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Grandes marcas inva-
dem o varejo nacional

com novas propostas de
loja-conceito para con-

quistar a lealdade do
consumidor

Uma das ruas mais badaladas de São
Paulo, a Oscar Freire, está se transfor-
mando em uma verdadeira passarela
de sensações e experiências. O moti-
vo é a proliferação das chamadas
lojas-conceito, fenômeno que tem
ocorrido nas principais capitais do
país. O movimento surgiu tímido nos
Estados Unidos no final da década
de 80, ganhou corpo na Europa em
meados dos anos 90 e agora chega
ao Brasil com força total.
Como o próprio nome já diz, a loja-
conceito tem por objetivo traduzir
em algo real e palpável aquilo que
as campanhas de marketing nem
sempre conseguem mostrar: o con-
ceito e a personalidade da marca.
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Muitas vezes, essas concept stores
(como são chamadas no exterior) não
comercializam o produto, apenas o
apresentam de maneira inusitada. A
proposta da Shu Uemura, empresa de
cosméticos, por exemplo, foi mon-
tar um estabelecimento todo escuro,
como uma grande caixa preta, onde
só seus produtos ficam iluminados.
"Esse tipo de loja tem um cunho
estratégico em relação à marca, que
se mostra mais tangível para o con-
sumidor. É uma forma de colocar ao
alcance do consumidor tudo aquilo
que a propaganda promete", explica
a presidente do Popai Brasil, Heloísa
Omine. O melhor, e talvez mais anti-
go, exemplo desse tipo de estabele-
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A Adidas, por exemplo, inaugurou sua pri-
meira Adidas Sport Performance Centre do
Brasil, um espaço diferenciado de vendas que
já conta com unidades em Osaka, Frankfurt e
Nova York. Instalada na rua Oscar Freire, em
seus 750 metros quadrados de área é possível
encontrar os produtos top de linha da marca
alemã das três listras. No local, o cliente tem a
sua disposição toda a linha Lifestyle, Originais
(a divisão fashion da marca), além dos itens de
performance, para a prática de esportes, foco
principal desta loja. A diferença é que os tênis,
roupas e acessórios expostos não são encon-
trados em outras lojas que comercializam a
marca.
O curioso é que, em março de 2003, neste
mesmo endereço foi inaugurada uma outra
concept store: o Hotel Lycra, um espaço de con-
vivência que durante um período foi muito bem
freqüentado por personalidades do mundo da
moda. Além do restaurante e de um espaço para
eventos, uma loja oferecia produtos diferencia-
dos feitos com o fio de elastano. "No início, o
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cimento é a loja da grife
Victoria's Secret, que

além de trabalhar a
iluminação mexe

com os sentidos
do consumidor
ao aromatizar o
ambiente com
diferentes fra-
grâncias.

Seguindo uma
tendência mun-

dial, no último
mês de outubro

cinco grandes marcas
de diferentes segmentos

lançaram suas lojas-conceito no
Brasil. Nike, Adidas, Calvin Klein,
Samsung e Bauducco são algumas

das empresas que passaram a uti-
lizar cores, sabores, cheiros e sons

para não apenas fidelizar, mas conquis-
tar a lealdade do consumidor brasileiro.



local
virou um
point, mas
d e p o i s
deixou de
o f e r e c e r
n o v i d a-
des, saiu
da mídia
e acabou
f e c h a d o
(em setem-
bro de 2004)",
lamenta a presi-
dente do Popai.
Outra loja-conceito
que entrou em funcio
mento no início de outubro,
também na rua Oscar freire, foi a Nike
Store. Em um ambiente amplo e descontraído,
o consumidor encontra produtos de corrida,
academia e life style inspirados na cultura do
esporte. O local também é repleto de TVs de
plasma que exibem os comerciais da marca.
"O conceito da loja é o de ser uma butique
esportiva, com itens selecionados e muito bem
apresentados, considerando o perfil do público
da região. As novidades são a grande oferta de
vestuário e equipamentos. Lá existe também
um lounge dedicado aos produtos life style
(para uso casual)", detalha o presidente da Nike
do Brasil, Pedro Madeira.

de empreendimentos criados para oferecer
uma nova experiência de convívio com a
grife. "Na loja da Nike, qualquer pessoa que
simpatiza com a marca pode adquirir os
produtos. Além disso, as seções foram muito
bem pensadas. A área masculina fica no tér-
reo, enquanto a feminina fica no mezanino,

junto com a seção infantil", observa a presi-
dente do Popai Brasil.

No caso da Calvin Klein, as primeiras
lojas da grife no país - inaugura-

das no final de outubro, no
shopping Iguatemi (SP) e

no Fashion Mall (RJ) -
seguem o mesmo con-

ceito implantado pela
Diesel, que mostra o
jeanswear como um
processo compor-
tamental. Lançada
nos Estados Unidos,
em 1978, a marca
se tornou um ícone
no segmento ao tra-

balhar o conceito de
"designer jeans". Para

completar sua imagem
sexy, a grife contou com

campanhas publicitárias
estreladas pela atriz Brooke

Shields. Com a proposta de vestir
seus clientes em diversas situações do

dia-a-dia, as novas lojas Calvin Klein são todas
de vidro e decoradas com enormes painéis
publicitários que remetem o consumidor para
o universo da marca. Segundo planos do grupo
BR Labels, especializado em gerir marcas de
moda no mercado brasileiro, até o final do ano
serão abertas mais cinco lojas CK nas principais
capitais brasileiras.

Relacionamento inovador
A experiência da Nike em vários países onde
esse projeto já existe mostra que a abertura de
uma loja-conceito acaba beneficiando todo o
mercado, inclusive o varejo esportivo multi-
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Heloísa cita a Nike Store, juntamente com a
loja-conceito da Calvin Klein, como exemplos



VAREJO

marcas, uma vez que a Nike Store gera maior
visibilidade tanto para a grife quanto para os
seus produtos. Dados da companhia mostram
que no México, por exemplo, um cliente, que
tinha uma loja multimarcas e foi parceiro na
abertura de uma Nike Store, viu seu negócio
multimarcas crescer 30% após a inauguração
da loja-conceito.
Diante desse bom desempenho, a multinacio-
nal traçou um plano ambicioso para o Brasil:
a abertura de mais quatro lojas Nike Store no
país até o fim deste ano. As próximas unidades
serão inauguradas em Belo Horizonte (Shopping
Diamond), Rio de Janeiro (Barra Shopping)
e São Paulo (Pátio Higienópolis e Morumbi

Shopping).
Na área de telecomuni-
cações, a TIM se ante-
cipou à concorrência
e no final de 2003 lan-
çou em Curitiba (PR) o
Espaço GSM, o primei-
ro do gênero em toda
a América Latina. "O
local foi criado para
mostrar aos consumi-
dores os benefícios da
tecnologia GSM, que
na época estava sendo
lançada no sul do país.
A idéia foi utilizar a
área para associar uma

cultura de inovação aos serviços da TIM, atri-
buto que faltava para a marca naquele momen-
to", lembra o diretor de marketing da TIM Sul,
Walter Paiva.
Com um investimento de R$ 1,5 milhão, a
empresa montou um espaço para encontros,
palestras, eventos e exposições. Lá, os fabri-
cantes de aparelhos celulares costumam expor
e demonstrar suas inovações tecnológicas em
termos de produtos e serviços. "Uma parte
da loja é destinada à venda de celulares, mas
os clientes procuram o estabelecimento para
conhecer a forma de uso dos novos aparelhos
e tirar dúvidas sobre o sistema GSM, e isso gera
um ótimo retorno de imagem para a marca",
comenta Paiva, prevendo que, no futuro, o
conceito deverá ser expandido para as praças
de São Paulo e Rio de Janeiro.
Em busca de uma maior interação da marca
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com o consumidor, no ano passado a Bauducco
criou a Casa Bauducco, que no dia 15 de outu-
bro reabriu suas portas com nova decoração
para antecipar a festa natalina de 2005. O
ambiente foi redecorado com os motivos da
promoção de Natal da Bauducco, que está dis-
tribuindo milhões de enfeites para pendurar na
árvore de Natal dentro das embalagens de pane-
tone de 500g. No ar, o cheiro dos panetones
saindo do forno completa o clima e oferece ao
consumidor a oportunidade de entrar em con-
tato com a marca de forma inusitada. Lá existe
um confeiteiro que prepara a massa do paneto-
ne, TVs mostrando os comerciais da empresa,
venda de fatias individuais do produto e dis-
tribuição de brindes.
"O projeto estimula
os cinco sentidos dos
consumidores para
deixar a experiên-
cia de contato com
a marca o mais rica
possível", explica o
diretor de marketing
da empresa, Paulo
Cardamone. Segundo
ele, o projeto visa
atingir um público
que hoje é constan-
temente impactado
por uma série de estí-
mulos multissensoriais
mídias em busca da atenção do cliente está
ocorrendo no mundo todo de maneira cada vez
mais intensa."
Localizada na rua Normandia, endereço tra-
dicional do Natal paulistano, a loja-conceito
oferece aos visitantes a oportunidade de conhe-
cer a história da maior produtora mundial de
panetones por meio de fotos, vídeos, embala-
gens e equipamentos de produção originais,
além de poder saborear o produto. "O maior
investimento foi no ano passado, quando desti-
namos R$ 500 mil na construção da loja. Para
2005, estamos investindo R$ 200 mil na deco-
ração", informa Cardamone. Em 2004, durante
dois meses, o local recebeu 25 mil pessoas e a
expectativa agora é de receber 35 mil visitante.
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'Essa integração das

Evolução do conceito
Entre os cases de maior destaque no cenário
de lojas-conceito nacionais está a Samsung
Experience. Localizada no Shopping Morumbi,
a unidade inaugurada no início de outubro
convida o consumidor a interagir com 130 pro-
dutos da marca, entre lançamentos mundiais
e produtos-conceito nas linhas de informática,
áudio e vídeo, celulares e linha branca. A idéia
da loja é antecipar tudo o que vai ser lançado
pela companhia no Brasil num prazo de seis
meses. Dessa forma, entre dezembro de 2005 e
fevereiro do próximo ano o espaço já irá mostrar
as novidades lançadas este mês na Coréia, como
a TV de plasma de 80 polegadas, a linha de lap-

tops que lê a digi-
tal da pessoa e faz
uma configuração
especial para cada
usuário e o celular
com TV.
Todos os itens expos-
tos no local podem
ser "degustados" pe-
los consumidores.
"Com isso, procura-
mos vencer a bar-
reira do toque, já
que as pessoas têm
um certo receio de
mexer com aparelhos

que apresentam uma tecnologia cara, além de
acabar com a lenda de que quanto mais evo-
luído é o produto mais complicado ele fica",
comenta o gerente de marketing corporativo da
Samsung, JanTelecki. "Os itens estão interligados
e conectados à internet. O consumidor pode, por
exemplo, tirar uma foto na câmera digital e enviá-
la por e-mail utilizando um
de nossos computadores." Se
ele quiser, pode ainda adqui-
rir os produtos por
meio do site da
loja, que tem
parceria com
seis empresas
de varejo on-
line.



VAREJO

Utilizando como referência os ensinamentos
da Disney, que trabalha sob o conceito dos 4
"es" (ensinamento, entretenimento, escapismo
e encantamento), a equipe de marketing da
Samsung desenvolveu métodos de envolver o
visitante por meio do estímulo dos cinco senti-
dos. Uma trilha sonora no estilo lounge foi feita
para a loja e agora integra o CD Experience
Number 1, que é distribuído gratuitamente aos
consumidores. "A idéia é, no futuro, ter uma
coleção de CDs da marca, a exemplo do que
foi feito com o Café Ibiza", prevê Telecki.
Além da audição, do tato e da visão, o paladar
é aguçado através de uma parceria com a rede
de coffee shops II Barista, que desenvolveu
receitas exclusivas, como o Café Experience,
para serem servidas na filial aberta dentro da
loja-conceito. "Criamos também um cheiro
específico para a marca Samsung, que lem-
bra os bons momentos da vida por
de notas silvestres misturadas a ar
mas marinhos. A partir deste mês
esse. cheiro, que está relacionado
ao prazer de estar na praia ou no
campo, começa a ser sentido
no estabelecimento", adianta o
gerente de marketing.
Ainda em novembro tem
início uma campanha
publicitária para
atrair o público ao
local, já visando a
alta sazonalidade
do Natal. "Setenta
por cento dos visi-
tantes da Disney
são pessoas que já
foram ao parque pelo
menos uma vez. E é esse
envolvimento que estamos buscando com o
projeto, que demandou investimentos de US$
1 milhão", compara Telecki.
Essa é a quinta loja-conceito da marca no mundo
e segue o mesmo perfil da unidade de Nova York.
"Apenas no primeiro mês, a Samsung Experience
do Brasil registrou uma média de visitação de
mil pessoas por dia", comemora o executi-
vo. Por conta do desempenho registrado pela

un idade
v e r d e -
a m a r e l a

já está nos
planos da

companhia a
abertura de uma

segunda loja no
país, que deverá ocor-

rer em outubro de 2006.
De acordo com Telecki, o retorno trazido
pelo estabelecimento é medido de três formas:
lembrança de marca; consideração dela no
momento da compra, índice que nas outras
quatro lojas-conceito da Samsung teve um
aumento de 20% a 40%; e número de con-
sumidores presentes no database da empresa.
Na loja do shopping Morumbi, 6 mil pessoas
se cadastraram voluntariamente em menos de
dois meses. "Já registramos um acréscimo de
vendas de 10% a 15% no comércio de eletroe-
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letrônicos localizado em uma área que vai do
shopping Jardim Sul ao Ibirapuera."
Agora, o segundo passo será a realização de
workshops para o consumidor na loja-con-
ceito sobre diversos temas, como o futuro do
celular, o melhor tipo de monitor para deter-
minado uso ou ainda como montar um home
theater. "Estamos trabalhando para atrelar
cada vez mais o marketing de experiência e
o conceito de relacionamento, como fez a
American GirI Place, a loja de bonecas de
Nova York que se transformou em um case de
sucesso ao oferecer para as meninas as mes-
mas roupas que suas bonecas usam ou ainda
um local para que elas pudessem tomar um
café com seus pais e bonecas."
Considerando que 81% das decisões de com-
pra ocorrem no ponto-de-venda, essa estraté-
gia torna-se decisiva para o sucesso de qual-
quer empreendimento. "É na concept store
que o consumidor fica sabendo se existe uma

sinergia entre o discurso da marca e o que
ela realmente entrega", ressalta Heloísa, do
Popai Brasil.
Segundo ela, as lojas-conceito serão cada vez
mais adotadas pelo segmento de serviços.
"No exterior, as companhias aéreas já utili-
zam essa estratégia para proporcionar ao con-
sumidor vivenciar experiências e sensações
que ele teria dentro de uma aeronave."
Outro exemplo citado por Heloísa é a deco-
ração feita na Galerie Lafayette, em Paris. Por
ser uma loja de departamento grande, as pes-
soas costumam esquecer onde determinado
item foi visto.
Para acabar com esse problema, os arquite-
tos colocaram em cada andar um elemento
de memorização, como uma escultura de
pato branco gigante. "Além de viver uma
experiência nova ao realizar compras em
espaços tematizados, o visitante tem sua
memória visual aguçada, o que é significati-
vo, principalmente, para a venda de peque-
nos utensílios. No Brasil, estabelecimentos
como Tok&Stok e Etna poderiam adotar esse
conceito."
Já no caso dos supermercados, a tecnologia
tornou-se uma grande aliada na busca de
novas sensações. Muito utilizado na Europa
e nos Estados Unidos, o sistema de radiofre-
qüência permite a auto-suficiência da com-
pra. "O cliente tem a sua disposição desde
balanças (que indicam a validade, o peso e
as diferentes formas de utilizar o produto)
até etiquetas inteligentes, que eliminam a
passagem pelo check out", observa Heloísa.
Embora uma das lojas do Pão de Açúcar em
São Paulo já opere com um sistema parecido,
as previsões da presidente do Popai não são
nada otimistas: "Levará no mínimo cinco
anos para essa tecnologia ser implantada no
país."
Enquanto isso não acontece, o varejo nacional
segue com a proliferação das lojas-conceito.
Mas continua assistindo de longe o que já é
realidade em outros países: a convergência
das tecnologias em busca de novas experiên-
cias de compra e da tão sonhada lealdade do
consumidor!
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