
INTERNACIONAIS
Dois exemplos de inovação

a China, um supermercado
inovou ao integrar parte de
sua área de vendas, dividida
em dois andares, ao espaço
comum do shopping center

onde está localizado. No estado americano do Texas,
uma loja foi criada especialmente para atender o pú-
blico hispânico da região. Esses exemplos justificam o
que o varejista brasileiro sabe bem: a localização das
seções e o "caminho" traçado para o percurso do con-
sumidor são decisões estratégicas para o sucesso do
negócio. Na edição de agosto traremos mais um layout,

o da rede americana Bloom, que traz percursos para
quatro diferentes perfis de compras. Esses layouts
mostram que é possível unir facilidade para o cliente
com mais vendas para a loja.

Os projetos foram desenvolvidos
pelo escritório de arquitetura ame-
ricano Api-Plus (www.apiplus.
com), que atende varejistas do mun-
do todo e tem entre seus clientes
redes como Whole Foods, Wal-
Mart e Sweetbay Supermarket.

Juan Romero, presidente da Api-
Plus, lembra que algumas redes ain-
da optam por layouts mais voltados
às necessidades operacionais do que
para as de seus clientes. E isso preci-

sa mudar. Pesquisas feitas pela
empresa mostram que o con-
sumidor ao redor do mundo
exige as mesmas coisas: agili-
dade no atendimento e uma
boa relação custo-benefício, o
que é pesado na escolha da
loja. Por isso, a empresa de-
senvolve para seus clientes
layouts que atendem tais ne-

cessidades. Caso do Carnival, nos
EUA, e do Three Sixty, na China,
cujos exemplos você encontra nas
páginas seguintes.



CARNIVAL Lojas são desenhadas
para atender necessidades do
público hispânico

A unidade padrão da
rede tem um layout

que confere bem mais
espaço aos perecíveis.
Ele abre à direita com
hortifrútis e padaria,
cujos produtos são de
reposição freqüente.

Desde 2006 os consumi-
dores hispânicos, resi-
dentes no Texas (EUA),

contam com uma bandeira dedi-
cada às suas necessidades: o Car-
nival Super Market, que pertence
ao grupo Minyard Food Stores. A
primeira loja foi inaugurada em
Dallas, com um layout que valori-
za as áreas de perecíveis e uma
comunicação visual 'mexicana
com cores muito fortes. O suces-
so da proposta pode ser medido
pela expansão da bandeira. Hoje,

E M P R E S A C O N T R O L A D O R A

Minyard Food Stores Inc.
(opera 58 supermercados,

32 farmácias e 13 postos de
gasolina e emprega mais de

4.100 funcionários)

são 25 unidades, o que representa
43% das 58 lojas operadas pelo
Minyard.

Para se ter uma idéia, apenas
oito corredores da filial de Dallas
correspondem à mercearia. Com
3.357 m2 de área de vendas e 28 mil
itens disponíveis, a loja dedica a
maior parte do espaço aos setores
de perecíveis. Segundo a Api-Plus,
escritório de arquitetura que dese-
nhou o projeto , o público - 70%
de origem hispânica - prioriza a
compra de alimentos frescos. Jun-
tas, as seções de carnes/peixaria,
hortifrútis, lácteos, rotisseria e pa-
daria/confeitaria respondem por
55% das vendas da loja, enquanto
na média do mercado americano
respondem por 41%. Já os congela-
dos representam apenas 2% das
vendas, contra a média de 7,2% .

SORTIMENTO
Especialidades mexicanas

Outro trunfo da rede são as áreas
de alimentos da culinária hispâ-
nica. Há, por exemplo, a Tortille-
ría, que oferece tortillas - base da
alimentação popular do México,



usada no preparo de pratos como
o taco. Próximo ao setor ficam
expostos complementos como
guacamole.

O layout também reserva espa-
ço para uma Fruteria. Localizada
entre a rotisseria e o hortifrútis,
possibilita comprar frutas e ver-
duras fatiadas. Nesse local tam-
bém são vendidos refrescos, ser-
vidos como ponche. No México,
essas bebidas são chamadas de
águas frescas. Entre a Fruteria e a
Tortillería, ficam 9 mesas de ma-
deira que imitam as de picnic para
quem deseja comer na própria
loja. Esse espaço é chamado de
Village Square.

COMUNICAÇÃO VISUAL
Cores fortes ao gosto hispânico

A ambientação do Carnival utiliza
cores fortes nas paredes, no chão e
até nas gôndolas. Os painéis de
identificação das seções, por exem-
plo, são acompanhados de elemen-
tos que remetem à cultura hispâni-
ca. Os nomes são escritos em
espanhol e, logo abaixo, traduzidos
para o inglês. Na iluminação, o su-
permercado adotou um sistema
que ajusta a luz interior e contribui
para a redução de custos. Foram
instaladas claraboias ao longo da
área de não alimentos para arma-
zenar e aproveitar a luz solar.

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Checkouts especiais só para perecíveis

Para facilitar a identificação das
seções, os expositores da Carnival

são menores. Medem cerca de 1,62
m de altura, enquanto os de outras
redes ficam em torno de 1,82 m.
Também há checkouts específicos
para agilizar a compra do consumi-
dor. É o caso dos cinco caixas que
atendem exclusivamente a padaria,
refeições prontas, lanchonetes, pei-
xaria e carnes. Quem vai à loja
pode ainda usufruir de serviços
como a MedXpress Clínica, que
atende a preços populares pacien-
tes sem seguro-saúde.

Na entrada, antes da linha dos
caixas, o espaço é alugado para lo-
jas terceirizadas, como de jóias.
Outro exemplo é a Quincineria,
especializada em itens para festas
de 15 anos. O Carnival emprega
na unidade de Dallas 250 colabo-
radores. Eles falam inglês e espa-
nhol para garantir melhor atendi-
mento aos clientes.

A Tortillería (acima)
oferece das 4 h às 22 h as

famosas tortillas - base da
alimentação do México. Já a

peixaria responde, com outras
seções de perecíveis, por 55%
das vendas de uma das lojas.
As cores fortes caracterizam
as 25 unidades da Carnival.



THREE SIXTY Supermercado na China é integrado
à galeria comercial de um shopping center

Esse projeto de
arquitetura trabalha
a junção de espaços

e conta com três
entradas. A estratégia

é a de oferecer
alimentação natural

e orgânica aos
consumidores.

Na loja do Three Sixty loca-
lizada em Hong Kong
(China), algumas de suas

seções se integram ao shopping no
qual está instalada. Operada pelo
grupo pan-asiático Dairy Farm, a
loja se beneficia de um grande fluxo
de consumidores. O supermercado
fica no complexo Landmark, im-
portante centro empresarial no co-
ração de Hong Kong, formado por
duas torres com 48 e 47 andares.
Elas são interligadas pelo shopping

center que abriga a loja em dois pi-
sos, onde se localiza a galeria com
lojas de roupas, entre outras.

Um exemplo da junção de espa-
ços é quando o cliente sobe pela es-
cada rolante e sai direto na seção de
hortifrútis, no terceiro piso. Ou
quando encontra, no quarto andar,
a praça de alimentação do Three
Sixty Os dois andares somam 2.137
m2 de área de vendas.

TRÊS ENTRADAS
Facilitam as compras e evitam filas

No terceiro andar, o consumidor
pode acessar o supermercado por
três entradas, cada uma com che-
ckouts para evitar filas. Carnes,
peixaria e hortifrútis ficam entre
os três acessos. Como são seções
de maior fluxo, a idéia é facilitar a
entrada e saída de pessoas.





A loja é
a primeira na

China com
o conceito

"saudável". Em
seu mix constam
principalmente

produtos
orgânicos e

naturais.

Próxima à zona de checkouts C
(veja a primeira planta na página
anterior) está a padaria, localizada
ao lado de uma parede de vidro
com vista para a rua. Dessa forma,
a variedade de pães e a beleza da
seção atraem o público que circu-
la pela área. A seção também pode
ser vista por quem sobe a escada
rolante do shopping, localizada na
entrada principal do térreo. Já a
iluminação foi pensada para
transmitir a sensação de frescor
dos produtos.

PRODUTOS DE BELEZA
Projeto leva cliente até o fundo da loja

Ainda no terceiro piso, o centro de
beleza e saúde (Wellness Center)
foi instalado no fundo da loja para
obrigar o consumidor a se deslocar
até a área. Lá, é possível comprar

Fácil acesso e agilidade no atendimento.
Hortifrútis, peixaria e carnes, de alto giro,
foram instalados na área que conta com
duas entradas e vários checkouts.

cremes naturais para tratamento
do rosto e do corpo, além de pro-
dutos medicinais. Ao lado, profis-
sionais especializados orientam os
clientes sobre tratamentos e pro-
dutos do centro de beleza e saúde.

Próximo ao setor, o consumi-
dor encontra ainda a seção de vi-
nhos, que fica praticamente no
caminho até o centro de beleza.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Pratos típicos do mundo todo

No quarto andar, a rede mantém a
praça de alimentação. À direita, o
consumidor encontra a área de
comida japonesa, a mais consu-
mida pelo público local. À esquer-
da ficam os pratos frios, além dos
sucos e cafés. E no centro, a culi-
nária de outros países: burritos
mexicanos, massas italianas, pizza
e opções do oeste americano,
como o roast-beef.

Outro atrativo é a área de de-
monstração. Nela, todos os dias,
os chefs de cozinha mostram
como preparar os pratos. Os bal-
cões desse espaço são mais baixos
e curvados para que o público
acompanhe os profissionais. E
toda a preparação das receitas é
transmitida ao vivo nos telões ins-
talados no 3° andar.
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