


C
omo o próprio nome já

sugere, a Loja-Escola

do Varejo da Constru-

ção Civil "José Olavo

Nogueira", da Associação Nacio-

nal dos Comerciantes de Material

de Construção (Anamaco), não é

exatamente um estabelecimento

comercial voltado para o público

consumidor. Mas um local com

730 m2, especialmente projetado

para ajudar os varejistas de médio

e pequeno portes do segmento na
hora de planejarem a apresenta-

ção de seus produtos. E, por isso,

o atual layout assinado pelo escri-

tório Candossim & Cabana não é di-

recionado aos clientes, mas aos pró-

prios lojistas.

"Essa iniciativa une a nossa ca-

deia produtiva em torno de interes-

ses comuns: como atrair mais con-
sumidores para as lojas? Como au-

mentar as vendas dos produtos do

nosso setor? É possível melhorar o

atendimento ao cliente e aperfeiço-

ar os nossos serviços? São estas as

questões que pretendemos respon-
der", explica o presidente da Anama-

co, Cláudio Conz. "A idéia é mos-

trar ao lojista que, com pouco di-

nheiro, soluções práticas e design

diferenciado, algo bacana pode ser

feito", reforça a arquiteta Margaret

Candossim, que assina o trabalho

com o colega e sócio Celso Caba-

na. "A idéia principal é tentar ven-

der material de construção com al-

guma sutileza", acrescenta.

O projeto atual é a terceira in-

tervenção na loja-escola comanda-
da pelo escritório Candossim & Ca-

bana. Na primeira, os profissionais
resolveram criar uma loja prática e

simples, buscando o baixo custo e





a organização. Houve uma padro-

nização da iluminação e da comu-

nicação visual e uma setorização

dos itens, além de uma "abertura"

do ambiente, com a utilização de

gôndolas mais baixas (com no má-

ximo l ,5 m de altura) no centro do

espaço de vendas, com as pratelei-

ras mais altas sendo instaladas nas

paredes.

Na segunda vez em que os ar-

quitetos foram chamados para atu-

alizar o layout do local, o foco foi

direcionado para soluções ecologi-

camente corretas. Desde as estru-

turas escondidas, como os banhei-

ros, que ganharam caixas acopla-

das e torneiras que "desligam" sozi-

nhas, a uma comunicação visual in-
formando os clientes sobre a con-

tribuição ao meio ambiente com a
utilização de determinados materi-

ais. A iluminação também foi mo-

dificada, com a troca por lâmpa-

das mais econômicas, e a pintura

foi renovada com tintas menos tó-

xicas.

foco na exposição
A "reforma" atual teve como

foco o uso do merchandising das

marcas dos próprios produtos nas

gôndolas. "O lojista tem a oportu-

nidade de ver o que a indústria ofe-

rece em termos de expositores, sem

precisar custear tudo", diz Marga-

ret Candossim. "E isso barateia o

projeto", destaca a profissional,
acrescentando que as fabricantes

do setor de construção muitas ve-

zes têm displays modernos, que

podem se adequar ao perfil do va-
rejista. "Mas é preciso estar aten-

to, para manter o padrão e o esti-
lo da loja, sem transformar o es-

paço de vendas em um carnaval",

reforça a arquiteta.

Além de acompanhar a decisão

sobre as cores e formatos, o lojista

também pode decidir que tipo de ex-

positor ele vai apresentar: o que

vende o sonho ou o que oferece a

informação, conforme explicou a ar-

quiteta. No primeiro caso, o que

estará sendo mostrado ao cliente é

a obra já em sua última etapa, como

tudo ficará quando pronto. E no

segundo, há uma comunicação do

que está por trás daquela fase fi-
nal, que pode ajudar o comprador

a entender como se chegou àquele
resultado.

Mas tais expositores também

precisam estar em um ambiente que

atenda às necessidades dos lojistas

e dos clientes. E, nesse sentido, Mar-

garet Candossim listou alguns ele-

mentos que foram utilizados no

projeto da loja-escola da Anamaco



e que podem facilitar a vida dos pro-
prietários das lojas de materiais de
construção.

Um deles é o chão. "Sempre deve
ser usado piso de alta resistência",
enfatiza. Os revestimentos cerâmi-
cos - como é o caso do material
utilizado na loja-escola - são clas-
sificados em cinco classes de resis-
tência conhecidas pela sigla PEI
(Porcelain Enamel Institute). A su-
gestão da arquiteta é o PEI 5. "E,
se possível, evitar utilizar um ma-
terial muito liso e sempre usar co-
res claras, que darão maior ampli-
tude, além de ajudar a iluminar o
ambiente", acrescenta.

No caso das gôndolas, usar
materiais e cores básicas, para não
se sobressaírem aos produtos, é a
dica. No caso da loja modelo da
Anamaco, elas são feitas de aço,
pintado de branco. A arquiteta
também sugere que não sejam en-
fileirados mais do que dois ou três

módulos para não "sufocar" o es-
paço da loja e facilitar o trânsito
dos clientes em torno das gôndo-
las. No layout projetado pelo es-
critório Candossim & Cabana, as
gôndolas dividem o espaço no pon-
to-de-venda com os expositores das
indústrias do setor, em corredores
de circulação bastante amplos.

luzes e climatização
A iluminação é feita basicamen-

te com cúpulas prismáticas (na se-
ção de produtos para acabamen-
tos) e luminárias para fluorescen-
tes com refletor de alumínio (na área
onde estão os itens que "não apa-
recem" nas obras), todas presas em
trilhos metálicos pintados de bran-
co. Margaret Candossim destaca,
entretanto, que é preciso um pé-
direito alto para o uso das prismá-
ticas, pois elas utilizam uma lâm-
pada que esquenta.

"E se instaladas sobre pratelei-



rãs com caixas de papelão podem
que imar os produtos", alerta, ci-
tando uma al tura a par t i r de cinco
a oito metros como uma medida ide-
al para obter um efeito bom desse
tipo de luminária .

No caso da loja-escola, a facha-
da toda em vidro é mais um com-
ponente que ajuda na i l uminação ,
pois permite a entrada de luz na-
tura l na área de vendas. Os arqui -
tetos a p l i c a r a m u m f i l m e p a r a
abrandar a entrada dos raios do sol,
mas sem escurecer o local. O uso
do vidro na fachada também ajuda
a t r a b a l h a r melhor a v i t r ine , pois
permite que as pessoas que pas-
sam pelo lado de fora visualizem os
produtos da área interna.

Para amenizar o calor e contro-
lar a temperatura interna, são usa-
dos ventiladores com sistema umi-
d i f i c a d o r , combinados com u m a
tubulação central de ar-condiciona-
do. "São mais baratos e o consu-
mo é menor do que os sistemas tra-
dicionais", diz, explicando que o lo-
jista teria a chance de avaliar os dois
produtos para decidir.

O branco predomina na p in tu -
ra das paredes e vigas aparentes -
metálicas e de concreto. Na única
parede pintada, de verde, a just if i-
cativa da arquiteta é a necessidade
de destacar os produtos na gôn-
dola colocada naquele local. Mar-
garet Candossim também revela
que o verde induz a bons negócios
e traz uma sensação de t r a n q ü i l i -
dade ao ambiente.

O uso da cor também é aplica-
do no painel que delimita os dois
espaços de vendas da loja modelo
da Anamaco e onde o pé-direito
também é maior. Com o fundo pre-
to, a placa tem f iguras relaciona-
das ao setor de construção. É nes-
se "hal l" que uma escada dá acesso

ao segundo pavimento, onde ficam
a área administrativa e uma sala de
reuniões.

ambiente dinâmico
Outra novidade no projeto atual

da loja-escola foi a criação de uma
sala de aula para palestras e cursos -
como o "Atendimento Nota 10" -,
além do estúdio para a gravação de
programas educativos do canal lape-
dem (Instituto Avançado de Pesqui-
sa, Ensino e Desenvolvimento Empre-
sar ia l ) . O espaço oferece todas as
condições para o lojista analisar as
opções ideais de desenvolvimento
para sua loja e para os profissionais
do varejo aperfeiçoarem suas técni-
cas de atendimento em atualizados
programas de qualificação. Os lojis-
tas podem agendar visitas e acompa-
nhar a programação dos cursos no site
da Anamaco (www.anamaco.com.br).

Os arquitetos do Candossim &
Cabana, al iás, part icipam da forma-
ção dos lojistas que passam pelo
estabelecimento, com palestras tan-
to nos cursos como nos programas
produzidos pela Anamaco. Na di-
visória que separa a sala e o estú-
dio da área de vendas, no piso tér-
reo, foi apl icado um adesivo nas
cores verde-piscina, azul e laranja.
"A cada fase da loja-escola o layout
é refeito, levando em consideração
justamente as tendências do mo-
mento", explica o presidente da
Anamaco, Cláudio Conz. "Não que
um seja mais certo do que o outro,
mas são opções. Assim, o lojista
pode ir lá e aproveitar o que lhe con-
vier", conclui, f.
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A ARQUITETA
Margaret Candossim for-

mou-se em arquitetura na
Universidade de Quarulhos
(UnÇ) em 1991, e há 15
anos trabalha com Celso
Cabana, no escritório Can-
dossim & Cabana. O setor
varejista é o principal foco
da equipe, o que justifica o
MBA em Marketing realiza-
do pela profissional há dois
anos, mas também há tra-
balhos na área residencial
de alto padrão.

7\ rede de lojas Casa &
Construção, a Center Líder
e a Roca Metais e Louças es-
tão entre os clientes do es-
critório. Para Margaret
Candossim, a arquitetura de
varejo precisa ter mobilida-
de, para acompanhar as mu-
danças no setor. E o arqui-
teto precisa ser dinâmico, ar-
rojado e atualizado, capaz
de acompanhar as inova-
ções e sempre focando o
consumidor final.
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Text Box
Fonte: Revista do Varejo, ano 4, n. 40, p. 42-47, ago. 2007.




