


o escolher as peças para

compor um look, é preci-

so equilibrar com cuida-

do roupas e acessórios

para se diferenciar no meio da

multidão. Na arquitetura de varejo

deve-se ir um pouco além: procurar

ser diferente e, ao mesmo tempo,

conectar o ambiente de vendas à

identidade da marca. Na Sky, Land

and Sea, instalada no Shopping Ibi-

rapuera, em São Paulo, a associação

do espaço físico ao conceito da grife

se dá na escolha dos elementos

base do projeto - madeira e ferro

- e na formatação dos mesmos,

a fim de oferecer flexibilidade na

apresentação dos produtos.

"A proposta era desenvolver

uma loja que se aproximasse do

mundo exterior. O próprio nome

já fala de céu, terra e mar - e não

de um lugar fechado", resume o

arquiteto Manoel Alves Lima, do

escritório Falzoni&AlvesLima, que

assina o projeto. Ao mesmo tem-

po, acrescenta, o projeto precisava

responder à proposta de uma loja

capaz de expor as coleções feminina

e masculina, em suas diferentes

linhas (sportwear, casual, etc.), e

ajustável a outros centros comer-

ciais, por exemplo.

A sensação ao passar pela vitri-

ne da loja e ultrapassar o pórtico

branco, que separa o interior da Sky,

Land and Sea da área de corredores

do mall, revela que a "pretensão"

de levar o ambiente externo para

aquela área de 120 m2 funciona. A

entrada larga e sem configuração de

porta é convidativa. E antes que se

chegue ao espaço de vendas pro-

priamente dito o cliente atravessa

uma "caixa branca", que tem o piso

revestido com placa de marmoglass

justamente para demarcar a mu-



dança de território e "esquecer o

shopping".

A parte superior desse pórtico

tem revestimento de gesso, com

luminárias embutidas, enquanto

a parede lateral direita ganhou um

painel retroiluminado com fotos do

catálogo da grife - que justamente

remetem ao céu, terra e mar. À es-

querda, a parede branca da lateral

da vitrine completa o quadrado.

Mas antes de deixar para trás o am-

biente sufocante do shopping, em

especial aos sábados e domingos,

é difícil não reparar na vitrine, que

neste projeto não divide a atenção

com o interior da loja.

Apesar de o branco predominar

nas laterais, piso e teto, a parte

posterior da vitrine foi fechada por

uma espécie de portão de madeira

reciclada, que lembra um pouco
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um estábulo ou um celeiro - cor-

roborando a intenção de vida ao ar

livre que a marca sugere. De acordo

com Alves Lima, a vitrine "fechada"

valoriza o produto exposto, uma vez

que não confunde com o interior

da loja. Ao mesmo tempo, facilita

o trabalho no momento de alguma

campanha ou projeto particular,

pois direciona o foco de atenção dos

clientes, explica.

Outra vantagem é que acrescen-

ta mais uma parede no interior, que

pode servir de apoio à exposição dos

produtos, como ocorreu na Sky, Land

and Sea do Shopping Ibirapuera,

onde essa nova parede ganhou uma

base de madeira pintada de bran-

co - iluminada na parte posterior

e com quatro blocos de ferro com

verniz especial para não oxidarem

-, prateleiras e araras presas. Na

mesma parede, mas já sem a base

de madeira, um espelho auxilia os

clientes, mas também serve como

passagem para a vitrine.

divisão interna
A área de exposição interna se di-

vide em três ambientes, delimitados

pela iluminação e pelos revestimen-

tos do piso e das paredes. Cada um

deles representa a segmentação dos

produtos da marca. As coleções fe-

minina e masculina ocupam os lados

direito e esquerdo, respectivamente,

mas dentro delas há ainda outras

divisões como Urban,' Basic e Resort,

compostas por jeans, malhas, tricôs

e alfaiataria.

No que pode ser chamado de

"ambiente l", por ser o primeiro

que o cliente tem acesso, o piso é

de madeira reciclada amêndoa, com



as estantes nas laterais em madeira

e ferro, intercaladas por espelhos, e

uma combinação de duas mesas de

madeira e vidro no centro para dar

apoio à exposição dos produtos.

Duas cadeiras de madeira com de-

sign de Sérgio Bernardes sobre um

tapete de sisal com borda em couro

proporcionam um clima aconche-

gante a este espaço. "A intenção foi

dar um tom de moderno, mas que

fosse amigável também", reforça o

arquiteto.

No "ambiente 2", o chão ganha

um revestimento de placas de con-

creto polimerizado (concrestil), bem

como prateleiras laterais iluminadas

no seu interior e mesas no centro,

sendo uma delas lembrando o estilo

de mesas com cavaletes e tampo de

vidro e outra mais rebaixada, apenas

em madeira. Neste espaço, o mobi-

liário não permite tanta mobilidade

como na área anterior - os nichos

onde estão expostos os produtos,

por exemplo, estão presos à pare-



de, diferente do que acontece no

primeiro ambiente.

Alves Lima reforça quão im-

portante é essa flexibilidade, mas

também lembra que isso custa caro.

E avalia que um projeto não precisa

ser" 100% flexível". De acordo com

o profissional, nesse caso é preciso

saber explorar o visual merchandi-

sing a fim de obter o melhor resul-

tado e encarar alguma dificuldade

nesse sentido.

A iluminação é outro elemen-

to que difere bastante esses dois

espaços. Na loja como um todo, a

luz é direcionada para os produtos

por meio de lâmpadas fluorescentes

e de vapor metálico. Mas, no caso

do "ambiente l", luminárias pre-

tas estão suspensas sobre a mesa

central. Já no "ambiente 2", uma

clarabóia falsa (pois a iluminação

vem de lâmpadas fluorescentes) é

o destaque, e reforça ainda mais

a sensação de não se estar dentro

de uma loja de shopping center.

E equilibra o projeto, no que diz

respeito aos elementos modernos/

aconchegantes.

beleza e eficiência
No último "ambiente", a altura

do pé-direito diminui (de cerca de

3,60 m para 2,30 m) em razão da

necessidade de um estoque, re-

vestido por gesso. O piso também

volta a ser de madeira e as paredes

ganham um revestimento de tijolo

de demolição aparente - a impressão

é de que eles estão apenas sobre-
postos. Além de algumas araras e

prateleiras, é neste espaço que estão

o caixa e os provadores da loja.

No caso do caixa, Alves Lima

explica que ele precisa estar em um

local que possibilite ao funcionário

o domínio da área de vendas. Tam-

bém não deve estar muito próximo

do provador, uma vez que costuma

concentrar um número grande de

pessoas, em particular nos dias de

maior movimento. Ao mesmo tem-

po, por causa disso, é importante

que esteja visível para que aumente

a percepção de público dentro da

loja. "É um pouco como um restau-

rante vazio. Ninguém gosta de ficar

em um lugar assim", comenta.

Os provadores também merecem

atenção especial no projeto da Sky,

Land and Sea. "É onde a decisão de

compra é tomada", argumenta o

arquiteto. E justamente por ser um

lugar estratégico precisa atender

a certos aspectos que criem uma

atmosfera agradável, principal-

mente em relação ao conforto e à

iluminação. No que diz respeito

ao primeiro fator, o projeto do



Falzoni&AlvesLima disponibilizou,

além de cabides internos, um banco

de madeira que facilita ao cliente que

esteja carregando outros itens.

A restrição de espaço também

levou à diferenciação dos tama-

nhos dos provadores - três com

as mesmas medidas e um maior. O

arquiteto explica que nem sempre

a loja está cheia. Além dos movi-

mentados sábados e domingos,

que demandam um maior número

de provadores, há também dias

em que o movimento é reduzido -

como segundas e terças-feiras. "O

que interessa é viabilizar a parte

operacional", reforça. Ele acrescen-

ta que, de modo geral, as pessoas

não gostam de ficar a menos de

um metro do espelho; logo, se não

é possível que todos os provado-

res preencham esse requisito, um

deles irá.

No caso da iluminação, Alves

Lima destaca que o provador não

deve ser muito iluminado, uma vez

que a claridade excessiva provo-

ca, por exemplo, sombras muito

definidas na face dos clientes ou

mesmo realça costuras e detalhes

da roupa, que não necessariamente

são notados mesmo à luz natural.

A iluminação também pode distor-

cer a cor. Na Sky, Land and Sea, a

iluminação é feita por uma lâmpada

em uma luminária embutida mais

próxima do espelho, bem como por

meio de fluorescentes instaladas na

parte posterior do espelho.

O arquiteto explica que a ten-

dência para os provadores é a

utilização de portas, propriamente

dita, em razão da sensação de se-

gurança que passa. Mas isso tem

um custo maior, lembra. No caso

do projeto da loja no Ibirapuera,

a decisão para o uso de cortinas

de lona de caminhão considerou

isso, mas também esteve ligada à

intenção de trazer um clima mais

despojado ao ambiente, mais uma

vez remetendo à atmosfera de um

local externo. De acordo com Alves

Lima, o projeto da Sky, Land and Sea

não seguiu uma receita pronta. "A

regra do varejo é que não há regra.

O que vale é a identidade com a

marca e o operacional da loja. Cada

formato visa criar um ambiente de

modo a potencializar as vantagens

e minimizar os pontos fracos."
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