
de dois anos na capital paulista.

Além dos produtos, bastante conhe-

cidos no mundo dos esportes, o

projeto arquitetônico desta loja-

conceito traz elementos que fazem

alusão a locais de treinamento de

atletas e faz uso de materiais inova-

dores, combinando com a contem-

poraneidade, o dinamismo e a tec-

nologia relacionados à imagem da

marca.

De acordo com a arquiteta Pa-

trícia Anastassiadis, que assina o

trabalho, o objetivo foi criar uma

loja que traduzisse o conceito da gri-

fe, aproveitando uma das melhores

localizações de São Paulo - a Rua

Oscar Freire, nos Jardins. Ela conta

atmosfera esportiva domi-

na a primeira loja Adidas

Concept Store no Brasil,

inaugurada há pouco mais





que o projeto foi desenvolvido a

partir de um manual de marca e va-

rejo da Adidas, atendendo as nor-

mas internacionais de qualidade da

rede, mas com a liberdade para ado-

tar soluções diferentes, que dessem

fluidez ao local. "Houve uma liber-

dade de interpretação desse manu-

al", enfatiza.

Assim, o endereço do antigo Ho-

tel Lycra - também com projeto as-

sinado pelo escritório Anastassiadis

Arquitetos -, onde o branco predo-

minava, passou a ser ocupado por

uma enorme "caixa-preta", identifica-

da externamente pelas inconfundí-

veis três listras brancas - marca re-

gistrada da Adidas. E embora a fa-

chada, com chapas de alumínio pre-

tas e duas vitrines paralelas à porta
de entrada automática, chame a

atenção das pessoas que passam

pelas calçadas, é o interior que im-

pressiona aqueles que aceitaram ul-

trapassar o portal.

o desafio do preto
A arquiteta dividiu a área de 750

m2 em dois pavimentes para a apre-
sentação das peças (térreo e meza-

nino), revestiu o piso com material

vinílico cinza - que torna o piso
macio, sem contar a resistência,

lembrando que se trata de um piso

propício para impacto, uma vez que

é usado em quadras esportivas e

academias - e colocou cor preta nas
paredes, cobertura e laje, sendo que

este último ato causou o maior de-

safio do projeto, "O preto é uma cor

ingrata para o varejo", alerta, expli-

cando que pode criar uma sensa-

ção de confinamento.

Nesse sentido, para evitar uma

eventual "claustrofobia" dos clientes,

a iluminação do local ganhou aten-

ção especial. E a solução encontra-

da pela profissional transformou-se

no destaque do projeto: um facho

de luz sinuoso, formado por uma lu-

minária contínua composta pelas

três listras da marca, que percorre

todo o espaço de vendas, desde a

entrada - segmentando o vão de pé-

direito duplo -, levando o cliente até

o mezanino, onde as listras conti-

nuam até, novamente, encontrar a

parede da fachada. "As listras vão

até a rua buscar os clientes", diz Pa-

trícia, lembrando que elas são um

ponte forte do projeto,

O restante da iluminação foi fei-

to com lâmpadas PAR 30 e luz fria



indireta. A arquiteta explica que evi-

tou o uso de iluminação amarela

porque isso resultaria em um tom

âmbar no ambiente, perdendo a

identidade da marca - que tem no

contraste do preto com as listras

brancas uma das suas característi-

cas. "Arquitetura de varejo é isso: é

você traduzir a identidade do pro-

duto", ensina.

Outro ponto que se destaca no

projeto é a cobertura e o revestimen-

to inferior de parte da laje do meza-

nino. Foi usado um material impor-

tado chamado barrisol - uma placa

plástica que ao ser aquecida permi-

de moldar o material. E essa malea-

bilidade permite um efeito visual mar-

cante, principalmente no revestimen-

to da cobertura do espaço de pé-di-

reito duplo.

exposição diferenciada
Assim como o barrisol, boa par-

te do mobiliário foi importada, nes-

te caso, da Alemanha. De modo ge-

ral, as peças estão expostas em bar-

ras de inox - o prata remete à velo-

cidade, diz a arquiteta - que fazem

alusão aos equipamentos de alon-

gamento de academias, além de ilhas

móveis e prateleiras nas paredes. Um

dos diferenciais da loja paulista em

relação a suas correlatas no exterior

é a interação de produtos com os

back lights - painéis com ilumina-

ção interna com imagens relaciona-

das à prática de esportes. "Ajuda a

inserir o produto com a imagem do

esportista", explica a arquiteta.

A disposição do mobiliário com

amplos espaços de circulação tam-

bém permite uma fluidez do espaço,
o que é ajudado pela segmentação

na apresentação das peças: por mo-

dalidade esportiva e gênero, com os

produtos destinados ao público

masculino no térreo e os itens femi-



ninos no mezanino. A existência de

um segundo pavimento na loja, ali-

ás, foi outro obstáculo dentro do

projeto. "Em média, o cliente não

tem vontade de subir escadas", diz.

A saída encontrada pela profissi-

onal foi transformar essa "dificulda-

de" em algo agradável. E para isso

colocou no degrau o mesmo revesti-

mento vinílico do piso da loja, mu-

dando apenas a cor para preto, ama-

ciando os degraus. O guarda-corpo

e a parede em volta da escada - na

parte posterior da área de vendas -

foram pintados de branco, justamen-

te para contrastar com a cor preta

predominante nas paredes.do local.

Patrícia ainda aplicou na parede des-

sa área imagens de atletas para esti-
mular a ida ao segundo nível.

adaptações criativas
No térreo, no centro formado

pela sinuosidade da escada, Patrícia

criou um lounge, também com pol-

tronas brancas e revistas, para que

os acompanhantes dos clientes pos-

sam aguardar com conforto e sem

pressa, enquanto o outro faz com-

pras. Foi outra solução particular do

projeto brasileiro, assim como o re-

vestimento das colunas da constru-

ção por couro e espelhos ilumina-

dos indiretamente. "O que era um

pênalti foi transformado em um as-

pecto singular e vantajoso da loja",

conta a arquiteta.

Também foi bem aproveitado o

elevador de vidro - herança do pro-

jeto anterior. Patrícia manteve os

contornos em branco, o que desta-

ca esse elemento no centro da loja,

servindo como outro meio de aces-

so ao mezanino. Além do impacto

visual, o elevador também permite

o acesso de deficientes físicos ao se-

gundo pavimento, o que não pode-

ria ser feito pela escada, observa.

O clima de prática de esporte, que

embasa todo o projeto, também é

visto nos provadores amplos que,

embora individuais, lembram vesti-

ários de academias e clubes, com di-

reito a armário em cada um deles,

além de um estofado e de ilumina-

ção branca nas laterais do espelho.

"Isso foi um padrão já adotado pela

Adidas nas outras lojas", explica a

profissional.

Apesar das adaptações, Patrícia

relembra a existência do manual da

marca e reforça que, embora ele

contenha um padrão, há uma liber-

dade de interpretação pelo profissi-
onal. "Não dava para colocar um

rosa choque", brinca, acrescentan-

do que houve um retorno favorável

da Adidas ao projeto: a loja foi esco-

lhida pela empresa como uma das

mais bonitas da rede mundial.

Text Box
Fonte: Revista do Varejo, a. 4, n. 43, p. 46-49, nov. 2007.




