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Para não perder clientes, fazer planejamento detalhado é fundamental 
 
Depois de oito anos sem passar por uma reforma, o restaurante Buzin, em Niterói, levantou os 
tapumes e passou por uma modernização. Após a aprovação do projeto arquitetônico que deixaria 
o lugar com visual mais jovem e eclético, o segundo andar, que antes abrigava apenas mais um 
espaço para os clientes, agora funciona como bar e botequim, onde acontecem happy hours e 
programas musicais. No primeiro andar, foi feito um lounge na entrada. Apesar da repaginação, 
que durou cerca de quatro meses, as atividades não foram paralisadas e os clientes puderam 
continuar freqüentando o restaurante. A idéia de não fechar as portas foi resultado de um projeto 
pré-desenvolvido, o qual mostrou que seria importante a injeção de receita durante o tempo de 
obras. Elizabeth Grando, gerente de Comunicação e Marketing da empresa, diz que, ao contrário 
do esperado, os clientes não deixaram de ir ao restaurante.  
 
"Fiquei surpreendida com a receptividade dos freqüentadores. Eles foram heróis da resistência. 
Ainda que tenhamos feito a obra em blocos, mexendo em um andar de cada vez, e trabalhado 
apenas nos horários em que não havia ninguém no restaurante, o cheiro de tinta e a poeira foram 
inevitáveis, apesar de não ter afetado a qualidade da comida. Fechamos apenas por dois dias, 
quando foi reformada a parte elétrica, e recebemos o lamento de alguns clientes habituais por 
isso. Foi uma injeção de ânimo e de receita", ressalta Elizabeth, acreditando que fechar um 
estabelecimento por muito tempo pode levar à dificuldade de resgate de clientes. "As pessoas 
acabam buscando novas alternativas e custam a voltar a freqüentar o lugar", diz ela.  
 
Verificar a necessidade de reforma, elaborar projeto de viabilidade econômica e desenvolver 
diagnóstico estratégico, o qual envolva público-alvo, concorrência e proposta da empresa, foram 
os passos seguidos na mudança do Buzin, e é essa, justamente, a orientação que especialistas 
dão aos varejistas antes de começarem uma obra, seja ela de ampliação ou de transformação do 
visual. Euler Brandão, diretor da PDV Arquitetura Comercial, de Belo Horizonte, afirma que "quem 
faz errado, faz duas vezes, por isso é importante planejar o passo-a-passo das obras. Hoje, no 
varejo, de modo geral, existe um nível de competitividade tão alto que não há espaço para 
amadorismo. Buscar pessoas especializadas para o desenvolvimento do projeto também é 
fundamental, para se evitar gastos desnecessários e garantir a adequação do conceito do 
negócio."  
 
Brandão ressalta que o projeto deve ser desenvolvido estrategicamente para refletir a imagem 
que a loja quer deixar ao consumidor, para conquistá-lo. "Alguns lojistas conhecem arquitetos 
residenciais e os contratam para suas reformas, mas a arquitetura comercial está mais próxima 
do marketing do que da decoração em si. O projeto deve atender aos critérios de exposição do 
produto, visual merchandising, logística, abastecimento e, ainda, favorecer o sistema de 
atendimento, caixa e pacote característicos de cada cadeia", explica o diretor.  
 
Organização. Sobre a dúvida de muitos varejistas de fechar ou não o estabelecimento durante as 
obras, Brandão orienta que, para quem não quer cessar as atividades, é preciso organizar a 
reforma tentando fazer com que haja o mínimo de interferência e que o atendimento não seja 
afetado. "Isso precisa ser computado no custo da obra. Nem sempre é viável continuar em 
funcionamento", observa ele.  
 
No Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio, a Bel Air Móveis mudou de ponto, aproveitando 
para modernizar as instalações. Jones Waehneldt Filho, administrador Financeiro da empresa, 
explica que a mudança foi uma solicitação da administração do shopping, que também estava se 
reestruturando, mas que a solidez da marca e a visão da importância de se buscar nova 
visibilidade deram ânimo ao processo.  
 



"Não houve descontinuidade das atividades, pois a loja antiga ficou aberta. Fechamos as portas 
em um dia para abrir em outro lugar no outro. Com a mudança, passamos a ter duas frentes de 
loja, o que foi bastante compensador. Como estamos com exposição maior, estamos trabalhando 
com linhas de produtos mais atraentes. Acredito que iremos recuperar o investimento feito em um 
ano", diz Waehneldt Filho, observando que a aprovação do novo projeto dependeu da redução de 
custos com o aumento do resultado da loja.  
 
TRANSFERÊNCIA DE PONTO. O Magic Games, espaço de diversões eletrônicas do Via Parque, 
também teve que se transferir para outro ponto do shopping, operando com as obras não 
finalizadas. "Reduzimos o número de brinquedos e o local ficou desconfortável por um tempo, mas 
trabalhamos para garantir a satisfação do cliente e a segurança das crianças. Tivemos redução de 
movimento na área infantil, por conta da paralisação de muitos brinquedos, mas houve aumento 
da venda de fichas para as máquinas, já que estamos em um ponto de maior visibilidade", 
ressalta Wanderley Júnior, gerente da loja. 
 
O cuidado com o cliente e a preocupação com o andamento das atividades dos demais lojistas são 
fatores levados em consideração no Espaço Itanhangá (antigo Itanhangá Center), quando o 
assunto é reforma de ponto comercial. O administrador do shopping, Hélio Kertzman, diz que, ao 
longo dos 30 anos de mercado, muitas obras foram feitas no espaço. "No começo havia apenas 
quatro lojas e, hoje, chegamos a 32 operações, entre lojas, restaurantes e escritórios. Na fase em 
que há muito barulho de máquinas e martelos, as obras só podem ser realizadas à noite, mas, 
quando se trata de acabamento, fica a critério do lojista. Nunca tive problemas em relação a 
obras e a idéia é que tudo seja feito de forma agradável para todos", afirma Kertzman. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 27 mar. 2007. Jornal do Lojista, p. B9. 


