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Com uma proposta de exposição diferenciada, o Espaço Santa Helena distribui seus produtos 
em elegantes nichos ao redor de uma “caixa” com atendentes especializados . 

Unindo a tradição da marca Cleusa Presentes e a contemporaneidade da Suxxar, a nova loja 
do Espaço Santa Helena – inaugurada em março deste ano no Bourbon Shopping Pompéia, em 
São Paulo – propõe uma distribuição inovadora dos produtos na área de vendas, sem perder a 
elegância e o requinte que caracterizam seu público-alvo.Trata-se da primeira unidade em um 
shopping center dentro da proposta do Grupo Santa Helena – controlador das duas marcas – 
de aliar a oferta de presentes e utilidades para o lar com uma linha branca com produtos 
diferenciados. Assim como a flagship inaugurada na esquina das ruas Oscar Freire e Haddock 
Lobo, que lançou a “grife” Espaço Santa Helena, o trabalho no Bourbon também é assinado 
pelo arquiteto Jayme Lago Mestieri. 

Em uma área de aproximadamente 1 mil metros quadrados, o profissional optou por dividir o 
espaço em uma seqüência de nichos e distribuí-los em torno de uma área central de 10 m x 10 
m, que ele chama de “caixa de presente”.  Localizada praticamente no centro da área de 
vendas e “embalada” pela tipologia da marca, essa área abriga a seção de relacionamento e 
concierge da loja. Ao redor dela, os nichos organizam a exposição dos mais de 20 mil itens do 
mix. “Dessa forma, evitamos que o local ganhasse um ar de loja de materiais de construção, 
com os produtos simplesmente expostos”, diz  Mestieri. Cada um destes nichos tem uma meta 
de metragem linear e a alternância das diferentes alturas no pé-direito, da disposição e das 
tonalidades do mobiliário, do foco da iluminação e do material do piso ajudam a segmentar os 
espaços. 

“Dentro do nosso conceito, tudo gira em torno da caixa de presente”, diz o arquiteto. De fato, 
este espaço é a primeira coisa que o cliente vê após ultrapassar o portal da entrada – uma 
espécie de corredor com pé-direito rebaixado e vitrines laterais que enfatiza a transição da 
área comum do shopping para o interior da loja. Uma vez dentro do Espaço Santa Helena, o 
ambiente se expande com o pé-direito duplo em boa parte da área interna e, diante da “caixa 
de presente”, é possível escolher o caminho a seguir: à frente, para aconselhar-se com a 
equipe de atendimento dentro da caixa; à esquerda, começando pela parte de porcelana, que 
fará toda uma transição contornando a caixa até a parte de utilidades domésticas e ao espaço 
gourmet; ou à direita, indo direto a estes dois últimos espaços. 

Caminhos variados 

De acordo com Mestieri, há o interesse de que o cliente receba o atendimento da equipe da 
loja, que oferece até mesmo serviço de concierge. “Mas ele também pode seguir a direção 
sugerida pela iluminação e distribuição dos produtos – no caso, começando pela parte da 
esquerda, onde há o impacto dos presentes visualmente mais ricos, com um trajeto de ligação 
entre os produtos. Mas não é um percurso imposto. Procuramos não incluir elementos para 
barrar o cliente, que tem a liberdade de ir e vir na loja”, explica o arquiteto.  

Se optar pelo atendimento personalizado, o cliente entrará na caixa de presente, em vidro com 
a tipografia da marca e aberta na parte frontal e também na parte posterior – o que permite 
visualizar os cristais dispostos nos nichos que contornam a caixa. Em uma das laterais, 
prateleiras de vidro em réguas verticais também permitem a fluidez com o ambiente onde 
estão as porcelanas. A outra lateral é revestida por uma estrutura “ripada” que serve como 
suporte para prateleiras – este recurso, aliás, será utilizado outras vezes na loja e dá  
mobilidade para o mobiliário, uma vez que permite mudar a disposição das tábuas. O piso e o 



forro nesse ambiente seguem o mesmo estilo verificado em boa parte do espaço de vendas: 
placas de concreto no chão e réguas brancas com um fundo preto no teto. 

Se decidir começar pela esquerda, o cliente pode avaliar os produtos na vitrine que fica na 
esquina onde a loja está instalada no shopping. Embora segmentada, também permite acesso 
na área interna. A partir dali, o passeio sem dúvida ganha muito. As placas de concreto pré-
fabricadas no piso, o vidro acidato bronze na parte superior das paredes e a iluminação no 
forro presa em réguas de madeira branca sob o fundo preto formam a base sobre a qual o 
arquiteto trabalhou. No primeiro corredor, a parede oposta à caixa de presente é coberta pela 
marcenaria com prateleiras de vidro que expõem as porcelanas. Mesas de vidro e aço, além de 
marcenaria no centro, servem de apoio – tanto para a exposição como para a montagem de 
arranjos com as peças, pela loja e pelos clientes que desejam ter idéia sobre alguma 
combinação. 

Além da iluminação no forro, tal espaço conta ainda com apoio de quatro luminárias 
(panelões) sobre as mesas de apoio, além da luz interna do mobiliário. “Tudo é iluminado e 
tem bastante versatilidade”, explica o arquiteto. Tais recursos também estão presentes assim 
que o cliente vira à direita, chegando à parte posterior da caixa de presente. Mas se o estilo do 
mobiliário e a iluminação pouco mudam, é na disposição que está o diferencial. São quatro 
nichos, segmentados, também com móveis de apoio, que estão dispostos os itens de cristal e 
vidro. De acordo com Jayme Lago Mestieri, todo o mobiliário foi desenhado de acordo com o 
produto. E, no caso dos cristais, por serem justamente itens mais delicados, houve uma 
preferência por materiais mais leves, como o vidro e marcenaria branca. 

Detalhes iluminados 

Ao final da seção de cristais, o cliente chega ao espaço das utilidades domésticas e da linha 
branca. No caso desta última, ela ocupa um espaço “dentro” da caixa de presentes, embora 
sem passagem para a área de relacionamento. O pé-direito é rebaixado, mas mantém a 
iluminação nas réguas de madeira como na maior parte da loja. O piso também muda e passa 
a ser de placas de fórmica branca, como na parte de utilidades, onde o mobiliário também 
deixa de ser branco para ganhar um revestimento de madeira. No ambiente das utilidades, o 
teto também é rebaixado, mas ganha revestimento de gesso e iluminação embutida, evitando 
que os tradicionais filetes de metal de luminárias instaladas apareçam. 

O chão e o teto brancos dão mais claridade para esta área, que se funde com o espaço do 
café. Também chamado de espaço gourmet, essa área possui uma cozinha completa para 
eventuais demonstrações e apresentações. No caso de se tratar de um evento mais exclusivo, 
placas de vidro isolam o local, dando privacidade. Há também um quadro-negro atrás do 
balcão onde os clientes mais ilustres deixam sua assinatura. Mas é preciso ser cliente, e não 
apenas famoso. É neste espaço que também está o caixa, a toalete e o acesso ao estoque e 
áreas administrativa e de tecnologia – que ficam justamente na área que rebaixa o pé-direito.  

A parte aparente à direita desse rebaixamento é revestida por espelhos, alinhando-se à faixa 
de vidro acidato bronze que contorna a loja. Isso reforça ainda mais a amplitude e fluidez da 
área de vendas do Espaço Santa Helena, complementando o trabalho de iluminação. 
Desenvolvido pela Companhia de Iluminação, o projeto luminotécnico vai além da questão 
visual, com a aplicação de LEDs no mobiliário ao invés de fluorescentes internas.  

“Apesar do investimento inicial mais elevado, esse material tem uma vida útil maior e permite 
prateleiras mais finas (de 3 cm, contra 5 cm em caso de uso de fluorescentes)”, explica 
Mestieri. Isso só corrobora o viés inovador do projeto e torna ainda mais interessante o 
cuidado com a questão da iluminação para a definição dos nichos – com a luz focada nos 



móveis dando mais ênfase aos produtos, enquanto  as lâmpadas no forro destacam a 
arquitetura e área de circulação. 
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