
Luccas: ilustrações e fotos para compor o clima das seções especiais.

Agradar e
COMUNICAR
Dos cinco sentidos, a visão responde por mais
de 80% das informações captadas no ambiente,
Cores, materiais e exposição dá às lojas
personalidade própria,

A COMUNICAÇÃO VISUAL DEVE SER CONSIDERADA ESTRATÉGICA PARA EMPRESAS DE

SUPERMERCADOS DE TODOS OS PORTES. A IMPRESSÃO CAUSADA POR UMA LOJA OU REDE

TORNA-SE O SEU CARTÃO DE VISITAS E DÁ PERSONALIDADE À SUA MARCA. SE FOR AGRADÁ-

VEL, CONTRIBUI PARA QUE O CONSUMIDOR PERMANEÇA MAIS TEMPO NO PONTO-DE-VENDA.

SE FOR DESCONFORTÁVEL OU CONFUSA, VAI AFASTÁ-LO, DIZEM OS ESPECIALISTAS.

O projeto de comunicação visual deve
ser planejado em paralelo ao de arquitetu-
ra e de layout da nova loja, para que o con-
junto fale a mesma linguagem e produza o

efeito desejado: conquistar o consumidor.
A comunicação visual abrange não só a
sinalização e a precificação, mas também a
ambientação e a decoração. "Define a cor

das paredes, do piso, a iluminação, o tipo
de revestimento, a decoração e até tipos
de equipamentos e mobiliários", esclarece
a arquiteta Kátia Bello, da Opus Design,
que atua em comunicação estratégica no
varejo.

O visual deve deixar claro qual é o
posicionamento do supermercado e, para
isso, deve estar integrado ao marketing e
à operação da loja. "Se o apelo é preço
baixo, esse deve ser o foco. Se o posicio-
namento é o de uma loja sofisticada, pa-
ra atender o público das classes A/B, por
exemplo, a imagem deve refletir isso", diz
a arquiteta.

Esse foi o desafio do Luccas Supermer-
cado, de Montemor-SP. Com mais de 20
anos de atuação, em 2004 a área de vendas
de sua loja saltou de 500 para 1.250 metros
quadrados: "Como transmitir uma mensa-
gem de conforto e bem-estar ao público de
melhor poder aquisitivo sem espantar os
mais humildes, que também eram nossos
clientes?", questionava o gerente adminis-
trativo Maycon Santos.

O Luccas optou por uma comunicação
visual sem cores exuberantes ou chamati-
vas nas paredes. Depois de muito trocar
idéias com a arquiteta da Opus Design, a
cor palha foi escolhida como predominante,
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Nagumo: cores suaves para não cansar o cliente.

por ser neutra. A parede de cada uma das
seções especiais ganhou uma faixa especí-
fica de cor: frios e laticínios com tom rosé;
bebidas e FLV em verde, cereais em mostar-
da. Ilustrações e fotos foram adotadas para
compor o clima das seções especiais. Mas
nada de cartazes aéreos, para evitar a po-
luição visual. "Quase eliminamos também
as placas de identificação dos corredores",
diz Maycon.

Cores claras ampliam os ambientes, cores
em tom pastel acalmam e cores quentes cha-
mam mais a atenção, dizem os estudiosos.
Mas é possível sair do lugar comum sem ser
agressivo visualmente. Hoje há uma infini-
dade de tons à disposição e há a possibili-
dade de simular e testar diferentes misturas
de cores antes de comprá-las. "E por que
não aquecer a loja com cores mais vibran-
tes?", pergunta Vladimir Ramos, diretor
da Soma Comunicação Visual, para quem
a comunicação visual deve ser discreta, mas
não imperceptível. Segundo ele, a sinaliza-
ção deve agregar personalidade às seções e
não apenas identificá-las. "Entram em cena
um conjunto de elementos, como cores das
paredes, iluminação, elementos gráficos e
até fotografias, que ajudam a compor a iden-
tidade da seção", diz o diretor da Soma.

Em relação à sinalização, a comuni-
cação visual tem a função de oferecer a
informação certa ao cliente desde quan-
do ele chega à loja: como estacionar, co-
mo entrar na loja, onde está cada seção,
mostrar preços ou promoções. Não existe
uma fórmula, mas todos concordam que
não se deve pecar por excesso de apelos
visuais nem pela falta deles. "Aí entra o
bom senso, tomar cuidado para não pro-
porcionar uma miscelânea de informações
que se tornam indistinguíveis pelo olho
humano", afirma Kátia Bello.

Mudar de tempos em tempos a co-
municação visual é uma boa receita pa-
ra manter a loja atualizada e atraente.
"É bom renovar a cada quatro ou cin-
co anos", avalia Ramos, da Soma. Essa
prática é adotada pelos supermercados
Nagumo, com 18 lojas no Estado de São
Paulo (Guarulhos, Santo André, Mogi das
Cruzes e S. José dos Campos), com áreas
de venda que variam de 1.000 a 4.500 me-
tros quadrados. Em plena expansão - com
uma média de três novas lojas abertas ao
ano - o Nagumo está dando preferência
a paredes com cores mais suaves para não
cansar o cliente, na definição do gerente de
Expansão Ronie Ishizu. Segundo ele, esse
é o padrão seguido pelas últimas sete lojas
inauguradas"Muita coisa mudou desde a
inauguração da primeira loja,há seis anos,
e as de hoje", avalia o gerente.

De qualquer forma, todos concordam
que tudo na loja é interdependente: a ar-
quitetura, o layout e a comunicação visual.
O gerente do Luccas vai mais longe e des-
taca: tudo deve ser muito bem planejado
em função do cliente. É preciso pesquisar,
ir atrás de informações, conhecer lojas de
outras redes e, sobretudo, não deixar para
pensar na comunicação visual quando a
construção ou reforma da loja estiver qua-
se pronta, mas incluir esse quesito desde
o projeto inicial da loja. "Se deixar para o
final, há o risco de não sobrar capital para
investir e o resultado pode comprometer
a imagem da empresa".
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