
A concept store é a nova
aposta das empresas
para atrair consumidores

POR RENATA GUERRA

Rua Oscar Freire, em São Paulo, é famosa pela sua ligação

com o mundo da moda. A oitava rua mais luxuosa do

mundo expõe diversas vitrines de grife, de estilistas que

fazem sucesso no exterior e de marcas que agradam aos

moderninhos. Mas, ultimamente, um novo tipo de loja

vem chamando a atenção de quem trequenta a rua: as concept stores, ou

lojas conceito, que são exclusivas de uma marca. Elas funcionam como

uma espécie de showroom, onde o usuário tem a chance de conhecer

os benefícios dos produtos expostos. Por isso, a interatividade é o seu

principal chamariz. Há ainda aquelas que vão além e proporcionam

personalização, permitindo que o consumidor saia com um produto com

a sua cara, procurando vender um estilo de vida.

Para Heloisa Omine, professora de pós-graduação em comunicação

no ponto de venda da ESPM, a ida da indústria para o varejo é uma

espécie de laboratório. "Uma experiência de varejo é crucial para

entender o que é importante quando o cliente está com o produto. No

final dos anos 80 e começo dos anos 90, as marcas perceberam que

havia um 'gap' entre elas e seus consumidores finais e decidiram que

era necessário mostrar o que a marca é e para onde ela pretendia ir",

explica. O professor de marketing da FEA — USP Edson Grescitelli

diz que a explicação para o surgimento das lojas conceitos é mais

pragmática e menos estratégica. "Com o advento da internet, as pessoas

passaram a freqüentar menos os pontos de venda. Assim, as marcas

constataram que era necessário envolver o usuário na experiência de



Magnum Boutique: loja conceito da marca que
teve 30 mil degustações/visitantes em dois meses

compra para atraí-lo de volta às lojas. Por esse trabalho não

ser possível com redes multimarcas, as indústrias resolveram

abrir suas próprias lojas."

Divergências à parte, a concept store pode ser classificada

como mais uma estratégia de marketing que visa aproximar o

consumidor da marca. "Quando o cliente experimenta o produto

que vai comprar, ele adquire maior tranqüilidade e consciência

de que fez um bom negócio e terá, conseqüentemente, maior

fidelização à marca", diz Omine.

O Brasil segue uma tendência mundial em concept store. Instaladas



em grandes centros urbanos, as mais famosas, como Niketown,

Apple Store, Barbie Goncept Store, entre outras, tornaram-se

ponto turístico e ponto de encontro de fãs da marca. No Brasil,

elas estão na Rua Oscar Freire e em shoppings centers com público

formado pelas classes A/B. No entanto, o formato loja conceito

não é consenso. Gomo é uma ferramenta recente, cada marca

segue um padrão a sua maneira. O investimento é alto, por isso

não há dúvidas de que é uma estratégia de posicionamento de

marca a longo prazo. A seguir, alguns modelos de lojas conceito

presentes no Brasil selecionados pela Propaganda.

CONCEITOS NA PRÁTICA

O Espaço Havaianas é a mais nova concept store da Oscar Freire.

Inaugurada em janeiro deste ano, a loja de 300 metros quadrados

apresenta momentos históricos da marca. "O projeto tem como

objetivo proporcionar às pessoas uma experiência única e gostosa

com a marca Havaianas. A idéia é de um ambiente que represente



bem a sensação que se tem ao usar um

par de Havaianas: liberdade, alto astral,

colorido, simplicidade e conforto", conta

Carla Schmitzberger, diretora da unidade

de negócios de sandálias da Alpargatas.

O espaço é o único lugar no mundo onde

é possível encontrar todos os produtos da

marca. São mais de 350 sandálias diferentes,

além da coleção de bolsas e também toalhas,

chaveiros, pins e meias. Uma barraca de feira

foi montada para fazer uma homenagem

à origem simples da marca. Além disso, o

usuário pode escolher solas, tiras e pins e

montar um par de sandálias personalizado,

que passa a integrar um catálogo virtual da

loja. A cada mês, cerca de 15 mil sandálias

são vendidas no Espaço Havaianas.

A Nokia também escolheu a Oscar Freire

para instalar a sua décima loja conceito no

mundo. "O consumidor tem a oportunidade

de vivenciar a tecnologia, conectividade,

convergência em espaço único e tem a

chance de conhecer a experiência inteira da

marca Nokia", diz Fernando Rheingantz,

gerente da Nokia Store. De acordo com ele, ao contrário de

outras lojas conceito, que pecam pelo exagero de informações,

a Nokia optou por um visual clean e de fácil entendimento do

consumidor. "O nosso trabalho é mostrar como a tecnologia

pode facilitar e conectar a vida das pessoas", afirma. A loja é

high tech: possui uma tecnologia exclusiva que muda de cor de

acordo com o vídeo que está passando. Além disso, são 20 telas

de LCD que permitem ao usuário conhecer o conteúdo Nokia.

Por meio da rede wi fi e bluetooth, ele pode acessar a internet,

mandar e-mails, fazer vídeos, tirar fotos, imprimir imagens, se

localizar por meio do GPS, enfim, usar todos os recursos de que

os aparelhos da marca dispõem. O interesse do pessoal da loja

não vai embora depois da venda, pois há uma área dedicada

ao treinamento individual do consumidor. Ele marca uma hora

e tira suas dúvidas sobre seu aparelho. Há também workshops

diários sobre diferentes recursos.

A Galeria Melissa completa quatro anos este mês. Alinhada

ao conceito mutante da marca, a loja tem como principal

atração o fato de que a cada temporada a fachada e a área



interna da loja recebem um novo tema, como um desfile de

moda. Para mudar a fachada, a Melissa convidou nomes

como Marcelo Rosenbaum, Muti Randolph, a cantora Love

Foxxx (do grupo Cansei de Ser Sexy), Andres Sandoval, Zaha

Hadid e os Irmãos Campana. Como o próprio nome sugere,

o espaço também já sediou exposições, como a do designer

egípcio Karim Rashid, do estilista Alexandre Herchcovitch,

da estilista inglesa Vivienne Westwood, da ilustradora Carla

Barth, da designer de toy art Leila Voodoo, além de trabalhos

dos designers Daniela Ktenas e Domenico Salas, da artista

plástica Mana Bernardes, entre outros. Este ano, a marca

comemora seus 30 anos, mas ainda não foi divulgado qual

artista irá fazer a fachada comemorativa.

A loja conceito pode fazer parte de uma estratégia de curto prazo.

A marca de sorvetes MagnuM convidou seus consumidores a

celebrar a máxima sensação de prazer na Magnum Boutique.

"Percebemos que as pessoas só iriam entender o ritual do prazer

experimentando um pouco do universo de MagnuM", diz Bazinho

Ferraz, presidente da B/Ferraz, agência de BTL responsável

pelo relançamento da marca no Brasil. Para isso, foi criada uma

loja conceito que traduzia o conceito de "royal treatment" da

campanha. Instalada também na Rua Oscar Freire, entre fevereiro

e abril deste ano, a Magnum Boutique recebeu mais de 30 mil

visitantes e ofereceu 30 mil degustações no período.

Montar uma concept store foi o diferencial que a rede de

concessionárias Caltabiano propôs à BMW para trazer o carro



compacto MINI Cooper ao Brasil. A loja brinca com as sensações

do cliente, que ao entrar na concessionária passa por uma

recepção em forma de túnel e depois espera na ante-sala com

um telão que apresenta vídeos do carro. No ambiente superior,

ele depara-se com uma sala de estar com um kart instalado para

simular uma experiência esportiva em várias pistas do mundo.

No lado de fora, uma pista para o test-drive. "Por ser compacto,

preferimos fazer a pista dentro da própria concessionária. Assim,

o cliente não fica refém do trânsito de São Paulo", comenta

Alessandra Maia, diretor da empresa. Além de vender os modelos

Cooper, Cooper S e Clubber, a loja comercializa acessórios e tem

o espaço MINI Style. Nele, os usuários podem comprar roupas,

calçados, equipamentos esportivos, entre outros. O comprador do

automóvel tem a opção de personalizá-lo, escolhendo as cores do

teto, da faixa, do estofamento do carro, entre outros. "Queremos

vestir o carro e o cliente", diz. Até o final do ano, chega ao País o

MINI Cabrio, o modelo conversível da marca.

A Panasonic escolheu o Shopping Morumbi para sediar sua

terceira concept store no mundo. O destaque fica para um painel

de 150 polegadas. "O Digital Wall oferece uma experiência

interativa às pessoas, que podem montar um quebra-cabeça,

escutar música, saber as horas em várias cidades do globo, tocar

piano e assistir a filmes em blu-ray. A intenção é demonstrar a

tecnologia Panasonic e o futuro", diz Fabiana Rizzi, coordenadora

de marketing da Panasonic do Brasil. Dividida em dez ambientes,

a loja é um showroom onde estão expostos os principais produtos

da marca, inclusive alguns que não foram lançados no mercado

brasileiro. No entanto, nenhum aparelho é comercializado. "Nosso

objetivo c nos aproximarmos do público e sentir o feedback dele

em relação aos produtos não lançados no Brasil", conta Fabiana.

Apesar disso, ela garante que a procura por equipamentos da

marca cresceu consideravelmente nas três revendas do shopping.

Em abril deste ano, a Panasonic também lançou seu primeiro

caminhão showroom, que visitará as principais cidades do País

difundindo as linhas de produtos da marca.



A maior rede varejista do Brasil, as Casas Bahia, também

investiu em lojas conceito. Sua primeira iniciativa foi em

Curitiba, onde inaugurou sua primeira concept store, no

Shopping Palladium, em outubro do ano passado. Desde

então, a rede abriu outras três, nos Estados da Bahia, Espírito

Santo e Rio de Janeiro, todas instaladas em shopping centers.

O diferencial da loja consiste nos espaços life styles, ou seja,

três apartamentos com sala, cozinha e quarto decorados

por arquitetos. Na área de informática, por exemplo, os

computadores estão à disposição dos clientes que queiram

conhecer melhor os produtos antes de efetuar suas compras.

Já o setor de imagem e som ganhou totens de atendimento

rápido para esclarecer dúvidas dos visitantes.

Seguindo uma tendência global, a Adidas possui mais de duas mil lojas

conceito no mundo - 40% delas estão na China, onde a cada cinco

dias é aberta uma nova loja. No Brasil há 14, divididas em duas linhas

distintas: nove Performances, ligadas ao mundo dos esportes e fitness, e

cinco Originais, relacionadas ao mundo da moda. As lojas Adidas estão

presentes em mercados com mais de um milhão de habitantes. "No

mercado esportivo, a venda de calçados representa de 80% a 90% do

faturamento total da loja. Conseguimos aqui reduzir esse número para

50%, já que têxtil também atinge esse índice", diz Luiz Leal, diretor

de retail da Adidas do Brasil. Para ele, isso só foi possível graças a uma

equipe de vendas treinada e auditada quatro vezes por ano. Na loja

Performance, há esteiras para os clientes testarem os tênis. No entanto,

o que mais chama a atenção dos visitantes é o totem de personalização

de camisetas de times de futebol. Lá, o cliente pode customizar a sua.

colocando o nome e o número que quiser.

VOZ CONTRÁRIA

Há quem aposte em lojas diferenciadas para seus consumidores,

mas que não costuma considerá-las como lojas conceito. Esse é o

caso do Grupo Pão de Açúcar. "Não investimos em concept stores.

São supermercados com conceitos diferentes. Em Indaiatuba, no

interior paulista, temos a Loja Verde, com uma característica que

a diferencia das demais, que é o conceito de sustentabilidade",

conta Silvana Balbo, gerente de marketing da rede Pão de Açúcar.

"Queremos proporcionar ao cliente experiência diferente por

meio de facilidades e características que transmitam os valores

da nossa marca. No caso da loja do Shopping Iguatemi, em São

Paulo, o valor associado ao nosso DNA é a inovação. Por isso, a

loja apresenta mais tecnologia, e de última geração", conclui.
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