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Diante da concorrência e da própria condição do consumidor moderno, com sua falta de tempo, 
mas exigente de qualidade, os varejistas buscam criar soluções para atrair a atenção do cliente. 
Para isso, descobriu-se uma fórmula: o conforto e a comodidade são proporcionais ao tempo de 
permanência do cliente dentro da loja, que por sua vez é proporcional ao volume de vendas. A 
partir dessa premissa, o comércio passou a tirar partido da arquitetura para melhorar sua imagem 
e vender mais. 
 
O bom ou mau aceitamento de uma loja, ou marca, vai depender da reputação da mesma junto 
aos seus clientes. A reputação é determinada pela imagem da empresa, a partir da qualidade dos 
produtos, qualidade do atendimento e qualidade do espaço. A consciente elaboração do projeto de 
arquitetura tem o poder de mudar ou reforçar a imagem de um estabelecimento comercial, além 
de criar uma mensagem competitiva mercadológica. 
 
A boa imagem de uma empresa, ou seja, a composição harmônica ent re fachada, vitrine, layout, 
comunicação visual, exposição e apresentação dos produtos, além da existência de atendimento e 
serviços satisfatórios, é resultado do trabalho da Arquitetura e do design, associados ao 
marketing. À arquitetura cabe a função de produzir o espaço, ao design à tarefa de ocupá-lo, e ao 
marketing, a missão de reconhecer as necessidades e desejos dos clientes. O resultado é um 
planejamento que permite otimizar o espaço comercial e adequar uma empresa ao seu cliente, o 
grande referencial competitivo atual.  
 
O fetichismo em torno da mercadoria é um produto da sociedade do consumo: as mercadorias 
desde sempre evocam fascínio e desejo; os consumidores não buscam apenas satisfazer as suas 
necessidades básicas, eles querem o novo; as pessoas procuram por produtos personalizados, 
que não padronizem seu usuário. Assim, cada detalhe do projeto de uma loja deve ser pensado 
para surpreender o cliente. O ambiente precisa ter um diferencial, uma identidade própria. E é por 
isso que se procuram profissionais especializados, que conciliem suas atividades criando um 
projeto integrado, de modo a dar uma unidade conceitual à loja. 
 
E quais são os fatores que denotam qualidade ao espaço comercial? Que são responsáveis pela 
humanização do ambiente e da tarefa de comprar e vender? Que dão conforto aos usuários ao 
mesmo tempo em que criam oportunidades favoráveis à compra? A atmosfera criada na loja se dá 
pela sua apresentação interna e externa. Enquanto a apresentação externa atrai o consumidor, a 
apresentação interna procura envolver o cliente. Para isso, o espaço deve dispor de elementos 
que estimulem os cinco sentidos, que facilitem a comunicação, o processo de compra, e 
proporcionem conforto aos usuários.  
 
As soluções utilizadas para a fachada, acesso ao ambiente, visibilidade, comunicação visual, 
vitrines, design de interiores, sinalização, iluminação, acabamentos, cores, sons, odores, assim 
como as estratégias de marketing e merchandising desenvolvidas, agregam valor ao produto que 
é comercializado, ao destacá-lo e valorizá-lo. As ferramentas são conhecidas, no entanto, na 
Arquitetura não existe um padrão para ser seguido, e sim, referências e sugestões: cada projeto é 
único e demanda diferentes soluções projetuais. 
 
O projeto de arquitetura na área come rcial é hoje um fator de diferenciação, que deve levar 
sempre em conta a individualidade do consumidor, a criatividade, e os estilos e tendências que 
estão sempre se renovando. Conhecendo seu público-alvo e respeitando as condições do produto 
ofertado, é certo criar um ambiente convidativo e cômodo, com produtos e serviços que atendam 
as necessidades dos consumidores e torne a compra uma experiência prazerosa.  
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