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RESUMO 

As marcas procuram expressar valores, identidades e imagens dos produtos/serviços por meio 

de ações e manifestações. O presente trabalho resulta de uma pesquisa entre as marcas de luxo 

em comparação das marcas mainstream, um aprofundamento intersígnico procurando 

identificar os efeitos de sentido de cada, suas semelhanças e distinções. O trabalho tem como 

objetivo compreender a circulação intersígnica das marcas mainstream no contexto do varejo 

de moda. Os resultados que aqui compartilharemos é proveniente de uma pesquisa que conta 

com o intercruzamento dos campos da comunicação com o a antropologia visual, a 

fotoetnografia. 
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Introdução 

A vitrine tem a capacidade de encenar sonhos, brincar com o imaginário e envolver os 

consumidores num mundo de encantamento, prazer e refúgio, pois na caixa vitrine o sonho 

está guardado, longe dos males da humanidade e perto das experiências hedonísticas. A 

vitrine tem a capacidade de não só mostrar o produto em si, mas também de fazê-lo dialogar 

com os signos que compõem e juntos teatralizam vários mundo possíveis.  

Neste presente trabalho iremos discutir acerca desse mundo simbólico que a vitrine é 

capaz de criar, vamos trabalhar na perspectiva de entender as potencialidades sígnicas e os 

efeitos de sentidos gerados pelos diálogos dos objetos que fazem parte do mundo da vitrine.  

Vitrines: ambiência e funcionalidade 

As vitrines são expressividades marcárias extremamente importantes, pois são elas 

que potencializam os signos e expõem não só os produtos, mas toda uma cenografia que 

pretende fisgar o olhar do consumidor fazendo-o parar, contemplar e tentar dissuadi-lo a se 

imaginar vivenciando aquele mundo de sonho, de prazer, de felicidade. A vitrine constrói toda 

uma teatralização que visa surpreender quem passa, ela tem a capacidade de ressignificar 
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conceitos, transgredir signos, reinterpretar realidades, tudo em prol de chamar a atenção do 

público e fazê-lo vivenciar juntamente com a marca a aura erigida por meio dos objetos que 

compõem o visual merchandising. “Trata-se de provocar, mediante jogos de cores e de 

contrastes, de decorações e de movimentos, a imaginação, de moldar uma paisagem de sonho 

e de atração passional” (LIPOVETSKY, 2015, p. 140). 

Criadas especialmente para divulgar e dar visibilidade aos produtos da marca, as 

vitrines são espaços privilegiados de persuasão, pois ela aproxima o público, faz com ele, o 

público, veja o produto dentro de um contexto dialógico que conversa com outros signos, faz 

com que ele perceba as qualidades, as nuanças ressaltadas por uma iluminação que é dirigida 

exclusivamente para o produto. Muitas vitrines expõem seus produtos de forma quase 

museológica, uma forma de impactar, de sugerir que o produto é especial e que não é mera 

coincidência dele estar em posição de destaque para ser admirado, desejado e cortejado. 

Lipovetsky (2015, p. 141) nos argumenta que   

a arte das vitrines constituiu um formidável instrumento da nova economia do 

desejo: reduzindo a relação táctil com as coisas e intensificando a relação visual, 

elas transformam os passantes em olhadores compulsivos, promoveram o 

imaginário da sociedade de consumo nascente, propagaram as visões da “vida 

bela” por meio de sonhos de um paraíso materialista. 

 

Depois dessa breve introdução ao mundo de encanto e de sonhos que a vitrine tem a 

capacidade de promover, vamos entender um pouco mais dessa expressividade que tanto nos 

fascina e faz com que a nossa imaginação se solte e procure no abrigo da caixa-vitrine a 

proteção e o desejo de completude. 

Os conceitos de ambiência e funcionalidade são considerações extremamente 

pertinentes quando aplicados as vitrines. Explicitados pelo filósofo francês Jean Baudrillard 

(2012) em seu livro “O sistema dos objetos”, as definições e aplicações dos conceitos feitos 

pelo pensador nos auxiliarão já que “ao tratar os objetos como instrumentos e signos, o autor 

desenvolve os conceitos de arranjo e de ambiência que culminam no conceito de 

funcionalidade” (DRIGO, 2008, p.173). Esses conceitos nos acompanharão ao longo de todo 

o percurso analítico das vitrines, sempre procurando entender a as nuanças da ambiência em 

relação à funcionalidade das vitrines dos diversos tipos: 

Não se trata pois dos objetos definidos segundo sua função, ou segundo as classes 

em que se poderia subdividi-los para comodidade de análises, mas dos processos 

pelos quais as pessoas entram em relação com eles e da sistemática das condutas e 

das relações humanas que disso resulta (BAUDRILLARD, 2012, p. 11). 

 



 

Nessa citação podemos retirar alguns trechos que nos são pertinentes, tais como, por 

exemplo, “a relação entre as pessoas e os objetos”. Trazendo essa citação para as vitrines e 

sua relação comunicacional com os consumidores, é válido afirmar que além de uma função 

expositora que a vitrine se propõe ao apresentar o produto aos olhos do consumidor, a vitrine 

também tem uma função dialógica entre os produtos, sua forma de apresentação por meio das 

cores, da montagem, da disposição dos acessórios que compõem e ajudam a impactar, a 

seduzir, a contar história em que os elementos componentes da encenação nos levem a um 

mundo de fantasias, de sonho, de desejo e o consumidor que passa e pára ao contemplar os 

signos que estão estabelecendo um diálogo silencioso.  

Outra citação que nos é valida é a “sistemática das condutas e as relações humanas que 

disso resulta”. A conduta que a marca expressa, em suas vitrines, é sempre de uma liberdade 

poética para poder criar mundos possíveis e que o resultado final seja a aquisição do produto 

pelos consumidores, ou seja, a marca expõe não só o produto mas também signos que 

interagem e reafirmam os valores sociais tanto da marca quanto da sociedade. O consumidor, 

por outro lado, ao ver tais signos em conjunção com o produto tem a capacidade de entrar e se 

beneficiar do simulacro que foi planejado. Ao interagir com esses signos, o consumidor 

também estabelece relação com seus iguais que comungam das mesmas significações que são 

expressas ao adquirir o produto e isso faz com que as relações pessoais se identifiquem e 

intensifiquem. 

De acordo com Malard (1993) o sistema dos objetos funcionais “compreende duas 

estruturas: a estrutura do arranjo e a estrutura da ambiência. A estrutura do arranjo está 

relacionada com a disposição e combinação dos objetos de forma a se obter um conjunto 

funcional capaz de comunicar valores sociais” (1993, p.1). Essa noção da estrutura do arranjo 

nos é cara, pois se pensarmos na vitrine, os objetos são acomodados, arrumados em diferentes 

suportes para que haja a melhor comunicação possível entre eles (os objetos e os produtos) e o 

consumidor passante que mira a vitrine a procura de uma dialogia coerente entre os objetos 

expostos. Baudrillard (2012) nos fala que o arranjo resume ao aspecto organizacional, 

imperativo técnico enquanto que a ambiência vem a ser o imperativo cultural e ainda discorre 

que “ambos estruturam uma mesma prática, constituem os dois aspectos de um mesmo 

sistema funcional. Em ambos se exercem os valores do jogo e do cálculo: cálculo das funções 

para o arranjo, cálculo das cores, dos materiais, das formas, do espaço para a ambiência” 

(2012, p.37).  



 

Como na ambiência predomina a combinação, o jogo, temos como valores da 

ambiência: a cor (tradicional, natural, funcional, o quente/frio) e o material (madeira 

natural/cultural e o vidro). Com relação às cores, Baudrillard nos fala que a cor viva tem 

como um interpretativo de emancipação, porém, existe uma discriminação em relação a cor 

viva que é ligada ao primário, ao sintético, ao funcional “as cores vivas “vulgares”, 

predominarão nos interiores de série. Participam assim da mesma ambiguidade que o objeto 

funcional: após terem representado algo semelhante a uma libertação, tornam-se ambos os 

signos-ciladas, uma liberdade que não pode ser vivida” (2012, p.39). Em oposição temos a cor 

pastel, fraca, introspectiva, porém ela reina sobre as cores vivas, ditas vulgares, então a cor 

em tom pastel, nas palavras do filósofo é um signo moralizado.  

Nas vitrines, a perspectiva da cor é de suma importância para que percebamos como 

ela se comporta entre o luxo e o popular, como a cor é utilizada, qual o papel da iluminação 

ao incidir nos objetos expostos nas vitrines, quais nuanças, o que ressaltar?  

E agora com relação ao material, Baudrillard faz destaque ao vidro, que, para o nosso 

trabalho é de suma importância já que as vitrines são caixas quadriláteras de vidro que 

delimitam o interior do exterior, o sonho da realidade, o impulso da compra ao flanar 

despreocupadamente. Para o autor, o vidro é: 

Principalmente materializa de forma extrema a ambiguidade fundamental da 

ambiência: a de ser a um só tempo proximidade e distância, intimidade e recusa da 

intimidade, comunicação e não-comunicação. Embalagem, janela ou parede, o 

vidro funda uma transparência sem transição: vê-se, mas não pode tocar. A 

comunicação é universal e abstrata. Uma vitrina é encantamento e frustração, a 

própria estratégia da publicidade [...] o vidro oferece possibilidades de 

comunicação acelerada entre o interior e o exterior mas simultaneamente institui 

uma cesura invisível e material que impede a esta comunicação tornar-se uma 

abertura real para o mundo (BAUDRILLARD, 2012, p.48-49). 

 

A funcionalidade empregada por Baudrillard não diz só respeito a finalidade usual do 

objeto, ela vai muito além e transborda na capacidade relacional entre as partes, ou seja, um 

jogo de relações. Ajustando esse conceito para a vitrine, para que a vitrine seja compreendida, 

ela precisa que os objetos entrem em conjunção uns com os outros, ela precisa dialogar, se 

relacionar, se fazer entender e fazer com que o consumidor passante compreenda o jogo de 

relações, de significados e comungue juntamente com o que é apresentado. 



 

 Depois desses conceitos, vamos agora entender um pouco como é a relação da vitrine 

com o marca, com o produto, com os signos e símbolos que auxiliam nos efeitos de sentido 

pretendidos. Entender as nuanças do ambiente, da função da vitrine. 

No mundo contemporâneo, as vitrinas se apresentam não mais como meros 

expositores dos produtos e sim como textos bem mais complexos e elaborados em que as 

marcas procuram expor não só o produto e sim uma gama de signos que se entrelaçam, que se 

interagem, que crescem, se complexificam e convergem para uma leitura que tem no 

entendimento final a compreensão dos valores que são difundidos pela marca e que tais 

valores estão também em consonância com os da sociedade, ou seja, a marca, por meio da 

vitrine, exterioriza os anseios sociais, ultrapassa as fronteiras entre o sonho e a realidade, 

transborda as conexões simbólicas e comunica com o consumidor passante os valores que ele 

igualmente professa, que ele entra em conjunção. 

 A vitrine é um espaço entre o interior e o exterior da loja mediada por uma vidraça. 

Tal vidraça que nos separa de um mundo feérico, de um mundo de possibilidades, de um 

mundo de desejo, também nos aproxima ao refletir a nossa imagem no vidro e quando há o 

reflexo nos imaginamos nesse mundo rodeado pelos signos, símbolos que dialogam entre si e 

conosco. Mesmo que silenciosamente, essa conversa é rica em significados e que culmina 

com a aquisição do produto exposto e a comunhão entre os valores, o produto e o consumidor. 

De acordo com Lourenço e Sam (2011, p.19-20) “entende-se por vitrina todo espaço 

com exposição diferenciada de produtos, marcas e/ou serviços cuja finalidade e cujo principal 

objetivo são a venda” e ainda sob os argumentos dos autores a vitrina tem como o objetivo 

“causar impacto, trazer satisfação e proporcionar experiência visual ao transeunte, atraindo 

sua atenção, esteja ele a pé ou de carro” (idem, p.20). Nessa definição podemos identificar que 

a vitrine é um espaço reservado entre a loja e o exterior separado por uma vidraça e que tal 

espaço é permeado por produtos em exposição para que os consumidores que passam possam 

apreciar a mercadoria, se interessar, entrar na loja e concretizar a compra. 

Duarte (2013) já nos traz uma definição que tem a funcionalidade da vitrine como 

exposição de um produto e ela vai mais além ampliando o conceito. Para a autora a vitrine é 

uma “de exposição e sedução do consumidor, assumindo ares de atuação artística” (2013, p. 

51). Esse ar de atuação artística nos é bastante caro, pois as relações que enxergamos com as 

vitrines e os produtos expostos são de um diálogo onde os elementos interagem uns com os 

outros e com o consumidor. 



 

Para Demetresco (2010) a noção de vitrine vai muito além do seu aspecto funcional, 

ela enxerga na vitrine um jogo de emoções, de sensações, de envolvimento em que o espaço 

vitrine cresce e se complexifica em uma: 

Manifestação que não se restringe apenas à comunicação; abrange também uma 

construção textual de um mundo no qual um produto passa a existir por se colocar 

em relação com os que o percebem. Constrói-se, pois, uma encenação geradora de 

significados em que a vitrine é um espaço que significa e que se faz por esse seu 

peculiar modo de existência (DEMESTRESCO, 2010, p.13). 

 

O mainstream 

Diferentemente do luxo que tem como características a opulência, a raridade, o 

exclusivo, o refinamento. O mainstream se mostra diferente no tocante às qualidades acima 

citadas a respeito do luxo. Martel (2012) define o mainstream como sendo: 

 literalmente “dominante” ou “grande público”. Diz-se por exemplo de um produto 

cultural voltado para o público em geral. “Mainstream culture” pode ter uma 

conotação positiva, no sentido de “cultura para todos”, mas também negativa, no 

sentido de “cultura dominante” (MARTEL, 2012, p. 479). 

 

O mainstream vem a ser a massificação dos objetos culturais para o maior número 

possível de pessoas. Bem distante do luxo que busca na raridade da posse e usufruto do bem 

uma diferenciação que faz parte da aura que lhe é impressa. O mainstream é reconhecido por 

todos e trabalha para ser aceito para todos.  

O mainstream, adaptando para a realidade do nosso trabalho, vem a ser as marcas de 

moda que estão no circuito comercial, que estão nos shoppings, que fazem a cabeça dos 

consumidores, o que está na moda e é massificado, reinterpretado, ressignificado. O 

mainstream é passageiro para dar lugar ao novo produto, a uma nova moda que se tornará 

assim a coqueluche do momento. É um ciclo que sempre precisa ser alimentado para não cair 

no esquecimento. 

O padrão do mainstream é fazer com que o consumidor se sinta único dentro de um 

mercado repleto de únicos que se tornam todos iguais. “A cultura de massa não trabalha senão 

para produzir uma pseudoindividualidade, torna “fictícia uma parte da vida de seus 

consumidores. Ela fantasmagoriza o espectador, projeta seu espírito na pluralidade de 

universos imagéticos ou imaginários” (LIPOVETSKY, 2011, p. 259). 

 O mainstream torna tudo mais conhecido, consumível. Privilegia e massifica uma 

cultura que antes era rara e que caiu no gosto popular até se tornar tão popular e usual que 

depois é descartada e substituída. Para as marcas de vestuário, se tornar uma marca 



 

mainstream é sinônimo de sucesso, de reconhecimento, de influência, de ditar as regras em 

um mercado extremamente competitivo, porém, é preciso sempre encabeçar, com 

criatividade, novos modelos, novas promessas da eterna juventude. 

 

O percurso fotoetnográfico das vitrines mainstream. 

 Em São Paulo, o percurso se deu nos shopping mainstream da cidade. No shopping 

Eldorado (1981) situado na Avenida Rebouças. O shopping possui uma boa concentração de 

consumidores e as lojas são bastante variadas.  

 Começamos o nosso percurso com uma das lojas mais mainstream do mundo, a 

espanhola Zara, que vem com uma vitrine que tem na iluminação um forte componente que 

chama atenção. Uma vitrine neutra composta de barras de ferro cromadas como se fossem 

raios emergindo do retângulo branco que também incide a luz branca. Para equilibrar a 

vitrine, os manequins estão dispostos em vários patamares de altura em um único lado. A 

vitrine da Zara se utiliza da iluminação para criar contrastes em os manequins, o jogo de luzes 

e o neón transmitem uma sensação de sensualidade, de mistério a meia luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: vitrine da loja Zara: São Paulo, outubro de 2016. 

  

A loja Armazém Erva Doce traz em sua vitrine dois elementos bastante difundidos 

entre as vitrines femininas. O floral por meio desse gigantesco ganho cheio de flores e os 

tubos de linhas que mais parecem arranhas descendo em seu próprio fio. Tubos de linhas 

coloridos e de lãs nos transportam para alfaiatarias, costureiras que ainda fazem o trabalho a 

mão, artesanal e não em larga escala como as grandes indústrias manufatureiras. Na vitrine do 

Armazém Erva Doce, o grande ramo de flores que teatraliza a cenografia da vitrine tem vários 

tubos de linha e novelos de lã que escorrem feitos cascatas das flores. Isso confere indícios de 



 

que a linha e a lã são delicadas, finas, macias e perfumadas como as flores e que tais linhas e 

lãs são matérias primas que compõem as roupas da Armazém Erva Doce.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: vitrine da loja Armazém Erva Doce: São Paulo, outubro de 2016. 

 

As duas vitrines a seguir seguem um mesmo padrão e que foi bastante recorrente em 

se tratando de vitrines masculinas. A madeira como matéria prima principal que invade toda a 

vitrine e a torna com uma cor natural do amadeirado, do rústico, da força. Na vitrine da 

Highstil, além de contar com a presença quase que por inteiro da madeira, ela também agrega 

em sua vitrine o esporte. Os elementos como a bola, a raquete, o taco, os quadros mostrando 

os jogadores perfilados para o registro oficial do time antes da partida. Os quadros, assim 

como os elementos esportivos estão envelhecidos, marcas de um passado vencedor. Já a 

vitrine do mês de junho vem com os mesmos signos, o toque amadeirado, a vitrine possui 

com uma iluminação mais escura, os quadros em preto e branco de uma equipe de canoagem, 

instrumentos esportivos de esportes poucos conhecidos e praticados aqui no Brasil como o 

hóquei e o lacrosse. 

Os tons amadeirados, a luz sóbria nas vitrines das marcas mainstream foram mais 

encontrados em marcas de vestuário masculino. Da madeira crua, aos páletes, passando pela 

madeira polida, trabalhada, as marcas masculinas prezam por esse tipo de cor em suas vitrines 

por se mostrar mais clássico, sóbrio, firme. Além do recurso do tom amadeirado, as vitrines 

da marca Highstil também trazem elementos ligados ao esporte como raquete, bolas, taco de 

lacrosse, um modo de chamar atenção para a competição, para o atleta esportivo, para 



 

atividades que demandam força e agilidade. O universo masculino é então representado pela 

cor sóbria, pelos signos que remetem ao esporte e também pelas roupas que são expostas. 

 

 

Figuras 3: mosaico de vitrines da loja Highstil. SãoPaulo, abril e junho de 2016. 

  

Tanto a marca Casa das Cuecas, a loja Erva Doce quanto a M.Officer trazem o mesmo 

mote em suas vitrines, o tema viagem. Na loja Casa das Cuecas, o desejo de viagem é 

representado pelas três luminárias com o mapa-múndi envelhecido. Os livros em cima do 

cubo de madeira mostram outra maneira de se viajar, por meio da imaginação, da leitura de 

histórias. O relógio é uma clara referência ao tempo. Já na loja Erva doce, a vitrine está 

expondo de uma maneira exagerada diversos mapas cartográficos. Além dessa enxurrada de 

mapas, a vitrine também conta com outros elementos que aludem a viagens como o adesivo 

azul estampado no vidro da vitrine em forma de selo postal de viagem. Baús antigos cheios de 

roupas são outras referências ao fazer malas para viajar ou então chegando de uma viagem. 

Um quadro de cortiça com fotos de monumentos conhecidos como a torre Eiffel, um dos 

símbolos de Paris e a Tower Bridge em Londres completam os elementos alusivos a viagens. 

A M.Officer traz em sua vitrine várias fotos da cidade grega de Santorini, o azul tanto das 

abóbadas das casas quanto do oceano também entram em harmonia com as roupas expostas 

nos manequins. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: mosaico de vitrines das lojas Casa das Cuecas, Erva Doce e M.Officer, respectivamente: São Paulo, 

abril e setembro de 2016. 

 

Em outros momentos, a loja Casa das Cuecas nos trouxe uma vitrine com um quadro 

emoldurado em que pousavam vários homens em idades distintas praticando esportes 

diferentes como o boxe, o surfe, o tênis. O homem sentado ao meio segura um quadro pintado 

de um outro homem. Na outra imagem, a marca veio com uma vitrine que também apareceu 

com signos muitos recorrentes, elementos que lembram segurança, como uma corda, uma 

boia salva-vidas. Tanto na vitrine quanto no quadro no cavalete a presença da corda é um 

elemento constituinte. Além de um tom geracional na foto dos marinheiros compostas por 

homens mais velhos, jovens e infanto. As duas vitrines são compostas por quadros de homens 

em diferentes estágios da vida. 



 

    

Figura 5: mosaico de vitrines da loja Casa das Cuecas: São Paulo, abril e outubro de 2016, respectivamente. 

 

Duas marcas de moda íntima, a Intimissimi, italiana, e a Loungerie têm concepções 

diferentes de mostrar signos de leveza. A Intimissimi apostou em uma composição mais 

romântica ao utilizar balões rosa e cinza claros. Como a Intimissimi é uma marca unissex, a 

vitrine teve o cuidado de não se mostrar totalmente rosa, apesar da concentração de signos 

que lembram o feminino. O tule rosa no corpete do manequim com a terminação em roda de 

bicicleta, os vários tules e algodões espalhados pelo piso da vitrine trazem essa sensação de 

leveza. Nota-se que o a composição do visual da vitrine começa depois da foto da atriz Grazi 

Massafera em preto e branco. Já a loja Loungerie vem com signos que lembram o erotismo, 

apesar das nuvens. A frase “qual é o seu sonho?” revela muito mais que um sonho qualquer e 

te convida pra realizar os sonhos mais secretos. O cenário é escuro, alguns manequins estão 

mascarados e com orelhas de coelhinhos, uma alusão as coelhinhas da revista Playboy. Vários 

globos espelhados compõem o cenário de uma possível festa. Tudo leva a sedução, ao 

erotismo. 



 

 

Figura 6: mosaico de vitrines das lojas Intimissimi e Loungerie: São Paulo, setembro de 2016. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de marca de Perez está pautado na semiótica peirceana que diz o seguinte 

“a marca é uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta 

material, intangível e aspiracional e as pessoas para as quais se destina” (2004, p.10). É nessa 

conexão simbólica que a marca atribui seu valor, sua cultura, sua identidade e que é percebida 

pelo seu público como uma maneira de se apropriar também dos mesmos atributos oferecidos 

pela marca através do uso, seja ele material ou não.  

Podemos entender que essa conexão é estabelecida nas vitrines por meio do diálogo 

que ela se pretende enquanto um texto visual repletos de signos que encenam um mundo 

cheio de encantamentos, pleno de realizações e desejos a se confirmarem com a compra e 

usufruto do produto. As marcas mainstream para se fazerem vivas diante da sociedade 

recorrem a signos mais constantes e de fáceis entendimentos por parte dos consumidores.  

A utilização percurso fotoetnográfico foi de identificar, registrar e analisar como as 

vitrines das marcas mainstream geram efeitos de sentidos com o intuito de promover um 

diálogo entre a marca, a vitrine e o consumidor. Tais registros nos deram base para 

entendermos como as vitrines das marcas mainstream além de mostrar o produto, também 

teatralizam os elementos que estão se conectando com o produto. Essa encenação é benéfica 

pois retrata o produto dentro de um mundo “ideal”, de um mundo em que todos queremos 

vivenciar, um mundo de experiências prazerosas. 
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