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COMUNICAÇÃO VISUAL:
Além de construir novas lojas a cada ano, o setor de supermercados
reforma centenas de lojas pelo Brasil todo. Nessa hora, uma questão essencial
é pensar a comunicação visual da loja e até da rede, como maneira
de encantar e informar bem ao cliente todas as novidades acrescentadas
para seu bem-estar na hora das compras

Quando o supermercadista
resolve reformar uma loja,
vem logo uma questão à

mente: Como vamos mostrar
que essa loja realmente mu-
dou? A resposta está na cara.
Na cara nova que a loja deve
ter, na sua identidade visual. É
ela que sintetiza o DNA, a per-
sonalidade de uma loja ou rede,
refletindo a alma da empresa e
as particularidades daquele
ponto-de-venda. Porém, muito
mais que isso, ela é a respon-

sável por organizar as informa-
ções no espaço sem gerar po-
luição e informar com qualida-
de e precisão ao cliente o que
ele procura. Por essa razão,
mudar ou inaugurar uma nova
comunicação visual em sua loja
deve exigir muito planejamen-
to e profissionalismo.

"A comunicação visual na
loja é uma extensão de tudo o
que é a empresa. Portanto, ela
precisa estar perfeitamente inte-
grada com a operação e com

o marketing", afirma o sócio e
designer da Design Novarejo,
Marcos Morrone. Isso porque é
preciso comunicar ao cliente o
que realmente ocorre na loja.
Se o mote da empresa é preço
baixo, esse deve ser o foco. Se
a loja concilia serviço e preço,
a comunicação tem de se ade-
quar a esse propósito também,
conciliar esses dois fatores.

Em virtude dessa importân-
cia, Morrone diz que a comuni-
cação visual, melhor entendida
como design de loja, já que
engloba, além da sinalização e
da precificação, também a am-
bientação e a decoração, é es-
tratégica para qualquer empre-
sa do setor. "É preciso pensar,
planejar a comunicação visual
em relação às propostas da
empresa, da loja em questão.
Será a nova proposta de comu-
nicação visual que ditará a cor
do piso, o tipo de revestimen-
to, a decoração, interferindo
até nos tipos de equipamentos
e mobiliários. Enfim, em todo o
design da loja", explica.

Contudo, a primeira lição
da boa comunicação visual,
seja para um pequeno super-
mercado ou para um hiper-
mercado, segundo Morrone, é:
"Ofereça uma comunicação
visual limpa, fácil, agradável,
organizada, que estimule o cli-
ente a comprar".
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o ponto forte da reforma de loja

Do teto ao piso, a comunicação visual se faz presente nas mais diversas lojas, cativa os consumidores, facilita e até aumenta as vendas

Além do estímulo às com-
pras, é claro, a comunicação
visual tem por obrigação ofere-
cer a informação certa e de
forma clara ao cliente desde
quando ele chega à loja: como
estacionar, como entrar na
loja, onde está cada seção, a
boa precificação dos produtos,
as promoções, etc.

A comunicação visual precisa informar e guiar o
consumidor desde o estacionamento

A gerente de comunicação
visual do Grupo Pão de Açúcar,
Ana Elise Fagundes, diz que a
eficiência comunicacional é de
suma importância. "Além de dar
identidade à loja e decorá-la,
a comunicação é o guia do
consumidor na loja. As informa-
ções precisam ser eficientes,
sem pecar pelo excesso nem
pela falta. Precisam ser breves
e certeiras", diz.

Fachada

Se, como diz o ditado, a pri-
meira impressão é a que fica,
toda a atenção é pouca para o
tratamento a ser dado à facha-
da de uma loja, seja ela um hi-
permercado ou um supermer-
cado de vizinhança. A fachada
é a primeira parte da loja a ser

visualizada pelo cliente e por
isso deve ser bem atrativa.

"A loja precisa ser vendida
desde fora. O Extra Hipermer-
cado (do Grupo Pão de Açú-
car, primeiro Colocado no
Ranking Abras), cujo projeto
fomos nós que elaboramos há
quatro anos, traz, na fachada
da maioria de suas lojas, a fra-
se 'Mais Barato' diversas vezes
escrita. A intenção dessa cria-
ção, na época, foi enfatizar um
dos principais atrativos de um
hipermercado: o preço baixo",
explica Morrone.

Além da fachada, bem-cui-
dada e sinalizada, mostrar a
principal característica da loja,
o designer diz que hoje já se
tornou fundamental o uso se-
qüencial de painéis, e até mes-
mo outdoors em frente à loja
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bem visíveis ao consumidor
que trafega pela frente da loja.
"Esses painéis, preferivelmente
com fotos, podem ter diferen-
tes tamanhos e devem mostrar,
conforme o público a que se
queira atingir, os serviços que
a loja oferece, os produtos com-

preços mais baixos,
os principais serviços
da loja, e até os cui-
dados que a rede
toma com a qualida-
de (por exemplo, co-
locar uma placa
com os dizeres: Hor-
tifrútis direto da hor-
ta)", explica.

Já Júlio Soriano,
da Forma Design,

responsável pela comunicação
visual de redes como o
Savegnago, do interior paulis-
ta, e do DB, de Manaus, obser-
va que nem sempre a agressi-
vidade na comunicação vi-
sual externa é vantajosa. "Há
lojas que não dispõem de es-
paço para isso e, para alguns
públicos, como os de alta ren-
da, esse tipo de ação não sur-
te o efeito desejado, sendo me-
lhor uma fachada com foco na
marca, no logo da empresa e
nada mais", avalia.

Por essa razão, Morrone faz
questão de frisar a necessida-
de e a importância do planeja-

mento de cada loja, o que en-
volve pesquisa junto aos con-
sumidores da região, e do
acompanhamento profissional
na elaboração dessa comuni-
cação. "Isso por que, além de
se fazer um projeto e inaugurá-
lo, é preciso que haja um estu-
do de implementação, para que
os funcionários do supermerca-
do evitem colocar cartazes e fai-
xas na fachada ou mesmo den-
tro da loja, de forma inadequa-
da, e muitas vezes sobrepostos
à comunicação visual fixa. As-
sim, evita-se a poluição visual
e até a desinformação", diz.

Inovar na fachada

Uma mudança na comuni-
cação visual da fachada pode,
e muitas vezes deve, ser ousa-
da, fugir do tradicional. O novo
projeto de comunicação visual
da rede Carrefour, segundo no
Ranking Abras, é todo arrojado,
e a fachada não podia fugir dis-
so. Ela conta com o acréscimo
da cor verde-limão como pano
de fundo do logotipo da rede.

Rede foi ousada na
nova comunicação
visual e quis
enfatizar a mudança
logo na fachada,
com o uso do verde-
limão

"Queríamos chamar a atenção
do consumidor, chocá-lo posi-
tivamente. Mostrar na fachada
que as lojas e a própria empre-
sa haviam mudado por dentro
também", informa Morrone.

Outra maneira de inovar é
pela arquitetura. O Extra da
Mooca, bairro da zona leste da
capital paulista, é um exemplo
disso, ao preservar a arquitetu-
ra do Contonifício Crespi, uma
indústria de tecido do século
19. A loja, com cerca de 6 mil
metros quadrados de área de
venda e edificada de modo a
aproveitar parte do antigo pré-
dio industrial, tem um apelo à
história da cidade e do bairro,
o que cativa o público, especi-
almente o da região.

Proposta semelhante tem o
Savegnago com a sua loja 17,
inaugurada há aproximada-
mente um ano e que tem 2,3
mil metros quadrados de área
de vendas e 18 check-outs. A
principal característica da fa-
chada é a sua arquitetura, se-
melhante à das casas típicas de
Ribeirão Preto, cidade onde

Arquitetura alusiva
à região em que
está situada a loja
é um artifício
eficiente para
cativar o
consumidor.
Exemplo: Extra
Mooca e Savegnago
de Ribeirão Preto
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está localizada. Mais uma vez,
a proposta é cativar o consu-
midor da região, fazer com que
ele se identifique com a loja.

Produtos em destaque

Dentro da loja a comunica-
ção visual precisa respeitar al-
guns aspectos. O primeiro deles

é evidenciar os pro-
dutos e não encobri-
los. "A comunicação
visual precisa estar
no alto ou em pon-
tos focais sem inter-
ferir na visualização
dos itens expostos
nas gôndolas", diz
Morrone.

Para uma boa co-
municação visual,

Hortifrúti do Extra
louca: equipamen-
tos discretos para

destacar os
produtos, como dita

a tendência

pelo alto, cada vez são mais
utilizados grandes painéis com
os nomes das seções (com fo-
tos, pinturas ou ilustrações) e
até estruturas metálicas. "Nos-
sa unidade de Ribeirão Preto
(loja 17) destaca os hortifrútis
pelo alto, por meio de uma es-
trutura metálica, com plantas,
pendurada sobre os produ-
tos", diz o gerente de marke-
ting do Savegnago, Valdir Ri-
beiro. Ele conta que os painéis

têm o nome da seção em le-
tras grandes e pretas, uma
foto que diz respeito à seção,
em preto e branco, e a ima-
gem do produto em foco,
colorida, em alto-relevo.

Além do teto, o piso pode
ser utilizado na sinalização, seja
para realçar os produtos ou
mesmo promovê-los. Por isso,
toda a área de perecíveis da
nova loja Savegnago ganhou
cores especiais nos pisos. "A

Só mudar a comunicação visual, resolve?

A simples mudança na comunica-
ção [Visual ajuda o supermercado a
vender mais, já que melhora a percep-
ção do cliente em relação à loja. As-
sim pensam arquitetos e supermerca-
distas. Contudo, eles também são
taxativos em dizer que uma reforma
completa é mais indicada e tende a
proporcionar melhor custo-benefício.
Se, a percepção do cliente em relação
à loja melhora apenas com a altera-
ção na comunicação visual, com a re-
forma completa a resposta do consu-
midor é ainda mais expressiva.

O arquiteto da Top Brasil, Sérgio
Ricardo Ribeiro de Azevedo, diz que até
o ano passado a Top Brasil só fazia mu-
danças em comunicação visual, sem
trabalhar com projeto de layout e ar-
quitetura. "Porém, os supermercadis-
tas queriam soluções integradas, que-
riam que o layout, a arquitetura e a co-
municação visual fossem pensados em
conjunto. Em razão disso, passamos a

fazer o projeto de edificação e reforma da
loja por completo", explica.

O gerente de marketing do Savegnago,
Valdir Ribeiro, afirma que uma mudança na
comunicação visual em loja da rede só é
feita se houver uma reforma completa acom-
panhada de ampliação. "Só reformamos se
agregarmos algo ao consumidor em termos
de espaço/Sabemos da importância do
espaço para o consumidor e atuamos com
o foco nisso", informa o gerente.

Entretanto, Azevedo, da Top Brasil, afir-
ma que, ao considerar-se apenas a mu-
dança na comunicação visual, o custo é
bem menor. "Se fôssemos considerar ape-
nas a alteração na comunicação visual, o
custo ficaria em cerca de 3% do investi-
mento feito para uma reforma completa".
Ainda assim, para ele, alterar o visual sem
reformar é viável apenas no caso de uma
loja nova que pretende refazer a sua co-
municação por algum motivo.

A gerente de comunicação visual do
Grupo Pão de Açúcar, Ana Elise Fagundes,

diz que uma nova comunicação visual sem
que se faça junto uma reforma é perfeita-
mente viável no caso de uma troca de
bandeira. "Muitas vezes só a mudança
na comunicação visual é suficiente. Na
recente aquisição do Sendas, muitas lo-
jas não passaram por uma reforma com-
pleta. Contudo, a condição da loja tem
de ser bem avaliada, pois o consumidor
não é bobo e sabe quando uma loja pre-
cisa de reforma", explica.

O proprietário da loja Super Mais, de
Apucarana, interior do Paraná, Luiz
Fernando Mamede Mendes, concorda
que o ideal é uma reforma completa, mas
não descarta a possibilidade de uma
mudança só no visual se não houver ver-
ba suficiente para investir numa reforma.
"Não deixa de ser uma melhora na loja.
Os consumidores tendem a gostar tam-
bém", comenta. Contudo, Mendes afir-
ma que, feita à parte ou junto da refor-
ma, a comunicação visual da loja precisa
estar integrada ao layout e à arquitetura.
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seção de hortifrútis tem deta-
lhes verdes no piso, o açougue,
detalhes vermelhos, e os frios,
azuis", afirma Ribeiro. Esse tipo
de artifício, além de indicar ao
cliente em que seção se encon-
tra, também serve para tornar
mais agradável a ambientação
da loja, outro fator de estímu-
lo ao consumo.

Ana Elise, do Pão de Açú-
car, diz que o maior grupo
supermercadista do País não
usa o piso com o propósito de
comunicar. "Não usamos deta-
lhes nem cores e nem materi-
ais diferentes para o piso das di-
versas seções da loja, porque
acreditamos que isso 'trava' o
layout. Em caso de mudança
de layout, o piso com cor ca-
racterística poderá destoar",
comenta a gerente de comu-
nicação visual.

Iluminação

Para destacar os produtos,
outro fator que interfere dire-
tamente na imagem, na percep-
ção visual de beleza e qualida-
de que o cliente tem, é a ilu-
minação.

A unidade da rede mato-
grossense Modelo IGA, locali-
zada no Shopping Pantanal, em
Cuiabá, inaugurada em novem-

bro do ano passado, dispõe de
uma padaria que ilustra bem o
efeito proporcionado pela ilu-
minação quando corretamen-
te utilizada. Os produtos são
bem-iluminados no balcão de
vidro, com detalhes em metal,
que os protege e expõe. Embai-
xo do balcão, uma luz azulada
fosforescente reluz no piso,
dando uma sensação de sofis-
ticação e fazendo com que a
seção em nada deva a uma pa-
daria especializada.

Contudo, uma boa ilumina-
ção, prevista em um bom pro-
jeto, é indispensável para a
comunicação visual de qual-
quer loja, da mais simples à mais
sofisticada.

A gerente de comunicação
visual do Grupo Pão de Açúcar,
por exemplo, explica que nas
lojas do Extra Hipermercados
e do Pão de Açúcar a ilumina-
ção apresenta diferenciais en-
tre as diversas seções das lojas.
"Seções como a de hortifrúti
precisam de iluminação refor-
çada para ganhar destaque, já
que os produtos são expostos
em uma altura menor, em vas-
cas, etc. Fazemos isso no Extra
e no Pão de Açúcar", explica.

Mas, nas lojas Comprebem,
bandeira da rede com foco nas
classes C e D, a iluminação é
mais simples e homogênea. Isso
se deve porque o reforço na ilu-
minação para algumas seções
exige um investimento maior, o
que nem sempre é válido, espe-
cialmente quando o objetivo da
rede é o preço baixo, o que
obriga à redução de custos.

Mesmo assim, é preciso
pensar a qualidade da ilumina-
ção para que não prejudique a
visualização dos produtos. Há

exemplos de supermercados
menores, inclusive, que apro-
veitam em seu projeto de arqui-
tetura a luz natural, o que se
reflete na comunicação visual
como um todo. Outro cuidado,
quando se fala em efeito lumi-
notécnico, é com o tipo de piso
utilizado. O ideal é o piso ser
claro para refletir a luz e deixar
a loja mais iluminada.

Ambientação

A comunicação visual para
destacar uma determinada li-
nha de produto pode ser sofis-
ticada a ponto de tomar-se um
espetáculo à parte na loja, atra-
indo os mais diversos públicos.
Os hipermercados da rede pa-
ranaense Condor são um exem-
plo, pela forma como inovaram
nos efeitos visuais. Na loja de
Londrina, o cliente encontra,
na seção de congelados, uma
decoração que traz uma ponte
de gelo e iglus, no intuito de
remetê-lo à idéia de pólo.

"As lojas precisam oferecer
o máximo de opções para tor-
nar a experiência de compra
agradável. A comunicação vi-
sual por meio de decorações
cumpre esse papel. O público
gosta, ao menos se verifica nas
lojas do Condor", diz o arquiteto
da Top Brasil, Sérgio Ricardo
Ribeiro de Azevedo, que procu-
ra fazer estruturas metálicas es-
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paciais com uma finalidade de-
corativa, na maior parte dos hi-
permercados do Condor.

"Numa unidade de Curitiba,
criamos para a seção de horti-
frúti uma estrutura que simula
uma espécie de processador
pelo qual frutas, verduras e le-
gumes (artificiais) gigantes pas-
sam antes de chegarem às vas-
cas". Esse tipo de comunicação
permite que o cliente não se
canse da compra, pois encon-
tra um novo ambiente a cada
seção. "É como correr num cir-
cuito amplo, com diversas pai-
sagens. Seguramente o corre-
dor cansa menos assim do que
se se corresse a mesma distân-
cia numa pista de atletismo
com o mesmo visual o tempo
todo", explica Morrone, da
Design Novarejo.

Com isso em mente, Morro-
ne e sua equipe projetaram a
nova comunicação visual da
loja Carrefour, inaugurada no
final do ano passado. "O con-

ceito de que a loja precisa
agradar, fazendo com que o
consumidor passe boa parte
de seu tempo no estabeleci-
mento, é fundamental para os
hipermercados, onde a distân-
cia a ser percorrida é maior",
diz. Se a ambientação não for
boa, o consumidor tende a se
cansar da compra e a deixar
o hipermercado rapidamente.
"Os diversos ambientes para
caracterizar as diferentes li-
nhas de produtos são funda-
mentais para proporcionar sa-
tisfação ao cliente", afirma.

Esse nada mais é do que o
conceito loja dentro da loja,

Briga pelo consumidor gera mudanças

A concorrência é um dos principais mo-
tivos para uma reforma completa ou uma
alteração na comunicação visual, segundo
arquitetos e supermercadistas. "Por essa
razão, saber quais os pontos fracos da sua
loja e da do concorrente é indispensável
para reformar e, conseqüentemente, para
planejara nova comunicação visual", avisa
o designer da Novarejo, Marcos Morrone.

O gerente de marketing do Savegnago,
Valdir Ribeiro, diz que uma das razões para
que a rede reforme neste ano a loja 2, em
Sertãozinho (SP), é a concorrência, para a
qual a unidade perdeu alguns dos clientes,
especialmente os de maior renda.

O presidente da rede Modelo IGA, de
Mato Grosso, Altevir Magalhães, reitera
esse ponto de vista, mas diz que a

desatualização, a estagnação nas vendas
e a insatisfação dos clientes também são
fatores decisivos para uma reforma.

Arquitetos e mesmo supermercadistas
reconhecem que o ideal é antever essa per-
da de clientela. De acordo com eles, pesqui-
sas periódicas precisam ser feitas para mo-
nitorar a opinião do consumidor sobre a loja.
"Vamos realizar reformas no máximo de cin-
co em cinco anos, para impedir surpresas
desagradáveis", diz Luiz Fernando Mamede
Mendes, do Super Mais, loja localizada na
cidade de Apucarana, interior do Paraná.

Aliás, esse é o tempo máximo para uma
reforma de loja entre as grandes redes. O
mercado cada vez mais dinâmico e concorri-
do obriga os supermercadistas a desenvol-
verem diferenciais antes da concorrência.

que procura justamente confe-
rir à seção um ar de loja espe-
cializada. O novo modelo de
loja Carrefour Bairro, inaugu-
rado em dezembro passado na
zona sul da capital paulista, traz
um bom exemplo nesse senti-
do. "A seção de cervejas da
unidade foi concebida como
um boteco sofisticado, por
meio do qual as diversas mar-
cas são expostas por onde pas-
sam os consumidores", diz.

As opções de "mundos" não
param por aí. Segundo
Morrone, a loja revoluciona,
porque cada seção tem uma
ambientação própria e bastan-
te sofisticada, já que é voltada
para as classes A e B. A seção
de eletrônicos, por exemplo,
ganhou uma apresentação mais
"cyber", com o predomínio da
cor azul e dos tons metalizados.
Nos itens para a casa, dentro
do bazar, o cliente não só en-
contra uma comunicação visu-
al diferenciada, mas se sente
em um ambiente completamen-
te diferente, por causa do piso
e do mobiliário em madeira e
da decoração. "Nós participa-
mos não só da comunicação
visual da loja, mas do desenvol-
vimento de todo o design, para
a criação dos diferentes 'mun-
dos'", explica Morrone.

A ambientação, além de ca-
racterizar uma seção, pode dar
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Fique atento às tendências

Equipamentos, com tecnologia sofisti-
cada e design moderno, porém que sigam
uma regra simples: devem aparecer menos
na loja do que os produtos que comportam.
Estes sim são as estrelas da loja. A tendên-
cia é que os equipamentos se tornem cada
vez mais discretos.

Gôndolas, também mais discretas,
com um tamanho que respeite a altura mé-
dia das pessoas e o ambiente da loja, mas
com um aproveitamento de produto ainda
melhor. (Até os hipermercados estão optan-
do por gôndolas mais baixas em determina-
dos ambientes e evitando, os chamados
"paredões de ofertas", que atrapalham o cli-
ente a visualizar toda a loja.)

Os materiais (placas em MDF, plástico,
etc.) de comunicação visual variam muito, de
acordo com o projeto e o custo, mas a opção
pelo correto, discreto e barato ainda é o melhor
negócio. Informar bem, com clareza e de forma
agradável, é o melhor negócio. Portanto, cui-
dado com projetos sofisticados que não infor-
mam, de forma clara, o essencial ao cliente.
(Há lojas, que optam por uma comunicação
fixa nas paredes da loja e, depois, o layout é
modificado. Daí o cliente pode ver uma comu-
nicação de uma seção em outra.)

Cores alegres - O colorido aparece como
a grande tendência para a comunicação visual.
Mas pesquise seu público e veja suas prefe-
rências. Da mesma forma, pesquise antes de
usar fotos e imagens da região, para agradar
seus clientes.

Cuidado com os cartazes! O supermer-
cado foi feito para vender e o cartazeamento
ajuda muito para isso, mas não pode encobrir o
produto, nem poluir a loja, confundindo o clien-
te. A tendência é planejar, dentro da comuni-
cação visual, a precificação da loja como um
todo, incluindo os tipos de cartazes a serem
usados, as letras e as cores a serem utilizadas.

De quanto em quanto tempo se deve
mudar uma loja? O mundo está cada vez mais
ágil e os clientes cada vez mais exigentes. Por-
tanto, o ideal é fazer pesquisas constantes e,
de acordo com os especialistas, fazer mudan-
ças importantes, que valorizem a loja, pelo
menos de cinco em cinco anos.

que desejam se servir e consu-
mir ali, na própria loja", expli-
ca Morrone.

Público

Cada loja pede uma comuni-
cação visual de acordo com a
comunidade a que deve servir.
"Não se pode, por exemplo, as-
sustar o cliente de baixa renda
com uma loja que foge à realida-
de dele", diz o presidente da rede
Modelo, Altevir Magalhães.

De acordo com ele, cada
loja tem uma identidade própria

Com base nisso, montamos o
nosso projeto e implementa-
mos", explica Magalhães.

Já Soriano, da Forma
Design, enfatiza a necessidade
de se pensar a comunicação
visual respeitando o consumi-
dor das diferentes regiões de
um País com dimensões con-
tinentais como o Brasil. "Nas
lojas do DB, em Manaus, op-
tamos por fazer alusão aos ani-
mais e à beleza natural da re-
gião amazônica", explica. Um
exemplo é a peixaria da loja,
que traz imagens de peixes tí-
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ênfase a um segmento de pro-
dutos, mostrando um ponto
forte da loja. A loja Modelo IGA
da Avenida Miguel Sutil, em
Cuiabá (MT), é um
bom exemplo. "A loja
é muito forte em pra-
tos prontos e, em ra-
zão disso, possui uma
comunicação visual
arrojada nessa área,
que foi toda pensada
para oferecer mais
conveniência aos cli-
entes, incluindo mesas
para os consumidores

- mesmo pertencendo a uma
mesma rede -, em função de
seu público consumidor. Por
isso, ele não leva em conta a

opção de fazer uma
comunicação visual
fechada para a rede
toda. "Quando faze-
mos uma reforma, o
que não se dá apenas
em comunicação visu-
al, mas de maneira
mais abrangente, pes-
quisamos junto aos cli-
entes o que seria ide-
al para aquela loja.



picos da região. Uma maneira
de atrair não apenas os con-
sumidores locais, que gostam
de ver sua terra prestigiada,
mas também os turistas.

Para uma rede nacional,
como o Grupo Pão de Açúcar,
que tem uma comunicação vi-
sual padrão em cada uma das
suas bandeiras, a necessidade de
adaptar suas lojas para diferen-
tes públicos é bastante acentu-
ada. Embora suas diversas redes
possuam uma linha mestra em
suas comunicações, há uma
margem para agregar as peculi-
aridades regionais. "No Rio de
Janeiro, por exemplo, as lojas do
Extra são menos coloridas, a co-
municação visual é mais suave,
em virtude da preferência do pú-
blico", explica Ana Elise.

Pequenos

Para o arquiteto da Top Bra-
sil, Sérgio Azevedo, o cliente da
loja se sente contemplado, pre-
senteado pelo empresário na
ocasião de uma reforma de loja
que atenda aos seus anseios,
ainda mais quando esta ganha
uma nova e boa comunicação
visual. O retorno do público se
dá rapidamente, com o aumen-
to nas compras. "A diferença do
faturamento antes e depois da
reforma é ainda mais perceptí-
vel nas lojas de vizinhança, nas
pequenas empresas que traba-
lham com uma só unidade e
são extremamente vinculadas
ao bairro", afirma.

Em Apucarana, interior do
Paraná, a loja Super Mais, vol-
tada também para um público
de alta renda e que tem o pro-
jeto de comunicação visual as-
sinado por Azevedo, promoveu

forma, realizada em dezembro
e que englobou ainda o au-
mento da área de venda - pas-
sou de mil metros quadrados
para 1,2 mil -, a ampliação de
quase todas as seções e a cria-
ção de uma peixaria.

Resultados significativos
também podem ser percebidos
em lojas voltadas para um pú-
blico de menor poder aquisiti-
vo. A loja Supermercado Ven-
cedor é um bom exemplo. Lo-
calizada em Braço do Norte,
interior de Santa Catarina, ela
atende os públicos da classe C
e D. "Fizemos painéis de três
metros para as seções de pere-
cíveis. Neles, estampamos em
alto-relevo os produtos concer-
nentes, com cores bem vivas O

público adorou o efei-
to", informa Azevedo.

A gerente do Su-
permercado Vence-
dor, Sirlene Mates
Jocken, diz que a re-
forma e especialmente
a nova comunicação
visual atraíram mais
público à loja. "A nova
comunicação chamou
muito a atenção dos

alterações nos painéis das se-
ções de perecíveis e pintou ti-
jolinhos nas pilastras existentes
na loja. "Além disso, fomos ar-
rojados na escolha das cores.
As paredes internas trazem ver-
melho nas proximidades da se-
ção do açougue, azul esver-
deado para peixaria e
amarelo para hortifrúti
e padaria. O publicou
gostou bastante", diz o
supermercadista Luiz
Fernando Mamede
Mendes.

Além do impacto
visual causado pelas
cores contrastantes,
há a alusão, pelas co-
res, aos produtos que
se encontram próximos a essa
ou àquela parede. No caso da
padaria e do hortifrúti, o ama-
relo está presente, de certa for-
ma, na cor do pão e de algu-
mas frutas e legumes. O azul es-
verdeado da peixaria remete o
cliente ao mar, e o açougue,
com a parede vermelha, é
uma clara e tradicional alusão
à carne vermelha.

A mudança na comunica-
ção visual da loja Super Mais se-
guramente contribuiu para o
crescimento de 20% nas ven-
das da loja um mês após a re-

clientes", conta. Assim como no
caso do Super Mais, a reforma
foi concluída em dezembro do
ano passado e, já em janeiro, as
vendas da loja apresentavam in-
cremento de 30%.

Além da mudança na co-
... municação visual, a loja passou

por uma sensível ampliação.
"Passamos de 700 metros qua-
drados para 1,4 mil", diz Sirlene.
Ou seja, dobrou. Com isso, o
número de check-outs foi de
seis para dez.

Por Wagner Hilário
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