
  
 

Técnicas de Vitrinismo 
 

Público-Alvo 

 

Profissionais que pretendam adquirir competências na concepção, execução e decoração de espaços comerciais, 

stands, feiras e eventos para valorizar a imagem e o potencial dos produtos/serviços, garantindo a optimização da 

atractividade e rentabilidade do espaço. 

 

OBJECTIVOS 

 

No final da acção de formação, cada participante deverá estar apto a: 

 

 Expor o produto de forma ordenada, apelativa e criativa 

 Perceber quais as tendências na actualidade do vitrinismo e utilizar meios de pesquisa para o 

desenvolvimento dos seus projectos e realizar uma montra com o tema proposto. 

 

Durante a formação, o formando deverá  fazer simulações com diferentes produtos, e fazer ensaios de 

composição, cor e volume.   Deverá realizar brainstorming com o grupo, seleccionar e desenvolver uma ideia, 

orçamentar e construir uma cenografia para a montra.  

No trabalho final  deverá aplicar uma ou mais regras de composição, valorizar o produto exposto utilizando as 

técnicas sugeridas durante a formação e utilizar as cores das tendências  actuais do  Vitrinismo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. O que é o Vitrinismo e quais as funções do vitrinista  

2. Materiais e fornecedores  

3. Briefing 

a. Conceito da loja 

b. Público-alvo 

c. Análise do local 

d. Selecção do produto a expor 

4. Projecto 

a. Pesquisa/ Brainstorming 

b. Desenvolvimento da ideia 

c. Orçamento 

5. Composição/ Técnicas de exposição 

a. Simetria e assimetria. Linhas estruturais na composição da montra 

b. Zonas quentes e zonas nulas. 

c. Ponto focal. 

6.  Cores 

a. Cores quentes, frias e neutras.  

b. Monocromia e contraste. 

c. Tendências de cores 

7. Cenografia 



   

 

a. Aquisição ou manufactura  

b. Tendências de temas, materiais e estilos 

8. Montagem da montra 

a. Limpeza da montra. 

b. Exposição do produto e colocação de cenografia 

9. Iluminação. 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 30 – Formação Presencial 

Área de formação: 341 - Comércio 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 22 a 31 de Outubro a 02 de  Novembro de 2012 

Horário: 2ª a 6ª feira -18h00 às 21h00 

Sábado dia 02 de Novembro – das 14h às 17h 

  

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formadora 

 

Dra. Regina Pinheiro 

Licenciada em Pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto. 

 

 


