


Para ser atrativa e capturar clientes
inicialmente desinteressados ou em dúvida,
uma fachada deve estar em conformidade
com o perfil de consumidor e o visual
interno da loja, facilitando o acesso das
pessoas por CLÉIA SCHMITZ | fotos ARQUIVO EMPREENDEDOR

Se é verdade que a pr imeira impres-

são é a que f ica, os varej istas deveriam se

preocupar mais com a fachada de suas lo-

jas. Letreiros sujos, luminosos queimados,

vitrines escuras e calçadas quebradas são

situações freqüentemente encontradas em

ruas comerciais. São exemplos extremos,

mas é bom que se diga que uma fachada

eficiente requer muito mais do que cuida-

dos básicos como limpeza e manutenção.

"A fachada é o principal cartão de v is i tas

de uma loja. Em muitos casos, é o primei-

ro contato que o consumidor terá com o

ponto-de-venda. Se for bem resolvida,

pode ser um fator importante na hora da

decisão do consumidor", af i rma Caio Ca-

margo, arquiteto com especial ização em

marketing.

Para o consultor de varejo Edmour

Saiani, um cliente em dúvida começa a

decidir entre duas lojas a partir da impres-

são que tem das fachadas. "A entrada da

loja tem que exercer o papel de 'aspira-

dor' de cl ientes. A sensação de um tapete

vermelho deve estar presente em todos

os momentos", destaca Saiani no livro

Loja viva, publicado em 2001. A questão é

que se a fachada não for atrativa, o consu-

midor nem vai enxergar a loja e o loj ista

vai perder uma grande oportunidade de

apresentar seu negócio ao público-alvo.

Uma dica é preparar a fachada como quem

embrulha um belo pacote de presente. A

vontade de abr i r - entrar - tem que ser

irresistível.

A fachada de uma loja é composta

basicamente por três itens: letreiro com

nome e logomarca da loja, vitr ine e por-

ta de acesso - incluindo a calçada. Todos

esses elementos devem estar em sinto-

nia. Uma vitrine moderna com um letrei-

ro cafona só vai contr ibuir para deixar o

cl iente confuso. A fachada também tem

que refletir o que o consumidor vai en-

contrar lá dentro. Portanto, se a sua loja é

popular, não invista numa fachada muito

sof is t icada com materiais como mármore

e alumínio. A razão é óbvia: a mensagem

que você vai passar ao cliente é de que

seus produtos também são sof is t icados e,

consequentemente, caros. Por isso é tão

importante definir o perfil do consumidor

antes de definir os detalhes da fachada.

É esse perfi l do consumidor que vai

determinar o que pode e o que não pode

ser feito numa fachada. Quem ci rcu lar

pelo comércio dos Jardins, em São Paulo,

vai encontrar vár ias lojas funcionando com

as portas fechadas. Em alguns casos, elas

f icam trancadas, e o cliente precisa tocar

a campainha para entrar. Implícita está a

mensagem de que a loja é restr i ta a um

público seleto, com alto poder aquisitivo.

Numa loja popular, essa estratégia é im-

pensável. "Nesse caso, o acesso deve ser

o mais convidativo possível, com entradas

amplas, sem restr ições. Portas de vidro ou

estreitas bloqueiam ou inibem o cl iente a

entrar na loja", afirma Caio Camargo.

SEM OBSTÁCULOS

Ainda com relação ao acesso, o lojis-

ta deve f icar atento às barreiras f ís icas

que podem di f icul tar e até inviabil izar a

entrada do cliente na loja. Escadas, por

exemplo, são suficientes para que alguém

com um carr inho de bebê ou uma benga-

la desista de conhecer o ponto-de-venda.

No livro Abra uma loja para o sucesso, de

2005, os autores Orlando Ferreira, André

Pivetti e Luísa Araújo destacam a preocu-

pação que o loj ista deve ter para evitar

que o cl iente faça ginást ica para chegar

ao interior da loja. "Rampas ou degraus

acentuados inibem a c i rcu lação das pes-

soas. Quanto mais perto do nível da rua,

melhor", recomendam os especia l is tas.

É claro que essas questões devem ser

ana l isadas na hora de escolher o ponto

comercial. Uma escada talvez possa ser

substituída por uma rampa, mas a poda

da árvore que f ica na calçada e está co-

brindo o letreiro da loja requer autorização

da prefei tura loca l . Por fa lar em poder pú-

blico, a fachada da loja também deve res-

peitar a legis lação das cidades. Na capi ta l

São Paulo, por exemplo, há restr ições ao

tamanho dos letreiros. Desde 2007, quan-

do entrou em vigor a Lei Cidade Limpa, as

placas de ident i f icação dos estabelecimen-

tos comerciais devem ser proporcionais às

fachadas. O objetivo é reduzir a poluição

visual provocada por peças publ ici tár ias.

Um erro muito comum no varejo de

rua é esconder a fachada da loja com o

próprio estacionamento privativo da loja.

Todo o esforço do loj ista em preparar a

vitr ine f ica limitado a quem passa cami-

nhando na frente dela. Do outro lado da



rua, ninguém consegue ver nada. O ideal

é que a área em frente à loja seja lim-

pa, até mesmo para facil i tar o acesso dos

consumidores. Mas é claro que é bastante

complicado conseguir isso nas grandes ci-

dades. Então, pelo menos considere esse

cenário ao planejar a fachada e a vitrine,

de forma que os automóveis não escon-

dam os elementos mais importantes da

comunicação visual que você preparou.

Outro cuidado ao encomendar o letrei-

ro da loja é com o que você vai escrever.

Um nome forte e claro é imprescindível.

Certo, sua loja já tem nome e não convém

mudar agora. Mas uma boa forma de tor-

ná-lo mais eficiente é identif icar o ramo

de atuação do negócio. Por exemplo: Ca-

sas Y - tudo para o seu lar. Ou então, Lojas

Silva - artigos para pesca e camping. Ao

ler a placa, o consumidor não tem dúvidas

do que a loja vende. Só não vale fazer pro-

messas que não poderão ser cumpridas,

como "o mais barato". Tire proveito da lo-

gomarca para ajudar na identi f icação do

negócio. "Poucos loj istas buscam desde o

início criar uma identidade forte, com uma

logomarca atraente ou cores que tragam

valia e atrat iv idade ao ponto-de-venda",

avalia Camargo.

Para o arquiteto, o ponto-chave de

uma boa fachada é buscar uma diferen-

ciação no mercado. "Uma identidade forte

tende a ganhar a preferência do consu-

midor", garante. Seguindo essa lógica, é

inaceitável copiar marcas e logotipos de

negócios concorrentes. Se sua loja é mul-

timarca, cuidado também com as placas

dos fornecedores. Certifique-se de que

elas não estão confundindo a comunica-

ção v isual do seu negócio. Há casos em

que o consumidor não consegue nem

identif icar o nome da loja por causa do

excesso de informação. A manutenção da

fachada também tem que ser um proce-

dimento básico. Luzes queimadas e letras



caídas podem até chamar atenção, mas só

ajudam a dar um ar de desleixo, normal-

mente estendido aos produtos da loja.

EM FOCO

Ao lado do letreiro e do acesso à loja, a

vitrine complementa a fachada. Conside-

rando que o produto é o foco de qualquer

operação varejista, espera-se que a vitrine

resuma a proposta do negócio e cumpra

sua função de levar o consumidor para

dentro do estabelecimento. Informação

e emoção são elementos importantes na

composição de uma boa vitrine. Um casa-

co, por exemplo, deve ser exposto de for-

ma que atenda o lado racional do cliente

que procura uma peça para se aquecer e,

ao mesmo tempo, quer sentir prazer em

vestir algo confortável e bonito. O papel

da vitr ine na fachada é justamente não

dar chance para que o cliente siga em

frente.

Uma fachada eficiente é aquela que

cumpre a função de despertar no c l ien-

te a vontade de entrar na loja. Um ótimo

exemplo é a loja-conceito da Adidas, lo-

calizada na badalada Rua Oscar Freire, em

São Paulo. O projeto conseguiu traduzir

visualmente toda a identidade da marca.

Estampada em chapas de alumínio pretas,

as três l is tas brancas que compõem a in-

confundível logomarca da Adidas descem

a fachada e seguem pelo teto para o in-

terior do ponto-de-venda. Para a arquiteta

responsável pelo projeto, Patrícia Anas-

tassiadis, é como se as l istas fossem na

rua buscar os clientes para convidá-los a

conhecer a loja. Um convite irrecusável.
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Identidade externa
Especialista em arquitetura de varejo, Cláudio Yoshimura
já atuava no segmento antes mesmo de se formar em
arquitetura. Há três anos, montou seu próprio escritório,
onde atende grandes e pequenos estabelecimentos. Na
entrevista a seguir, Yoshimura dá preciosas dicas de como
montar uma fachada eficiente.

Qual é o papel de uma fachada de loja?
Muitas pessoas confundem fachada de

loja com vitrine ou com a aparência do

edifício. Mas ela é muito mais do que isso,

é a identidade externa da loja. Isso quer

dizer que não importa tanto suas caracte-

rísticas arquitetônicas, mas a mensagem

que transmite. A fachada deve traduzir a

razão pela qual o negócio está ali. Por isso,

a melhor estratégia é c r ia r uma fachada

sintonizada com o interior da loja para que

a expectat iva criada do lado de fora não

seja desfeita ao entrar. Melhor ainda é a

fachada que valor iza o produto, o serviço e

a marca da loja. Ela encanta e surpreende

as pessoas, e a vitr ine e o letreiro são as

armas mais ef icazes nesta missão.

Quais são os maiores erros que você
observa nas fachadas de loja do comér-
cio brasileiro?
No Brasil, ocorre certo exagero no tama-

nho dos painéis com letreiros nas facha-

das. São raras as cidades que conseguem

padronizar as dimensões e preservar a be-

leza arquitetônica dos edifícios. Em alguns

países, isso é comum, e nem por isso as

fachadas são menos expressivas e funcio-

nais. A vantagem é que o custo econô-

mico e paisagíst ico é menor. Eu acredito

que limitar a dimensão dos letreiros é um

grande passo para melhorar a paisagem

urbana sem que fachadas e letreiros pe-

quenos fiquem asf ix iados pelos vizinhos.

Outro problema é a fa l ta de cr iat iv idade e

de personal idade das lojas que se rendem

aos modismos exaustivamente repetit ivos

e, por vezes, d i r ig idos a um público dife-

rente. Ou seja, uma falta de sintonia entre

a fachada e o públ ico-alvo natural daquela

proposta de negócio. Um público que pro-

cura preço baixo, por exemplo, não tem

nada em comum com o públ ico que busca

exclusividade e superioridade. Portanto,

os códigos visuais desses universos têm

que ser completamente diferentes, prin-

cipalmente na fachada. Mas vemos lojas

que seriam de gri fe com cores berrantes e

alegres, ao mesmo tempo em que vemos

lojas que vivem de promoção com uma

estética sóbr ia em preto e branco. É uma

troca de valores que acaba normalmente

em maus resul tados.

Que recomendações você daria para a
instalação de uma fachada eficiente?
Conhecer a proposta e o cliente do seu

próprio negócio é o primeiro passo para

fazer uma fachada eficiente, ou seja, que

realmente traga resultados em vendas. É

importante também esquecer por um mo-

mento o conceito de beleza, pois se a idéia

for só buscar beleza, fatalmente se estará

esquecendo o propósito da fachada e seus

elementos, tais como letreiros, acessos,

vitrines, código visual ligado a determina-

dos valores na comunicação e o funcio-

namento com eficiência operacional. Uma

fachada não pode ser apenas bonita e se

render às referências interessantes que

gostamos ou que um concorrente usou.

Dessa forma, estaremos desperdiçando a

melhor oportunidade de falar das qualida-

des do negócio, se é tradicional ou moder-

no, se é feminino ou masculino, se é de

grande escala ou de pequena escala, se é

industrial ou artesanal, se é de qualidade

ou de preço baixo, se o produto é var iado

ou especial izado. São muitos atributos que

uma fachada poderá transmitir em menos

de um segundo para qualquer pessoa que

passe em frente. Portanto projetar uma

fachada exige uma ampla análise: eco-

nômica, operacional, de comunicação, e a

identidade e personalidade do negócio.
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