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Para a arquiteta Kátia Bello, o design de loja deve ir além das aparências para se tornar uma 
ferramenta estratégica que permita ao varejista se destacar no mercado onde o preço ou o 
mix de produtos já não funcionam mais como diferenciais 
 
 
Graduada em arquitetura, Kátia Bello tomou gosto pelo design de loja depois de trabalhar 
cinco anos na rede Tem de Tudo Materiais de Construção, propriedade do grupo Alcoa 
Alumínio. A empresa trazia consultores norte-americanos para treinar os responsáveis pelo 
design das lojas brasileiras. “Tive a oportunidade de aprender com quem mais sabe do 
assunto”, lembra. Hoje, com 14 anos de experiência, ela comanda a Opus Design, empresa 
especializada em design de lojas, e se diz completamente apaixonada pelo trabalho.  
 
Kátia defende o design como uma questão estratégica para o varejo. “Estamos vivendo uma 
era de paridade tecnológica. O sabão que lava mais branco não tem muita diferença em 
relação aos outros. Se você tem na sua loja produtos que o concorrente também vende, o que 
vai fazer para se diferenciar?”, questiona a arquiteta. A resposta, segundo ela, está no design 
como uma ferramenta de diferenciação e venda. “A loja fala. Através do design é possível 
passar uma mensagem que pode alterar a percepção que o cliente tem do produto”. 
 
Empreendedor – Quais são as características de uma loja com design eficiente? 
 
Kátia Bello – Primeiro é importante dizer que o design da loja compreende desde a construção 
do edifício e dos equipamentos até a arrumação de produtos. É um “guarda-chuva” para layout 
(escolha e disposição de equipamentos), merchandising (técnica para destacar produtos) e 
comunicação visual (placas indicativas). Uma loja com design eficiente é aquela que trabalha 
uma solução completa para a operação varejista. Não adianta ter uma loja linda, mas sem 
espaço para expor todos os produtos. O design não é só uma abordagem estética, uma 
aparência bonitinha. É um estudo que apresenta a melhor solução, levando em conta a marca 
e o tipo de mensagem que o lojista pretende passar para o consumidor. 
 
Empreendedor – Por onde o lojista deve começar? 
 
Kátia – O correto é começar contratando um profissional que faça isso para ele. Afinal, design 
de loja é muito mais do que pintar uma parede. Tentar fazer tudo sozinho pode sair mais caro. 
A compra errada de um painel com canaletas, por exemplo, pode incorrer no risco de ver tudo 
descolar na hora em que for colocada a primeira carga. O investimento tem que ser 
amortizado e, por isso, tem que durar alguns anos. Então é necessário que o projetista da loja 
seja uma pessoa que entenda de design e de varejo. O lojista entende de varejo, mas não 
sabe, por exemplo, que pode estimular as vendas pintando uma parede de determinada cor ou 
expondo um produto de tal maneira. 
 
Empreendedor – Um projeto de design depende muito do público-alvo. Você percebe alguma 
dificuldade do lojista em definir quem é o cliente? 
 
Kátia – Percebo. E isso é gravíssimo, porque tudo o que um lojista faz tem que estar focado no 
público-alvo. O design da loja é o tradutor de uma operação. Ele define desde os produtos e 
serviços que a loja vai oferecer até a maneira de vender. Se eu quero que uma bolsa seja 
percebida como única, vou colocá-la de maneira diferente e não ao lado de outras, parecendo 
uma peça de série. O design tem o poder de passar uma mensagem, mas para isso, é 
essencial saber tudo sobre o cliente, que produtos ele procura e como gosta de ser atendido. É 
preciso ter cuidado porque, se você passar a mensagem errada, pode até quebrar uma 
empresa. Imagina desenhar uma Daslu numa periferia. É um exemplo extremo, mas muitas 
pessoas usam determinada técnica por puro modismo. Colocam textura quando seria melhor 
usar algo mais rústico ou sofisticado.  
 



Empreendedor – É comum o lojista fazer uma loja sofisticada demais para o público-alvo, que 
acaba tendo medo de entrar porque a julga cara para seus padrões? 
 
Kátia – Sim, esse é um erro que eu vejo acontecer bastante. Às vezes o proprietário é refinado 
e faz o seu gosto prevalecer. Se ele estiver desenhando a casa dele, tudo bem, mas no caso 
da loja, o que importa é o gosto do público-alvo. É claro que se o lojista detesta a cor roxa, 
melhor não usar, mas ele jamais deve calcar suas decisões em gostos pessoais. 
 
Empreendedor – Quais são os erros mais comuns no design de loja? 
 
Kátia – Um deles é a poluição visual. Muitas vezes o design da loja fica sob a responsabilidade 
do gerente, que sempre é pressionado a cumprir metas. Por desconhecer as técnicas, ele 
enche a loja de cartazes. O problema é que o olho humano capta tudo como uma mensagem 
só, cheia de ruídos. Resultado: o consumidor não entende nada. Outro erro é não perceber a 
diferença entre expor e por produtos. Muitos lojistas simplesmente “baixam” o estoque para a 
área de vendas e não se preocupam em destacar o que ele quer que o cliente veja. No 
exemplo da bolsa, baixar o estoque é colocar todas as peças juntas e não destacar a bolsa de 
coleção.  
 
Empreendedor – Qual é a sua opinião sobre lojas populares que colocam som alto na porta e 
penduram dezenas de cartazes para atrair clientes? sem se preocupar com a exposição dos 
produtos. É sempre um erro ou às vezes é exatamente isso que o consumidor busca? 
 
Kátia – Nesse caso, entra a noção de conforto. Um designer de loja trabalha para manter o 
cliente o máximo de tempo entretido no ponto-de-venda. O objetivo é fazer com que ele tenha 
um contato maior com produtos que não estavam na decisão inicial de compra. Uma loja que 
coloca som na porta pode reduzir a permanência do consumidor. A poluição sonora irrita. Da 
mesma forma, o conforto térmico ajuda a deixar o cliente mais à vontade. Por outro lado, o 
som na parte externa é um captador de atenção. Mas deve ser usado com cuidado, porque a 
linha é muito tênue entre a poluição sonora e a assertividade. É importante dizer que o 
sucesso de uma rede não está baseado só no design da loja. No comércio popular, existem 
outras coisas que fazem o consumidor entrar na loja, por exemplo, o parcelamento estendido. 
Às vezes a loja não é boa em merchandising, mas tem outros atrativos que sustentam seu 
fluxo. 
 
Empreendedor – Mas poderiam ser melhores ainda... 
 
Kátia – Certamente. Quando dou palestras, muitas pessoas me questionam sobre redes que 
são bem sucedidas sem dar destaque para o design. O que acontece é que muitas lojas 
populares acharam uma receita perfeita para o bolso das classes D e E. Porém, mesmo essas 
lojas usam um pouco das técnicas de design. Como por exemplo o pagamento do carnê, que 
geralmente é no fundo da loja para que o consumidor veja produtos e ofertas.  
 
Empreendedor – Não existe muito preconceito dos lojistas em achar que para a classe popular 
“qualquer coisa está bom”? 
 
Kátia – Sim, muitos varejistas ainda não perceberam que a classificação por classe social não é 
mais suficiente. Hoje existem tribos, ou seja, nichos de mercado, em que as pessoas 
permeiam por classes A, B, C, D e E, mas têm perfil de consumo diferente. O design tem que 
identificar essas tribos além das classes sociais. É perigoso dizer que um consumidor que tem 
renda menor jamais vai comprar uma Harley Davidson. Ele pode economizar a vida inteira 
para realizar seu sonho. E antes disso, vai comprar um chaveiro ou uma jaqueta da marca. 
Hoje existem comportamentos de compra chamados de trade up e trade down. Uma socialite 
que freqüenta a Daslu pode querer comprar uma bijuteria na 25 de Março, em São Paulo. 
Nesse caso, ela estará fazendo um trade down, consumindo em um lugar muito aquém do seu 
poder de compra. Esse é um fenômeno mundial e quem trabalha no varejo tem que perceber 
isso. 
 
Empreendedor – Custa caro fazer uma loja com design eficiente? 



 
Kátia – Não é caro na medida em que uma reforma sempre prepara a loja para vender mais. O 
dinheiro que o lojista investe vai voltar, mas só se ele fizer bem feito. Em uma loja nova, o 
conhecimento técnico ajuda a economizar nas soluções. Veja o exemplo que aconteceu 
comigo. Consegui economizar R$ 40 mil para o cliente ao posicionar uma caixa d’água do 
hipermercado no local onde planejamos a instalação de um totem. Isso paga o projeto e ainda 
sobra.  
 
Empreendedor – Que segmento do varejo tem sido vanguardista em design de loja? 
 
Kátia – As redes globais chegaram primeiro no setor de supermercados e isso forçou sua 
profissionalização. Hoje, os próprios fornecedores ajudam a preparar o ponto-de-venda. Nesse 
caso, o lojista precisa ficar atento para que a loja não pareça um showroom de indústria, sem 
identidade própria. Muitas vezes, a linguagem da indústria não é a da loja e ainda é repetida 
no concorrente. Se falarmos em desenho de loja para um público mais específico, o segmento 
do vestuário é o que tem a linguagem mais apurada. No varejo de moda feminina, é possível 
perceber se a loja é para meninas ou executivas. O surfwear já está com um padrão batido, 
todos usam bambu. A concorrência copia e de tempos em tempos é preciso mudar para se 
diferenciar novamente. 
 
Empreendedor – Como você avalia o design de loja no Brasil? 
 
Kátia – É o momento de despertar para a consciência que o design é estratégico. Nós temos 
projetos do Acre a Porto Alegre, antes não saíamos do eixo Sudeste. Porém, as pessoas ainda 
carecem de informação para entender o que é design e muitos profissionais não sabem usar as 
técnicas de forma correta. Quem trabalha na área precisa se preparar melhor, porque o design 
tem o poder de impulsionar as vendas, mas também de recuá-las. 
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