
Charmosa e
cosmopolita

Misturando a delicadeza dos boulevards franceses e o estilo das shops inglesas, a loja

da Carmim no Shopping Iguatemi combina elementos clássicos e contemporâneos para

criar um ambiente que reflete o conceito de moda globalizada presente em suas coleções

o site da Carmim, uma
das características ci-
tadas sobre as pessoas
que se identificam com

a marca é a capacidade de mesclar
informações vindas de todas as
partes do mundo. Talvez porque as
próprias coleções da grife reflitam
essa tendência. Desse modo, as
poucas lojas administradas pela
rede - são apenas duas, embora
a marca esteja presente em cerca
de 800 pontos-de-venda no Brasil
e em outros dez países - não po-
deriam ser diferentes. Na unidade
instalada no sofisticado Shopping
Iguatemi, em São Paulo, o novo
projeto inaugurado em 2007 apos-
ta neste conceito cosmopolita.

O trabalho desenvolvido por
Tito Ficarelli, do escritório Arkitito,
conserva a delicadeza e a atmosfe-
ra de boulevards franceses, com-
binadas com uma pincelada do
estilo das shops inglesas. Apesar
de estar em um shopping center,
a fachada mais parece uma loja
de rua. A proposta do arquiteto
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é apresentar elementos clássicos
no layout e ao mesmo tempo
manter um viés contemporâneo
na decoração. Foram dois meses
gastos com o desenvolvimento do
projeto e um mês com a execução
da obra propriamente dita para
"reformar" o ponto-de-venda da
marca que já está há dez anos no
mesmo local.

De acordo com Ficarelli, a idéia
foi desenvolver um ambiente atem-
poral, combinando uma fachada
mais tradicional - com tons só-
brios e clássicos, em um clima
quase vintage - com um interior
mais leve e moderno. "Uma vez

que a Carmim já tem um círculo de
clientes muito grande, o objetivo
era criar um ambiente em que eles
se identificassem sem precisar fa-
zer da loja um outdoor da marca",
justifica o profissional.

vitrines em evidência
Nem por isso, contudo, a uni-

dade do Iguatemi deixa de chamar
a atenção de quem passa diante de
suas vitrines. A loja fica em uma
esquina do shopping, logo no final
da rampa de entrada que leva para
o piso térreo. Por estar localizada
em uma área de grande visibilidade,
optou-se por uma vitrine lateral em

destaque, com o vidro "saltando
para fora", o que permite que ela
seja vista por diversos ângulos.

Apesar do formato não-con-
vencional, a vitrine se encaixa de
forma harmoniosa ao estilo de toda
a fachada, onde foram utilizados
barrados de granito flameado (pro-
cesso em que o material é submeti-
do a um maçarico para ganhar um
aspecto craquelado, tornando-se
antiderrapante e rugoso) e marce-
naria com relevos almofadados. Na
parte em marcenaria foi aplicada
pintura automotiva grafite, sendo
que o rodapé externo e o piso das
vitrines ganharam o vermelho ca-



distribuídas pela área de vendas,
como uma inusitada namoradeira
para três. Neste contexto, Ficarelli
ressalta o projeto de iluminação
desenvolvido por Junia Azenha
e Ana Karina Camasmie, do es-
critório Foco Luz & Desenho.
"A i luminação foi fundamental
para dar destaque aos produtos
e valorizar o brilho e o contraste
dentro da loja", avalia. No caso, a
luz que incide nos produtos é pro-
porcionada por spots embutidos

e aparentes na forração de gesso
do teto, além de uma sanca. Mas
há também a iluminação prove-
niente do mobiliário, projetada
por Ficarelli.

Um dos destaques do projeto
de iluminação são as caixas de luz
que abrigam os jeans da Carmim
- o carro-chefe da marca. Como
diz o texto institucional no site
da empresa, a grife "nasceu com
a missão de modelar o jeans e
deixar as pessoas mais sensuais,

O BRANCO predomina no
corredor dos provadores,
reforçado por uma sanca de luz
que ilumina o espelho da parede

bonitas e especiais". Desse modo,
estas peças não poderiam estar em
outro lugar que não o de maior
evidência. As caixas ficam na parte
posterior da área de vendas e uma
delas serve como divisória para os
provadores. Sobre elas, um painel
triedro exibe imagens de coleções
da marca e fecha a área do estoque
no piso superior, que rebaixa o
teto da loja sobre os provadores
e as caixas de luz. O painel per-
mite que a simples mudança na
campanha publicitária da grife
transforme o ambiente, sem que
seja necessário alterar a arquite-
tura. O branco predominante no
ambiente é suficiente para garantir
o destaque da imagem exibida na
área de vendas.

exposição versátil
A exposição dos demais pro-

dutos é perimetral, com a utiliza-
ção de cremalheiras nas paredes
laterais. A opção por esse tipo
de expositor, segundo o arqui-
teto, decorre do grande número
de itens no mix da loja. O uso
das cremalheiras possibilita uma
mobilidade importante para o
ponto-de-venda se adaptar a cada
momento da marca, a cada nova
coleção. A simetria na exposição
dos produtos é quebrada pelos
dois balcões também desenhados
pelo arquiteto - um em formato
de L e outro quadrado - que fi-
cam juntos no centro da loja. Os
dois móveis, assim como o balcão
do caixa e o que divide a área de
vendas da vitrine frontal, são de
vidro transparente e serigrafado
preto com uma geometria bastante



simples - o que apenas ratifica a

intenção de ressaltar o produto,

uma das regras na arquitetura

comercial. O uso de cola UV para

a junção das peças reforça a simpli-

cidade. Nesses balcões, contudo,

não são as roupas da Carmim, mas

os acessórios da marca que estão

expostos, sob o foco da iluminação

interna do mobiliário.

Os provadores são outra área da

loja que também ganhou atenção

especial no projeto luminotécnico.

Além da iluminação interna, uma

sanca de luz sobre um espelho que

reveste toda a parede do corredor

dos provadores deixa o ambiente

ainda mais iluminado. O branco

das paredes e cortinas colabora

ainda mais com a claridade desse
espaço.

O arquiteto destaca que a lo-

cal ização no Iguatemi permitiu

realizar um trabalho mais rico nesta

unidade. "Trata-se de um público

com informação internacional e

moderna, que permite interpretar

o projeto e a subjetividade em re-

lação aos elementos utilizados de

maneira correta", diz Ficarelli. Isso,

contudo, não significa que não seja

viável em outros ambientes, até

mesmo porque o projeto da Carmim

não _é ostensivo. "E, além disso,

inclui características como desta-

que aos produtos, mobilidade na

exposição dos itens, elegância, 'sa-

cadas' arquitetônicas, iluminação

inteligente, entre outros, que são

necessários em qualquer projeto

para o varejo", acrescenta.

O ARQUITETO
Tito Ficarelli formou-se em 2002

na Faculdade de Arquitetura e Urba

nismo da Universidade Presbiterian

Mackenzie, em São Paulo. Trabalhou

em pequenos escritórios de Los An

geles, no escritório Value Associado

(SP), e fundou seu próprio escritório

em 2005.

Além do projeto da Carmim no

Shopping Iguatemi, o profissiona

também assina a nova planta em

São Paulo e o showroom da marca

em Porto Alegre e da King 55, entre

outros trabalhos, incluindo a ceno

grafia de exposições como a Rockers

realizada em São Paulo e Nova York
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