
E
m meio a tanta concorrência, ter

uma loja bem desenhada, que

se diferencie, é meio caminho

andado. Designers gráficos e desig-

ners-arquitetos são requisitados para

desenhar lojas de moda, de produtos

de beleza, instrumentos musicais, dro-

garias, livrarias, restaurantes etc, im-

primindo a esses estabelecimentos um

diferencial de beleza, conforto e con-

veniência que atrai e fideliza clientes.

"Hoje não existe mais nenhum se-

tor do mercado no qual o público não

perceba a distância entre a imagem

e o produto. As empresas estão mais

alinhadas em relação ao seu produto

e ao seu entorno", afirma Simone Mat-

tar, titular do escritório Mattar Design.

Ela observa que na área de restauran-

tes, por exemplo, cada vez mais o pú-

blico procura sensações e não apenas

a alimentação em si. "Cada vez mais a

experiência do nome ou marca é mais

importante que o próprio produto.

Quantas vezes as pessoas optam por

um local pelo entorno agradável, pelo

entorno intimista ou porque se pode

conhecer gente?"

Por isso não é difícil encontrar pro-

jetos bem-sucedidos na área de varejo.

Há quatro anos a 100% Design criou

uma nova comunicação visual para as

drogarias Onofre. O projeto -que aliou

cores, texturas e imagens para trans-

mitir aos clientes aspectos sensoriais

como beleza, paz, alegria, saúde, bri-

lho e equilíbrio, entre outros- fez par-

te da criação de uma nova identidade

para a rede, com o objetivo de mudar

a percepção do cliente sobre farmácia,

desassociando-a da doença, para as-

sociá-la à saúde e ao bem-estar.

No final 2006, a 100% Design

foi chamada para dar continuidade ao

projeto, assinando uma evolução des-

te conceito para a Megastore Onofre,

inaugurada recentemente na esquina

da rua Pamplona com a av. Paulista,

em São Paulo. O conceito teve como

foco o escapismo: além de oferecer

produtos e serviços, a loja busca pro-

porcionar ambiente de tranquilidade e

paz, em meio a agitação por ali.

"No novo projeto, as palavras

"Paz", "Equilíbrio", "Saúde", "Ener-

gia" e "Harmonia", que se tornaram

marca registrada da Onofre, foram

aplicadas em diversos pontos das lojas

formando mandalas e aparecendo as-

sociadas a imagens de água e do mar,

remetendo à sensação de bem-estar",

explica Rosana Hepp, coordenadora

do núcleo de design de ambiente da

100% Design. O conceito mudou o

mix de vendas da megastore: 70% das

vendas vêm de produtos de beleza e

cuidados pessoais (70%) contra 30%

de medicamentos, exatamente o con-

trário das outras lojas da rede.



Moda masculina
A EG Design acompanha a trajetória

da Aviator, há 18 anos, quando co-

meçou a desenhar a identidade visual

da rede de loja de moda masculina do

Rio. "Participamos desse percurso,

contribuindo para a construção do su-

cesso que a cadeia de lojas conquistou

no segmento de moda masculina clás-

sica e casual", afirma Evelyn Grumach,

titular do escritório EG Design.

O projeto teve início com o rede-

senho do símbolo apresentado pelo

cliente. Esse primeiro passo deu ori-

gem a uma parceria entre a Aviator

e a EG Design gerando um processo

contínuo de desenvolvimento de em-

balagens, etiquetas e tags, impressos

e letreiros. "Na Aviator, o design vem

sendo utilizado para valorizar e per-

sonalizar seus produtos, ora adotado

como ferramenta de conceítuação, ora

para a realização das peças gráficas

que cercam o universo da moda. A EG

Design chegou a participar diretamen-

te do projeto do produto ao desenhar

estampas para t-shirts", conta Evelyn.

Sorvetes
O escritório de design A6 Design + Ar-

quitetura foi um dos responsáveis pelo

sucesso da rede de lojas de sorvete

Icemellow, localizada em shoppings

de São Paulo. O trabalho envolveu a

criação da marca, papelaria e até uni-

formes para os funcionários.

"A ideia foi atrair público das

diversas faixas, com apelo ao sabor

e a possibilidade de fazer o sorvete

conforme seu gosto -customização.

Por isso usamos cores fortes ligadas

à alimentação e também com a marca

Kibon, parceira da Ice Mellow", afirma

Solange Renault, sócia do escritório

A6 Design + Arquitetura. O objetivo é

combinar cores quentes com ambiente

tropical, estimulando consumo de sor-

vete e deixando a decoração alegre,

um lugar acolhedor.

"Queríamos reforçar o aspecto

lúdico de uma sorveteria que vende

sorvetes por quilo permitindo ao clien-

te criar seu sorvete, quase numa brin-

cadeira, misturando diversos sabores,

coberturas, caldas frias e quentes, bis-

coitos, doces, cereais e frutas frescas

de forma que o produto se adapte a

cada tipo de pessoa, ao seu paladar e

à sua expectativa de custo".

Roxos e Doentes
Um espaço temático com múltiplas

atividades, criado para agradar aos fa-

náticos por futebol. Esta é a proposta

audaciosa que a A6 Arquitetura + De-

sign desenvolveu para o Pátio Terceiro

Tempo e a Roxos e Duendes, em São

Paulo. É uma área de 600 m2 que dis-

põe de atividades para 300 pessoas,

com pizzaria, restaurante, bar, café e

lounge, loja de artigos esportivos, pal-

co para shows e telão para jogos.

"Todos os espaços são decorados

com imagens de ídolos do futebol, ca-

racterística que confere interatividade

cultural e emocional com o público.

Para isso a comunicação visual foi

central na solução construtiva de cada



detalhe e os elementos arquitetônicos

servem de base para painéis fotográfi-

cos", afirma Solange.

Sesc
A designer Simone Mattar desenvolveu

um complexo projeto de identidade vi-

sual para o setor de alimentação do

Sesc, em São Paulo. Para atender os

diversos públicos nos diferentes horá-

rios foi instituído um conceito de "es-

paço multifunções". Além da função

de atendimento no almoço, o espaço

do restaurante agrega operações como

ilhas de sanduíches e pizzas, cafés, li-

nhas de auto-serviço e take-away.

Devido às dimensões e caracterís-

ticas de público das unidades do Sesc,

o restaurante também abriga espaço

para atividades infantis, DJ, serviços

de nutricionista, cursos e lojas de pro-

dutos ligados à gastronomia. Para de-

corar e orientar os clientes foram cria-

dos vários painéis como painel refeição

completa; painel "túnel de estar";

painel da escada; painel indicativo do

revisteiro, entre outros. Também foram

desenvolvidos mobiliários e até emba-

lagens para sanduíches e canecas.

Projeto global
Quando se trata de projetos de lojas

ou restaurantes a melhor solução tan-

to para o cliente quanto para o desig-

ner é investir no desenvolvimento de

um projeto global, abrangendo desde

o desenvolvimento da logomarca, pa-

pelaria, uniformes (se for o caso) fo-

lhetos, embalagens, sacola, cardápios,

(no caso dos restaurantes) e o design

da própria loja: criação da fachada,

painéis de sinalização, balcões, prate-

leiras, até móveis.

"O projeto global fortalece a mar-

ca proporcionando o domínio de toda

a imagem do ponto de venda porque

todos os elementos (marca, arquitetu-

ra, papelaria, embalagens, uniformes

comunicação visual) são integrados

com o mesmo objetivo e transmitem a

mesma mensagem" afirma Renault.

Quando o designer tem a oportu-

nidade de fazer todo o projeto, inclusi-

ve a logomarca da loja, fica mais fácil

integrá-la com a fachada e verificar

legibilidade e impacto. A criação da lo-

gomarca pode ser o ponto de partida

para fazer o estabelecimento se desta-

car, por isso, é preciso cuidar para que

ela se integre aos outros componentes

do projeto que formam a imagem da

loja ou restaurante. Porém, nem todos

os clientes solicitam esse serviço por-

que já têm a logomarca.

"Criar a identidade visual de um

estabelecimento comercial hoje sig-

nifica criar padrões e conceitos que

particularizem e diferenciem esse es-

tabelecimento. E isso não se resolve

somente com a criação da marca ou

do logotipo é preciso pensar em uma

paleta de cores e fontes de apoio à

folheteria e na coerência dos materiais

adotados. É o conjunto destas ações

que fornece a linguagem básica da

loja ou restaurante e que será aplicada

nos diversos suportes e mídias", afirma

Evelyn Grumach.



Desafios
Como em todas as áreas do design, o

store design ou design de lojas tam-

bém tem seus desafios e o primeiro

deles talvez seja a exigência de habi-

lidade para se trabalhar com projetos

multidisciplinares que envolvem uma

infinidade de profissionais como: ar-

quitetos, fotógrafos, redatores, gráfi-

cas, marceneiros, pintores, fornecedo-

res, estilistas, divulgadores etc.

Quando se trata de varejo os es-

pecialistas dizem que, em termos de

metodologia, não há muita diferença

entre desenvolver um projeto para

uma loja de moda ou um restauran-

te, a diferença está na natureza do

projeto. "Devemos observar se o pro-

jeto deverá durar muito tempo ou se

é efémero. Na moda, por exemplo, o

projeto gráfico precisa de uma flexibi-

lidade formal maior, pois é próprio de

sua natureza apresentar tendências e

com isso ter que interagir constante-

mente com padrões muito variáveis.

Um restaurante ou a farmácia podem

não demandar esta interação, mas um

projeto de fixação de marca mais rígi-

do", afirma Evelyn, da EG Design.

Para Simone Mattar, da Mattar

Design, que já desenvolveu diversos

projetos para restaurantes, a diferen-

ça entre um projeto para uma loja de

moda e de um restaurante está na com-

plexidade do trabalho. Um restaurante

envolve itens de funcionamento muito

mais complexos do que uma loja, o

tempo é fundamental e o controle da

qualidade do produto é feito em tempo

real. "É como uma mini-indústria com

linha de produção, só que o controle

do produto é feito pelo próprio cliente

e o tempo é fundamental para o bom

relacionamento com os clientes."

Existem outras diferenças entre

projetar uma loja de moda ou restau-

rante que estão relacionadas ao pró-

prio conceito do negócio. Solange, da

A6 Design, observa que o restaurante

pode ter um layout mais fixo enquan-

to a loja de moda deve permitir mo-

bilidade com adequações conforme a

moda, a época do ano, as estações e

as promoções. Deve permitir a troca de

atmosfera -cada vez mais se fala em

visual merchandising-, possibilitando

pequenas intervenções no PDV que

alteram a atmosfera, mudança na cor

de uma parede, troca de uma imagem,

colocação de uma textura ou estampa

e mudar até o som e os cheiros.

Para Rosana Hepp, da 100%

Design, o maior desafio para se de-

senvolver um projeto para o varejo é

conseguir unir as necessidades e as li-

mitações específicas de um determina-

do tipo de varejo e criar uma persona-

lidade própria para o estabelecimento,

que seja marcante e envolvente para o

público em questão. "Quando apenas

um lado da balança for bem solucio-

nado o projeto corre o risco de não

funcionar, ocorrendo desde problemas

operacionais até falta de atratividade

para os clientes".

1- Entenda o negócio, evoluções

e possibilidades de atualização e

mudanças.

2- Pesquise como o cliente se relaciona

com o negócio -o ponto de vista

do cliente- como ele se serve ou é

servido, como compra, quais são

as dificuldades e facilidades que

tem, a impressão sobre o ponto de

venda e a experiência da compra, os

aspectos que fortalecem a marca e os

aspectos que a tornam vulneráveis e

comprometem a aceitação pelo cliente.

3- Conheça a concorrência, suas

soluções positivas e negativas e sua

mensagem.

4- Pesquise e compreenda o produto,

como evidenciá-lo, colocá-lo ao

alcance do cliente, facilitar a compra e

entendimento do produto.

5- Defina em conjunto a imagem a ser

estabelecida no projeto, os objetivos

de comunicação com o público.

6- Após a analise dos dados, estruture

o projeto que pretende sanar as

falhas, tornar eficiente a compra

e comunicação com o cliente, crie

diferenciação e personalidade para o

negócio.

7- A experiência e a análise corretas

dsão fatores fundamentais para

o sucesso do projeto. Outro fator

importante é a adequação dos custos

de implantação do projeto á realidade

do cliente.
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