguido. E a maior parte das transformações foram
feitas com a loja aberta. E outras foram feitas ao fim-de-semana, ou
antes, ou depois da loja abrir ao público.

Não é preciso fazer as mudanças todas de uma só vez. As mudanças
podem ser feitas ao longo de vários meses.

Se você está à espera de uma época do ano em que possa estar
fechado  durante  um  mês,  você  nunca  irá  transformar  a  loja.  Irá
continuar a adiar, e perderá a oportunidade de aumentar as vendas.

Para quem não está habituado a fazer transformações de lojas, esta
pode parecer uma tarefa muito complicada. E não vou esconder a
verdade.  Se  você  tem que  fazer  o  trabalho sem ajuda,  isso  será
complicado.

Mas é por isso que eu vou ajudar, e vamos ver de seguida quais os
passos a dar na transformação da sua loja. Vamos então começar o
trabalho.
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As etapas da transformação de
uma loja

A escolha do estilo

Quando você vê fotos de lojas de roupa, repara que existem muitos
estilos  diferentes  de  lojas.  Há  lojas  mais  clássicas,  há  lojas  mais
modernas, há lojas mais simples,  há lojas mais luxuosas,  há lojas
mais claras, há lojas mais escuras, e muitas outras caraterísticas.

E se observarmos as várias lojas da nossa cidade, ou do nosso país,
vemos  que  as  lojas  de  sucesso  não  são  todas  do  mesmo  estilo.
Existem lojas de sucesso de muitos e diferentes estilos. Muitas delas
não têm nada a ver com as outras, são completamente diferentes.

Mas então como saber qual o melhor estilo de loja para o seu caso
particular?

O estilo de loja adequado para cada caso depende principalmente
de dois fatores: o tipo de cliente que você quer captar, e o tipo de
produto que você vende.

Por isso, você tem que escolher um estilo que seja adequado ao seu
cliente, e ao seu produto.

Para quem não tem experiência nesta seleção, o ideal  é você ver
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quais as lojas de sucesso que vendem os mesmos tipos de produtos
que você vende e  para os mesmos clientes que você quer  ter,  e
assim escolher o estilo que parece estar a funcionar melhor.

Um  dos  erros  que  muitos  lojista  cometem  é  copiar  as  grandes
cadeias de lojas. Mas isso é um erro. As grandes cadeias de lojas têm
argumentos  de  venda  que  as  lojas  mais  pequenas  não  têm.  As
grandes cadeias têm a fama e a marca, que lhes dá uma vantagem
logo à partida. Por isso não precisam de imagens tão fortes como as
outras lojas. Copiar estas lojas é um erro, porque você acabará por
ficar  com  uma  loja  algo  aborrecida  que  não  cativa  quem  não
conhece a sua loja.

As cores

Depois  de  termos  escolhido  um  estilo  de  imagem,  e  antes  de
começar  a  mudar  a  loja,  é  importante  escolhermos  as  cores  da
imagem.

A escolha das cores é muito importante por dois motivos.

O primeiro é que as cores influenciam a maneira como os clientes
veem a loja.  É por isso que para cada estilo de imagem, existem
cores mais adequadas.

O segundo motivo é que nos ajuda o trabalho. Como vamos ter que
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tomar muitas decisões em que vamos que ter que escolher cores, se
não tivermos um guia com as cores que devemos utilizar, no final a
loja será uma loja pouco apelativa, cheias de cores diferentes que
não combinam umas com as outras.

A base da loja (paredes, tetos, 
pavimento, iluminação)

A base da loja é o que fica da loja se retiramos a mercadoria, os
expositores, mobiliário e todo o equipamento.

As paredes de uma loja de roupa ficarão, na maior parte, tapadas
pelos  expositores,  mas  a  parte  que  fica  visível,  deve  e  pode  ser
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Como transformar uma loja de roupa

embelezada. Esta é uma vantagem em relação a começar a decorar
uma loja de novo. Você só precisa de modificar a parte das paredes
que está visível, e por isso poupa bastante dinheiro.

Os tetos de uma loja de roupa não são uma prioridade. Um teto
excecional  daria  uma  imagem  diferente,  mas  a  maior  parte  dos
clientes não vai reparar no teto da loja, e por isso, o que você tem
que fazer é pintar o teto novamente, caso ele precise de ser pintado.

O pavimento é uma parte importante da imagem da loja. Quando os
clientes caminham precisam de olhar para o chão. Para além disso, a
cor e o material do pavimento alteram a luminosidade da loja. Por
isso,  escolha  um  pavimento  que  tenha  um  material  que  seja
adequado ao estilo de loja que escolheu, mas também que faça a
loja ficar mais clara ou mais escura, consoante o seu objetivo.

Existem muitas soluções para melhorar um pavimento sem ter que
retirar o pavimento anterior e colocar um novo. Procure soluções
simples e económicas, mas ao mesmo tempo apelativas.

A iluminação de uma loja de roupa é muito importante. Não só por
uma questão estética,  mas principalmente por ser  uma forma de
guiar o cliente ao longo da loja para o que lhe interessa - vender.
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É por  isso que uma loja  deve ter  dois  tipos  de iluminação.  Uma
iluminação  mais  geral,  que  ilumine  a  loja  toda,  e  depois  uma
iluminação  mais  específica  que  sirva  para  iluminar  determinadas
áreas  da  loja,  como por  exemplo,  prateleiras,  mesas,  manequins,
etc.

Para cada estilo de loja existe um tipo de iluminação mais adequada,
por isso esteja atento a esses pormenores.

Expositores

Vamos agora entrar na parte do recheio da loja.

Os expositores e mobiliário são os equipamento onde vamos colocar
a roupa que queremos expor.

Existem muitos equipamentos diferentes. Você pode comprar estes
equipamentos em lojas que vendem equipamentos para lojas. Mas
também pode comprar estes equipamentos em lojas de decoração
para casas, ou lojas de bricolage.

A vantagem de comprar em lojas de decoração para casas, é que o
preço costuma ser mais baixo e os prazos de entrega também são
mais curtos.

Outra solução é melhorar os expositores que você já tem na loja.
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Embelezar o mobiliário pode não ser muito difícil. Você pode pintar,
ou pode forrar. Desta forma consegue melhorar imenso sem ter que
gastar muito dinheiro e muito tempo.

Provadores

A maior parte dos provadores de lojas de roupa são aborrecidos e
nada apelativos.

O  objetivo  de  um  provador  não  é  de  apenas  fazer  com  que  as
pessoas possam experimentar a roupa. É  muito mais que isso.  O
objetivo de um provador é que a pessoa se sinta bem, se sinta bela,
depois de experimentar a roupa.

E não é só a roupa que faz as pessoas sentirem-se mais belas, mais
atraentes. Toda a envolvente do provador, ou seja a decoração, mas
também a iluminação, e o espelho, podem fazer com que a pessoa
se sinta mais bela, ou menos bela.

Você tem que  pensar  no provador  como se  fosse  uma mini-loja.
Pense no chão, nas paredes, no teto, no cortinado, na iluminação, da
mesma maneira que pensa no resto da loja.

Ponha-se dentro do seu provador. Agora pense o que poderia fazer
para tornar este local mais agradável, mais alegre.

Todos os direitos reservados

 |15 



Como transformar uma loja de roupa

Fachada

A fachada da sua loja é a cara do seu negócio. É através dela que as
pessoas vão avaliar o interior da loja, mesmo sem entrarem na loja.

Mas para além disso, a fachada é o que faz os clientes repararem na
loja.  A  maioria  das  fachadas  de  lojas  não  foram  pensadas  para
chamar a atenção das pessoas que passam a pé ou de carro. Eu sei
porque também já cometi esse erro.
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Mas esse é um problema que tem solução. E na maior parte das
vezes nem é uma solução muito difícil.

Você  tem  que  se  conseguir  pôr-se  na  posição  dos  clientes  que
passam,  e  descobrir  o  que  é  que  pode  fazer  para  que  o  cliente
repare na loja.

Lembre-se  que  a  fachada  da  loja  não são apenas  as  paredes  do
edifício.  As  fachadas  das  lojas  incluem  os  letreiros,  os  toldos,  a
vitrine, a porta, e as paredes.

Todos estes elementos podem ser melhorados.

Mas  para  além  de  chamar  a  atenção,  a  fachada  tem  que  ser  a
imagem  do  interior  da  loja.  Não  adianta  nada  você  chamar  a
atenção dos clientes, eles entrarem, e depois saírem logo porque
não gostam da loja.

O estilo da fachada tem que ser o mesmo do interior da loja.
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As vitrines

As vitrines, ou montras das lojas, também são muito importantes.
Elas servem para mostrar um pouco da roupa que nós vendemos,
mas também para mostrar  o estilo da loja.  E isto é muitas vezes
esquecido.  É muito frequente vermos lojas onde apenas houve a
preocupação de mostrar  a roupa. E se para alguns tipos de lojas,
mostrar apenas a roupa é suficiente, para a maioria das lojas não é.

A sua montra tem que ser capaz de fazer os clientes sonhar. Tem que
ser capaz de pôr os clientes a imaginar-se diferentes só por estarem
a vestir a roupa que você vende.

O negócio da roupa é um negócio do sonho. Quem conseguir pôr as
pessoas a sonhar melhor, é quem tem sucesso.
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Esse sonho consegue-se utilizando objetos decorativos, fotografias,
e mobiliários.

Por exemplo, se você vende roupa para as pessoas usarem ao fim de
semana,  você  tem que  fazer  os  clientes  desejar  estar  no  fim de
semana.

A  ideia  é  você  associar  um  sentimento  positivo  ao  facto  de  as
pessoas usarem a sua roupa. Pode ter a certeza que se as pessoas se
sentirem bem ao imaginar estarem a usar as roupas, elas vão acabar
por comprar a roupa.

A exposição e apresentação

Muitas  vezes  olhamos  para  outras  lojas  de  roupa  e  ficamos
maravilhados  com  a  forma  como  a  roupa  está  colocada  nos
expositores.

Expor  roupa  é  uma  arte  e  uma  ciência  ao  mesmo  tempo.  Tudo
começa por saber separar a roupa pelos diversos expositores da loja.

Existem muitas formas de fazer essa separação. Pode ser por estilo,
por cor, por tipo de roupa, etc.

Você terá que encontrar a forma mais adequada para o seu tipo de
imagem e para o tipo de roupa.
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Depois disso, o trabalho seguinte é saber como colocar a roupa nos
expositores.

A roupa pode estar pendurada em cabides ou pode estar dobrada e
colocada em prateleiras ou mesas. Alguns produtos só ficam bem se
forem  colocados  de  uma  destas  maneiras,  outros  podem  ser
colocados das duas maneiras.

A  qualidade  e  variedade  dos  cabides  também  ajuda  bastante.
Existem vários tipos de cabides com diferentes funções.

Mesmo  na  dobragem  da  roupa,  existem  diferenças.  Nem  toda  a
roupa  é  dobrada  da  mesma  maneira.  Você  deve  pesquisar  e
procurar ver nas outras lojas, ideias originais e apelativas de dobrar
a  roupa.  Esteja  atento  aos  detalhes  das  mangas,  e  à  largura  da
dobragem.

Mas para além da exposição, a apresentação também faz a roupa
ser valorizada. As etiquetas da roupa, os acessórios, a conjugação de
várias peças de roupa, tudo isto torna o produto mais valioso e mais
desejável.

Repare que tudo isto que falámos, faz parte da imagem. E o mais
interessante é que pode nem ter nenhum custo a mudar.
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Logótipos

Já  deve  ter  reparado  que  quando  uma  marca  quer  mostrar  que
mudou, uma das coisas que faz é mudar o logótipo.

O logótipo representa a marca, e uma mudança é um sinal muito
forte ao cliente de que alguma coisa está a mudar.

E desde que você tenha uma ideia muito concreta das caraterísticas
do seu logótipo, fica muito barato e é muito simples mandar fazer
um logótipo, sem se quer ter que sair de casa.
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O logótipo vai  servir  para ser  utilizado nos  letreiros  da  loja,  mas
também nas etiquetas, nas embalagens, nos sites e redes sociais,
etc. Faça uma lista dos locais onde vai ser utilizado o logótipo e veja
quais as caraterísticas. Por exemplo, um logótipo para um letreiro
poderá ser em forma retangular, mas o logótipo para as redes sociais
já poderá ter que ser quadrado. Por isso, faça várias variantes do
logótipo.

Cartazes

Os  cartazes  são  uma das  formas  mais  eficazes  de  vendermos  os
nossos produtos ao cliente.

Eu costumo explicar aos lojistas que os cartazes de uma loja são a
melhor forma de aproveitar o interesse das pessoas pela imagem,
tal como a internet faz.

Se você colocar uma imagem da praia numa moldura e colocar na
parede  ou  numa  mesa  da  loja,  o  cliente  vai  automaticamente
associar a sua loja às recordações que ele tem da praia.

Mas os cartazes vão muito mais além disto. Os preçários também
são cartazes, e você tem muito a ganhar se conseguir transmitir a
mensagem certa.

Outros cartazes que têm que ser eficazes e mostrar a nova imagem

Todos os direitos reservados

 |22 



Como transformar uma loja de roupa

da sua loja, são os cartazes de saldos e promoções.

Utilize com frequência o poder de persuasão dos cartazes, porque
são uma forma económica de o fazer, e muito rápida.

Indo a uma loja de cópias,  ou encomendando pela internet,  você
consegue em poucas horas ter uma cartaz novo na loja.
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motivar os clientes a comprar.
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Uniformes

A  roupa  que  os  seus  empregados  usam  também  faz  parte  da
imagem da loja.

O facto dos  seus empregados utilizarem uniforme, ou seja roupa
igual entre eles, fornecida pela loja, tem algumas vantagens.

A primeira é que desta forma o cliente fica a saber quem são os
vendedores e quem não são.

A segunda vantagem é que os vendedores tornam-se a imagem da
loja.

E a terceira, que talvez não pareça tão importante, mas que é, é que
os seus empregados ficarão mais respeitadores das regras e normas
da loja.  E isso traduz-se num melhor ambiente e mais motivação
para vender.

Claro  que para  cada estilo  de imagem haverá um uniforme mais
adequado.

Embalagens

Por último vamos também mudar as nossas embalagens. Sejam os
sacos que damos aos clientes quando eles compram a roupa, sejam

Todos os direitos reservados
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as  embalagens  de  oferta  ou  presente,  ou  as  embalagens  para
proteger  a  roupa  e  acessórios.  Todos  estes  devem  ter  a  nova
imagem da sua loja.

Devem ter as cores e os logótipos que foram criados.

Todos os direitos reservados

 |25 



Como transformar uma loja de roupa

Está na hora de começar a 
mudança

Já vimos as vantagens de transformar a sua loja. Já analisamos todos
os passos que devem ser dados. Agora só falta começar o trabalho.

Faça uma lista das prioridades e do que precisa de ser modificado e
comece o trabalho.

Vale  sempre  a  pena  a  transformação da imagem de  uma loja.  É
sempre possível melhorar uma loja, e na maior parte dos casos é
possível fazer grandes melhoramentos que se traduzirão em grandes
aumentos de vendas.

Caso esteja interessado em obter um manual detalhado de como
fazer a transformação da sua loja, nós criámos o “Kit de Imagem de
Lojas de Roupa”.

Nesse manual, iremos começar por apresentar 4 estilos de imagem
para você poder selecionar. Esses 4 estilos são os estilos que mais
sucesso têm tido nas lojas de roupa.

Depois iremos ver com todos os detalhes cada um dos elementos
que vimos neste livro e mais alguns. Em cada capitulo haverá um

Todos os direitos reservados
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explicação detalhada do que fazer, com ideias concretas, explicadas
com o apoio de fotos, esquemas e vídeo. São quase 400 páginas de
informação muito específica que você pode facilmente aplicar  na
loja.

Para além disso, traz alguns extras, como cartazes pré-feitos, fontes
de  letras,  listas  para  você  preencher  e  manter  as  tarefas  sob
controle, e muito mais. E o manual tem um preço muito acessível
para que ninguém fique de fora.

Aqui fica o link para o manual. Clique ou escreva no seu browser, e
será enviado para o site onde poderá comprar o manual:

gumroad.com/l/kitimagemroupa

Ou  então  procure  no  nosso  site,  este  e  mais  manuais  e  cursos:
http://www.vendaotimizada.com/loja/

Desejo-lhe  um  otimo  trabalho  e  se  precisar  de  algum  apoio,
contacte-me (encontrará o contacto no site),

Fernando T. Silva

Venda Otimizada

Todos os direitos reservados
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