
Butiques femininas, como Cookie e Lola & Maria, recriam
ambientes de uma casa e oferecem, além das peças à venda,
aconchego e intimismo

POR TICIANA WERNECK

rmário, penteadeira, cama, poltrona... Móveis bá-
sicos de um quarto de menina. Ou de uma loja de
roupas femininas. E a intenção é justamente essa. Na
Cookie, loja para o público tween (do inglês "betwe-
en", ou pré-adolescentes entre 10 e 14 anos), em São
Paulo, a menina não vai só comprar. Ela vai também
para "curtir" o espaço. "Muitas combinam de se en-
contrar lá para conversar ou ouvir música e virou um
espaço de convivência", observa a proprietária, Suza-
na Pasternak. Nessa de "ir ficando por ali" as chan-
ces da sacola ficar mais pesada são grandes; afinal,
a loja tem mais de mil itens entre artigos de pape-
laria, acessórios até cosméticos e peças de roupa. A
identificação foi imediata. A loja, que tem menos de
um ano, também tem cozinha experimental onde são
organizadas palestras e aulas com dicas de culinária;
e um espaço especial para festas e lanches da tarde.
"O espaço é delas, não cobramos nada pelo aluguel.
Aqui elas podem ficar à vontade", reforça Suzana. Na
realidade, o "ficar à vontade" já está implícito nos am-
bientes que recriam quartos de meninas, totalmente
decorados com objetos de desejo dessa faixa etária.

Na Lola & Maria, loja feminina que, além de
roupas, vende acessórios e artigos para casa, o

conceito "lar" também está presente. As referên-
cias domésticas estão por todos os lados, desde
a maneira como as roupas estão expostas - em
araras que lembram guarda-roupas -, à presença
de estante, cômoda, poltrona, flores, penteadeira,
geladeira e um filtro de barro daqueles antigos.
Até o estoque está organizado como um armário,
com gavetas e nichos. Tudo com um toque vintage
de loja de garimpo. "A loja é vista pelas consu-
midoras como divertida, a receptividade é muito
positiva", explica a diretora-executiva Paulina Are-
na, que optou por esse layout após dois anos de
estudos e viagens ao exterior. "Vemos muitas lojas
lindas, mas que seguem um padrão tão rígido que
as despersonaliza. Você entra em uma em Nova
York ou Tóquio e não consegue diferenciar uma
da outra", diz. A Lola & Maria , que já possui três
lojas em shoppings paulistas, desperta a curiosi-
dade em quem passa e não é raro alguém entrar
apenas por que gostou do clima ou do ambiente.
"A loja parece uma casa, com elementos do dia a
dia das pessoas. Acho que isso dá uma sensação
de aconchego e intimismo que as mulheres valo-
rizam", observa Paulina.
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