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Seguir as tendências internacionais, fazer catálogos com atrizes de TV e abrir lojas nos 
melhores shoppings, é um bom começo. Mas quem quiser cativar os consumidores do final 
dessa década terá que se preocupar com o ambiente onde o conceito da grife será transmitido. 
Tudo para poder criar uma boa experiência de compra, que ajuda a conseguir a tão sonhada 
fidelização. Um ambiente agradável, com serviço atencioso, que faz o consumidor se sentir em 
casa, é tudo o que se quer. E essa é uma realidade cada vez mais frenqüente, desde que 
alguns comerciantes despertaram para um modelo de loja mais "simpática" uma verdadeira 
loja-casa, decorada com móveis, tapetes, cortinas e outros objetos que normalmente são 
encontrados nas residências. Trazendo para perto do consumidor elementos familiares fica 
mais fácil convencê-lo a gastar.   
 
"As lojas que lembram residências criam uma atmosfera de relaxamento, que enriquece a 
experiência de compra", diz o consultor de marketing Luiz Alberto Marinho, da BrandWorks. 
Daí em diante, a matemática é simples: se a experiência é tão boa, o cliente tende a achar 
que os artigos à venda também são. "E se ele sai feliz, tende a voltar para ter novamente 
aquela experiência prazerosa."   
 
Para o designer, artista plástico e cenógrafo José Marton, o consumidor contemporâneo está 
buscando nas butiques uma extensão da própria casa. E mesmo respeitando a identidade de 
cada marca, é possível criar ambientes mais agradáveis de se estar. "Porque as lojas de 
sapatos precisam ser toda branca e cheias de prateleiras?", pergunta Marton. E para quebrar 
com esse padrão, o designer criou um novo conceito para a sapataria Empórionaka, conhecida 
por suas lojas grandes, que seguiam o modelo tradicional. Assim nasceu a Empórionaka 
Closet, uma loja pensada para dar conforto à cliente que busca por calçados e acessórios. A 
primeira loja da grife foi aberta no Shopping Eldorado, em São Paulo. Apesar de contar com 
algumas prateleiras, a loja é decorada com mesas - desenhadas por Marton - que servem de 
apoio e permitem maior proximidade com os produtos. Lustres antigos fazem a iluminação. As 
paredes foram revestidas de tecido, para dar aconchego. E a comunicação visual - 
normalmente feita na vitrine - foi colocada em porta-retratos, distribuídos pelas mesas. "Tudo 
foi pensado para aguçar os sentidos", diz o designer, que também é responsável pela nova 
concepção das lojas da grife Cori - que passarão a seguir o modelo da loja do Shopping 
Ibirapuera, decorada com mesa de jacarandá, lustre de murano original da década de 1920, e 
luminárias dos anos 1960.   
 
Outra loja que vem chamando a atenção pelo projeto ousado, a Lola e Maria, dá mesmo a 
impressão de ter gente morando ali. Tem até geladeira antiga. "A loja realmente parece uma 
casa, com entrada ampla e aquela bagunça bem característica de um lar", diz Christiane 
Cavichioli, arquiteta responsável pelo projeto, junto com Mateus Persin - ambos da Dezoito 
Arquitetura. "Queríamos misturar elementos do dia-a-dia das pessoas", diz Persin, que optou 
por colocar apenas móveis brancos, na loja, para não poluir o ambiente. A Lola e Maria vende 
roupas, acessórios e objetos para a casa, tudo bastante colorido. Para destacar os produtos, a 
dupla de arquitetos optou por uma iluminação focada sobre eles. A grife tem lojas nos 
shoppings Jardim Sul e Morumbi, em São Paulo. "De tão ousado, os shoppings quiseram 
muitos detalhes do projeto", diz Christiane. "E teve até um outro shopping que recusou." Para 
a arquiteta, as lojas ditas "minimalistas" ainda são maioria - e ditam o senso comum de como 
deve ser uma loja de roupas.   
 
Aberta há dois anos e meio, a loja da estilista Carina Duek, numa simpática vila, nos Jardins, 
foi idealizada para fazer a consumidora "entrar no espírito da marca". "Não conseguiria isso 
com uma loja comum", diz Carina. Segundo a estilista, o ambiente residencial acolhedor faz 
com que as clientes passem horas na loja. "As vendedoras acabam virando amigas íntimas das 
clientes", diz Carina.   
 
O empresário Viktor Ljubtschenko, da grife de lingeries Any Any despertou para a necessidade 
de um ambiente mais intimista há 14 anos, quando lançou a grife. "Sempre apostamos numa 
decoração que lembrasse um quarto de mulher", diz Ljubtschenko. A Any Any possui 30 lojas 



em São Paulo, São José dos Campos, Campinas, região do ABC e Brasília. Recentemente, a 
loja do Shopping Iguatemi passou por uma reforma, mas não perdeu o ar aconchegante. "A 
melhor maneira de vender lingerie é manter uma idéia de intimidade".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B8. 
 


