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Reinaugurada ontem, a unidade da C&A do BarraShopping, na Zona Oeste do Rio, traz à 
cidade o novo formato de loja-conceito da rede multinacional holandesa. Em julho passado, a 
loja foi eleita a “loja da semana” pela revista especializada inglesa Retail Week. Segundo 
especialistas, as lojas-conceito são feitas para proporcionar satisfação e experiência de marca 
aos clientes. A fidelização é a meta da estratégia, que não é exclusividade de grandes redes de 
varejo nem de marcas fortes do setor de bens de consumo.  
 
A loja de moda feminina Novamente, por exemplo, inaugurou sua loja-conceito, no Centro do 
Rio, em 1993. Segundo uma das sócias, Fátima Lombo, a idéia surgiu da percepção de que o 
mercado estava saturado de marcas convencionais. “Detectamos que tinha um público carente 
de uma loja que oferecesse além do esperado, que tivesse design e conceito. Por isso, 
investimos nessa idéia na nossa loja do Centro”, conta. Além da unidade no Centro, a marca 
tem uma loja na Barra da Tijuca, no Rio Design Barra.  
 
Fátima e sua sócia escolheram o Centro porque perceberam uma demanda de mulheres que 
trabalham no bairro e, muitas vezes, seguem direto para eventos sociais. Assim, a loja-
conceito da Novamente no Centro oferece spa com banheira, sala de maquiagem e serviços de 
costureira. Tudo de graça, para as clientes mais especiais terem um lugar para se arrumar 
entre o trabalho e os eventos.  
 
“As vantagens são inúmeras. A mais preciosa é a fidelização do cliente, que se sente muito 
especial. A nossa marca passou a ser conhecida como marca conceituada, com uma 
credibilidade enorme. A loja-conceito ajuda na identidade da loja. Ela significa mais do que 
simplesmente vender. O diferencial é a forma como vende”, define Fátima.  
 
Geralmente, as lojas-conceito têm iluminação especial, arquitetura planejada e exposição 
diferenciada dos principais lançamentos da marca para divulgar seus produtos. Os vendedores 
são exclusivos, altamente treinados e qualificados. O objetivo é fazer com que o cliente se 
sinta exclusivo. Para a estratégia dar certo, a identidade da marca tem que estar traduzida no 
ambiente, na decoração, no cheiro e na música da loja.  
 
Segundo Flávia Ghisi, professora do Programa de Administração do Varejo (Provar), da 
Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo, a loja-conceito é 
como se fosse uma vitrine para reforçar a marca. “A idéia é muito mais em torno da marca do 
que dos produtos vendidos pela loja”, conta.  
 
Tudo que propicia experiência ao consumidor faz parte do processo de experimentar o conceito 
da marca. “Geralmente essas lojas trabalham muito os cinco sentidos, para obter uma maior 
integração com o público. O objetivo é levar a marca às últimas conseqüências”, explica a 
professora, ressaltando que a estratégia normalmente exige alto investimento. Por isso, o ideal 
é que a loja seja construída em lugares estratégicos. As instalações têm que ser modernas e 
grandes, além de conter a apresentação dos principais produtos da marca.  
 
Segundo Flávia, pesquisa realizada pela Marketing Developments, consultoria de varejo de 
Cincinnati, nos Estados Unidos, mostra que uma loja-conceito pode gerar 60% mais vendas 
por metro quadrado do que uma loja tradicional do mesmo tamanho. “Porém, a maior 
vantagem da loja-conceito não é a venda de produtos, mas a possibilidade de gerar fidelização 
dos clientes a partir do entendimento sobre a marca. O cliente não entra apenas para comprar, 
mas para unir o ato da compra ao entretenimento e à possibilidade de fazer parte da fatia de 
público que dita tendências. Lojas-conceito apresentam lançamentos e sinalizam tendências, 
sondando a reação do público a produtos novos ou que agreguem funções inovadoras”, 
explica.  
 
Modelos 
 



Ainda segundo a especialista, é importante que essas lojas sejam modelos para as demais da 
marca. No caso da C&A, o novo formato de loja-conceito foi criado pela agência de design 
norte-americana Chute Gerdeman.  
 
Segundo informou a empresa, a inspiração para a criação do ambiente foi o dia-a-dia das 
grandes metrópoles. Por isso, foram utilizados conceitos-chave como internacionalidade, 
diversidade, modernidade e inovação. O principal diferencial dessa loja para as demais é que 
ela tem uma ampla passarela, desde a porta de entrada, e possui iluminação diferenciada, que 
valoriza os produtos e suas cores, além de equipamentos de exposição totalmente novos, que 
tornam a apresentação mais atraente e fácil de comprar. 
 
“A utilização de manequins e mesas de diferentes tamanhos para a exposição das peças 
valorizou os produtos, além de ajudar os clientes a analisarem, de forma coordenada, as 
coleções de roupas. As lojas possuem, ainda, um lounge em frente aos provadores, para que 
os acompanhantes dos clientes possam descansar enquanto aguardam. Outro diferencial são 
as divisões entre as seções e marcas, que ganharam demarcações com o uso de cores 
atrativas, texturas diferenciadas e forros em diferentes alturas, que facilitam a escolha  do 
produto de sua preferência”, afirma nota enviada pela empresa.  
 
O objetivo da marca foi proporcionar uma nova experiência de compra para os clientes. “O que 
foi percebido com a implantação desse novo conceito é que o cliente se sente mais atraído e 
vê, na loja, não apenas um local de compra, mas um ambiente  agradável,  em que se sente 
bem. A loja é uma expressão da marca”, completa a nota da C&A, que está no Brasil desde 
1976 e hoje tem 160 unidades no País.  
 
Também no ramo de moda, a Sta. Ephigênia, do estilista Luciano Canale, investiu num ateliê 
com toques de loja-conceito no Leblon, na Zona Sul do Rio, bairro sofisticado da cidade, com 
muitas lojas de marcas conceituadas. Lá, os clientes são recebidos com espumante. “O 
principal diferencial é o atendimento. O cliente tem toda a atenção que deseja com o máximo 
de rapidez, qualidade e privacidade. Temos um numero mais seleto de visitas, porém as 
clientes que entram têm mais predisposição para a compra”, conta o estilista.  
 
As vantagens que foram sentidas após a abertura da loja-conceito foi o crescimento 
consolidado da empresa, que permitiu neste ano o lançamento de uma segunda marca, 
chamada Luciano Canale Jóias. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 dez. 2008, Seudinheiro, p. B-18. 


