


á 25 anos, o arquiteto gaúcho Marcelo Braga elabora ex-
clusivamente projetos para o varejo. Foi um dos pionei-
ros a fazer esse tipo de especialização dentro da arquite-
tura e do design comercial. São mais de 2.600 projetos.
"Ao elaborar os projetos, é preciso ter a capacidade de
pensar além da arquitetura, mas também no abasteci-
mento, logística, TI, recursos humanos, compras, marke-
ting e área financeira", explica.

Arquitetura e design de interiores são os instrumen-
tos primários de comunicação dos lojistas e das mar-
cas com os seus consumidores. O objetivo é criar uma
experiência de compra singular. "Cada projeto de loja é
formado por componentes reais e emocionais", observa
Braga. Aspectos que fogem do desenho no papel. "Cada
um desses exerce uma função: design da loja, produtos
vendidos, sinalização e rnerchandising, nível de serviço,
propaganda e, principalmente, como o cliente se sente
quando está lá", reforça. Tudo isso forma a experiência
de compra. E é justamente essa experiência que seduz e
fideliza o consumidor, trazendo mais vendas para o vare-
jista no final do mes.

Sediado em Porto Alegre, o escritório de Braga pres-
ta serviços a redes, como Via Uno, calçados Bibi e C&A,
além de atender a rede O Boticário há mais de dez anos.
Entre um riscado e outro, ele concedeu esta entrevista.

NOVAREJO Muito se fala sobre o quanto o design tem o
poder de influenciar o comportamento do consumidor.
Em que intensidade se dá essa influência?
MARCELO BRAGA A loja que vende é uma soma de bom
design, serviço, mix e preços certos. Precisa ser a loja que
o consumidor gosta de comprar. O design deve ter a pro-
priedade de atrair, estimular e facilitar a compra. Cada
tipo de varejo tem as suas necessidades de design, uns
são mais funcionais enquanto outros mais estéticos. >>

No projeto das novas lojas-conceito da C&A, desenvolvido
por Braga em parceria com o escritório norte-americano Chute

Gerdeman, a proposta é trazer ao mercado brasileiro o que
há de mais moderno em design de lojas no segmento, A

iluminação valoriza os produtos e suas cores, e as coleções
recebem destaque ao serem expostas em vitrines e mesas de
vários tamanhos e com diversos manequins. A inspiração para
a criação do ambiente foi o dia-a-dia das grandes metrópoles
e foram 'utilizados conceitos-chave, como internacionalidade,

diversidade e inovação
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Um grande hipermercado ou loja de material de constru-
ção tem necessidades de design diferentes de uma buti-
que exclusiva. O interessante é que esses espaços podem
atender o mesmo consumidor em momentos diferentes.
E mais, em cada um deles o consumidor espera que a loja
"fale com ele", ou seja, que haja um reconhecimento de
suas expectativas.

NOVAREJO Um bom design tem o poder de fazer o con-
sumidor gastar mais?
MB Sim. Um espaço bem desenhado deve entrar em sin-
tonia com o consumidor. Veja, quem percebe os detalhes
de arquitetura são os próprios lojistas ou arquitetos; o
consumidor geralmente se lembra de sensações: a loja é
legal, chata, fria, agradável etc A loja perfeita é aquela em
que o consumidor se sente bem, relaxado ou excitado,
pronto para gastar mais tempo e dinheiro nela.

NOVAREJO Que tipo de cuidados primordiais você
sempre toma em seus projetos?
MB O primeiro é o foco no público-alvo, base de qual-
quer projeto. Não se cria para a satisfação dos egos
nem do arquiteto nem do dono da loja. Qualquer es-
paço físico passa uma mensagem e uma loja não é
diferente. Essa mensagem deve ser facilmente lida e
entendida pelo público-alvo. Outro ponto importante
é ter claro que o design é um meio e não um fim em si
mesmo. Com a atual valorização do design vejo alguns
projetos bons do ponto de vista estético, mas que me
fazem perguntar "será que os produtos, objetivo da vi-
sita do cliente à loja, não ficaram em segundo plano0"
Esse é um cuidado necessário.

NOVAREJO Ao terminar um projeto e vê-lo concretiza-
do, em que ponto você assume que ele teve sucesso?
MB Quando os objetivos determinados antes da cria-
ção do conceito são atingidos. Sejam eles incremento
de vendas (o mais comum), manutenção de posicio-
namento ou promoção da marca. Em todos os casos,
deve sempre haver um tempo para a maturação da
nova loja. É claro que na inauguração já se percebem
alguns direcionamentos quanto ao sucesso do projeto.

NOVAREJO Quais são os projetos mais difíceis?
MB Os projetos mais difíceis são as lojas-conceito que
visam à multiplicação no mercado mundial. Você tem
de criar uma loja que seja de fácil e rápida execução em
qualquer lugar do mundo e que atenda a padrões esté-
ticos mundiais. Por exemplo, fizemos o projeto de uma
série de lojas para uma rede de calçados com unidades
no Brasil e em mercados diferentes como o europeu,
árabe, americano e asiático. Criamos lojas de fácil exe-
cução que tem seu mobiliário montado em um dia.

NOVAREJO Até que ponto é possível fazer ajustes
em uma loja sem precisar derrubar tudo e começar de
novo?
MB Tudo depende do grau de diferença entre o posi-
cionamento pretendido pela loja e o seu real espaço
de vendas. Se há uma pequena ou até média distância
entre eles é possível dar ''um tapa" no espaço e acom-
panhar a performance. Agora, se a distância é muito
grande precisa começar do zero. Quando o cliente dis-
põe de uma rede de lojas é mais fácil reformar uma
que não tenha uma boa performance para fazer testes
de melhoria e monitorar os resultados. O complicado é
quando a principal loja deve ser reformada.
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