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Pontos-de-venda
que abusam de
interatividade,
design e vanguarda.
É assim que se
vendem sandálias
de plástico e
borracha

las são modernas ao extremo, tra-
zem conceitos de interatividade e
são uma aula de experiência com
a marca. Falamos das lojas Galeria
Melissa e Espaço Havaianas, ambas
localizadas no perímetro mais bada-
lado da moda hype de São Paulo, a
rua Oscar Freire.

GALERIA MELISSA
Idealizada como um canal de co-

municação, a Galeria Melissa revolu-
cionou o conceito de flagship store,

levando conteúdo e cultura para suas
instalações. Projetada pelo cenógrafo
e artista multimídia Muti Randolph,
é um espaço no qual diferentes uni-
versos, como a arquitetura, a arte, o
design, a música e a moda, convivem.
A galeria também tem função de dar
ainda maior visibilidade à marca in-
ternacionalmente - nesses quase 30
anos a Melissa criou mais de 500 di-
ferentes modelos, fabricou mais de
60 milhões de pares, exportou outros
20 milhões para 80 países.



1 Resultado de um investimento de
US$ 1 milhão, o espaço é inspirado em formas
orgânicas; a fachada, com recuo de 100 m2 ,
foi propositalmente projetada para abrigar
eventos ao ar livre

2 Já no interior, além das sandálias, artigos
exclusivos, como bolsas, chaveiros e outros
acessórios, Destaque para a "prateleira" em
forma de bolha

3 Telas sensíveis ao toque trazem informações
sobre a história da marca e parcerias, como
a feita com a arquiteta iraquiana Zaha Hadid,
que criou uma peca exclusiva para a coleção
de verão 2009, Lá o cliente pode selecionar
o modelo, a cor e o tamanho. Para reforçar
a experiência da visita, a loja tem o mesmo
cheiro da sandália. Seu inconfundível
"cheirinho" é considerado um patrimônio
da marca,

4 No Lounge Café há espaço para
exposição sazonal de obras de arte. Já sedíou
exposições do designer egípcio Karim Rashid,
do estilista Alexandre Herchcovitch,
da designer de toy art Leila Voodoo
e da estilista inglesa Vívienne Westwood

5 Pisando na África: a cada temporada a
Melissa convida um artista para assinar a
fachada da galeria. Nomes como Marcelo
Rosenbaum e os Irmãos Campana já
deixaram sua marca por lá. Atualmente, a cara
da loja é esta, que segue o mesmo conceito
da coleção inverno 2009, a Afromania.
Inspirado por esse universo, o cenógrafo do
espaço, Píer Balestrieri, já assinou sets para
a MTV e desfiles de Marcelo Sommer, e criou
um ambiente que remete a um safári



ponto-de-venda

ESPAÇO HAVAIANAS
Inaugurada em janeiro de 2009, a loja da rua

Oscar Freire é a primeira loja-conceito da mar-
ca. Embora seus produtos estejam expostos em
mais de 150 mil pdvs só no Brasil, esse é o único
lugar no mundo onde é possível encontrar todos
os produtos da marca - mais de 350 sandálias
diferentes, além de bolsas, toalhas e acessórios.

O projeto arquitetônico integra em 300 me-
tros quadrados materiais diferenciados que va-
lorizam a cultura brasileira e propõem um novo
jeito de se relacionar com a marca.



1 A fachada horizontal de 12 m2 integra a
rua Oscar Freire a um platô que permite uma
visão panorâmica da loja, O teto da loja é
composto por um mosaico de clarabóias
que deixa a luz solar entrar, Nas laterais
existem aberturas para que a chuva irrigue-
as plantas que decoraram o ambiente. Ao
fundo, um paredão de sandálias em cores
vibrantes forma um imenso arco-íris

2 Prateleira em cilindro: a nova coleção de
bolsas estampadas com o desenho de
mini-Havaianas. Preços variam de R$ 74,90
a R$ 199

3 Em homenagem à origem popular das
Havaianas, a barraca de feira expõe os
modelos mais tradicionais da marca como
se fossem frutas da estação. Experiências
sensoriais: a Natura desenvolveu uma
"identidade olfativa" para as Havaianas,
buscando traduzir em uma fragrância a
simplicidade e o colorido da marca. Na loja,
a trilha sonora é uma mistura de bossa-nova
e house music

4 Sandálias animadas: um grande cubo
interativo composto por 51 telas de plasma
que, interligados, exibem imagens e
animações das sandálias, idealizado pelo
designer Marcello Dantas, responsável
também pela montagem do Museu da Língua
Portuguesa

5 Customização: aqui é possível brincar com
as inúmeras possibilidades de combinações
entre solas, tiras e pins disponíveis. O par de
Havaianas personalizado se transforma em
realidade em poucos minutos e passa
a integrar um catálogo virtual

6 Made in Brazil: um espaço para expor os
modelos exclusivos para exportação que são
encontrados em um verdadeiro contêiner,
como os utilizados nos navios cargueiros. Em
tempo: em 2008 foram comercializados mais
de 151 milhões de pares de chinelos aqui no
Brasil, e 20 milhões em 65 países

7 Quebra-cabeça: os modelos infantis estão
expostos em um divertido display em formato
de quebra-cabeça, tudo bem baixinho,
ao alcance das crianças
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