
Maria Helena:
tratamento de cores
e iluminação conforme
o público.

A comunicação visual
eficiente tem de promover
a harmonia do ambiente.
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F icou para trás o tempo em que o interior

das lojas repetia a sisudez da paisagem

urbana: o bege e o soturno cinza deram

lugar ao colorido nas paredes e gôndolas, pisos

e etiquetas de preços. Tudo para garantir o

bem-estar - e a máxima permanência possível

- do cliente no estabelecimento. Se não existem

estudos conclusivos sobre uma possível influên-

cia das cores no comportamento do consumidor,

a prática tem demonstrado que estas funcionam

sim como potentes estimulantes de vendas,

desde que integrem um projeto coerente de

comunicação visual.

Embora a decoração das lojas seja um traba-

lho para especialistas (o design de prateleiras,

por exemplo, já virou matéria de curso de

decoração), há consenso sobre determinados

efeitos das cores e sua relação com certas

categorias de produtos. No Brasil, o azul, por

exemplo, quase sempre é aplicado à seção de

peixes e congelados por lembrar frescor e até

frio, enquanto o verde, por motivos óbvios, é

companheiro notório das verduras e frutas e o

vermelho costuma emoldurar o açougue, reme-

tendo subliminarmente à cor vibrante da carne.

Junto ao amarelo, o vermelho também virou

símbolo de ofertas. "Mas é lógico que não há

restrição à quebra desses vínculos, o que seria

um entrave à criatividade e à evolução da comu-

nicação visual", diz o diretor da Design Novarejo,

Mauro Minniti.

REGIONALIZAÇÃO - Em geral, a aplicação das

cores relaciona-se à expectativa do consumi-

dor, que normalmente as associa com as várias

categorias. "O carioca é mais despreocupado

e o paulista mais formal", explica a gerente

de comunicação visual do Pão de Açúcar, Ana

Elisa Fagundes Herman. "As cores ideais para

o paulistano provavelmente são diferentes das

cores que atraem o nordestino", diz o espe-

cialista em varejo com MBA pela Universidade

de São Paulo, Henrique Crespi, que elaborou o

quadro ao lado.

Ainda que convivam na mesma cidade, as

lojas têm propostas e públicos de perfis dife-

rentes. Por isso, quando foi propor um modelo

de adega para o Extra em São Paulo, a designer

Maria Helena Sforcin percebeu que teria de con-

ceber um projeto bem diferente. "No Extra, o

consumidor vai em busca de preço", diz ela, que

continua prestando serviços à companhia.

A designer optou por gôndolas brancas no

Extra, que simplesmente ajudassem a destacar

as garrafas escuras de vinho. Para a rede Pão

de Açúcar, havia desenvolvido conceito mais

sofisticado. Na loja da esquina da rua Batatais

com a avenida Brigadeiro Luiz Antônio, região



nobre da capital paulista, fica a adega que mais

se destaca na rede. "Substituímos a madeira

embuia pelo laminado vermelho no fundo e cria-

mos uma iluminação especial, que incide sobre

a garrafa quando o consumidor a inclina para ler

o rótulo."

O EFEITO DA LUZ- Iluminação é tudo, segundo

a especialista. "Se for muito branca e fria,

ofusca. Em setores como alimentos e vinho

precisa ser mais quente", ensina a gerente

Ana Elisa. Sobre frutas, legumes e verduras,

a iluminação adequada valoriza o colorido dos

produtos, que se tornam eles mesmos o atra-

tivo, como, aliás, propõem os especialistas

em geral: "O show deve estar concentrado no

produto", diz a gerente do Pão de Açúcar. "A

comunicação visual não pode ofuscá-lo."

Assim, nas seções, as cores e a luz têm, ao

mesmo tempo, de destacar os produtos e agra-

dar o consumidor, enquanto o conjunto da loja

precisa expressar equilíbrio, que o cliente capta

apenas emocionalmente e se traduz em sensa-

ção de conforto e aconchego: "Especialmente

nos bairros populares, muita gente passa o fim

de semana no supermercado. A comunicação

visual é importante para proporcionar ambientes

agradáveis", afirma a designer Maria Helena.

LOJA DENTRO DA LOJA - O resultado de uma

boa comunicação visual pode ser avaliado pelo

exemplo da Loja dentro de loja para produtos

infantis do Extra, sinalizada por painéis colori-

dos e com design sobre as gôndolas. Antes de

agrupá-los em espaço contíguo e delimitado e

ao mesmo tempo segmentado para as várias

categorias (puericultura leve e pesada, têxtil

bebê, menino e menina), o conjunto de itens

para crianças era o 15º em vendas na rede.

Após a iniciativa, o grupo chegou ao topo do

ranking, segundo a gerente Ana Elisa.

Na companhia, afirma ela, parte-se das cores

preferenciais para cada seção, obedecendo-se

aos padrões aos quais o consumidor já está

habituado, monta-se o projeto e depois acerta-se

o tom de cada ambiente. O todo tem de refletir

uma loja harmoniosa. Assim, o verde pode se

repetir em FLV, equipamentos para churrasco

e produtos de limpeza. Mas a tonalidade desta

última seção tende para o verde-limão nas lojas

do Pão de Açúcar. A parte inferior dos equipa-

mentos das seções de perecíveis também rece-

be a cor da parede que identifica a seção, que,

aliás, aplica-se ainda em faixas próximas ao teto.

Quando entra, o cliente tem uma visão geral da

loja, que deve ser equilibrada. A pintura no alto

ajuda o consumidor a se localizar.

Para antever o resultado, Minniti aconselha

a simulação tridimensional do projeto, seja por

meio de perspectivas ilustradas, computação

gráfica ou maquetes: "Comunicação visual não é

apenas pendurar placas, mas um serviço ao con-

sumidor". E, nesse campo, acredita Ana Elisa, o

vocabulário mais eficiente é o das cores: "A cor é

mais percebida do que a mensagem escrita".


