
Muito além da propaganda
Lojas-conceito procuram transmitir idéias
da marca e funcionam como laboratório de
experiências para o consumidor por BEATRICE GONÇALVES

Quando a propaganda tradicional não é
mais suficiente para transmitir os conceitos da
marca é hora de investir em uma nova experi-
ência de interação com o consumidor. Um dos
caminhos pode ser transformar o ponto-de-
venda em uma loja-conceito. A idéia é que o
espaço se torne um laboratório de experiências
para os consumidores e reúna, em um mesmo
ambiente, todo o portfólio da marca. As lojas-
conceito, também conhecidas como flagships
(navio de comando), são construídas para ser
a líder da rede e são consideradas um ponto
estratégico para as marcas.

Diferente da loja piloto, que é a primeira
unidade de uma rede, a flagship precisa apre-
sentar um conceito inovador e demonstrar toda
a potência da marca. Por isso, requer do em-
presário investimento alto tanto para o estudo
da escolha do ponto quanto para a construção
do espaço e para o trabalho de comunicação
dos conceitos da marca. O momento mais indi-
cado para abrir uma é quando a marca já está

consolidada no mercado e precisa comunicar
algo que não está conseguindo. "O mais acon-
selhável é que a loja seja autossuficiente e que,
ao mesmo tempo, possa levar ao público a es-
sência daquilo que a marca quer mostrar; não
é recomendado que ela faça liquidações para
se manter ou mesmo que se torne um mu-
seu dos produtos e não consiga vender nada",
explica Eduardo Terra, diretor do Programa de
Administração do Varejo (Provar) da Fundação
Instituto de Administração (FIA).

Nas lojas-conceito, a marca precisa chamar
a atenção do consumidor através de uma ar-

quitetura diferenciada, atendimento especiali-
zado, serviços oferecidos e por ter disponível
o portfólio completo dos produtos. Em todos
os detalhes, o espaço precisa ter o conceito da
marca. Uma das mais antigas flagships é a loja
de roupas e acessórios Collete de Paris, que se
destaca por oferecer aos clientes um serviço de
bar com mais de 100 tipos diferentes de água.
A loja-conceito da Levi's em San Francisco, nos

Estados Unidos, é uma boate durante a noite.
A Niketown é uma cidade da Nike em Nova
York projetada para trabalhar o esporte através
de conceitos educativos. Todas as lojas estão
localizadas em pontos nobres das cidades, lu-
gares de fluxo de pessoas, principalmente das
classes A e B.

No Brasil, a maior concentração de lojas-
conceito é na Rua Oscar Freire, em São Paulo,
endereço de grifes nacionais e internacionais.
O local foi escolhido pelas Havaianas para se-
diar a primeira flagship da marca. Quando o
cliente entra na loja, encontra uma barraca de
feira que expõe os modelos mais tradicionais
da marca como se fossem frutas da estação
e, em um contêiner, estão todos os modelos
exclusivos para exportação. A flagship tem teto
composto por um mosaico de claraboias, o que
permite a iluminação natural do espaço, e uma
fragrância especial: o "cheiro de Havaianas",
desenvolvido pela Natura.

Desde a abertura do Espaço Havaianas,
em janeiro de 2009, mais de 50 mil pessoas
já passaram pela loja. "Os consumidores ficam
encantados com a coleção Exportação, que
são produtos que não são vendidos no Bra-
sil e incluem a coleção especial com cristais
Swarovski feitos para o mercado australiano",
explica Carla Schmitzberger, diretora da unidade
de negócios de sandálias da Alpargatas. No es-
paço, os clientes podem criar a sua própria san-
dália, produzi-la nas cores que desejam e deixar
sua "criação" registrada no catálogo virtual.

A loja de roupas femininas Farm decidiu
investir em flagships e trouxe para o ponto-de-
venda o universo carioca, praiano, descontraído
e colorido da marca. Tem dez lojas-conceito e
cada unidade tem um projeto de paisagismo
específico que traz a natureza para dentro da
loja. Na decoração, são utilizadas madeiras e
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pedras que remetem à areia da praia. Não
existe vitrine e as lojas são projetadas para
que o cliente veja o interior da unidade mes-
mo sem precisar entrar. Na flagship de Ipa-
nema, no Rio de Janeiro, a Farm fez algumas
adaptações para melhor atender os clientes.
"O cliente pode entrar na loja sujo de areia,
com os pés molhados, porque o piso é pen-
sado para isso", diz André Carvalhal, gerente
de comunicação e marketing da Farm.

A marca tem como plano de expansão
abrir uma loja em cada capital do Brasil, A
meta é que a primeira unidade siga o padrão
da flagship do Rio de Janeiro e seja conside-

lojas-conceito as que registram o maior nú-
mero de vendas. "Há um ambiente favorável
para que a pessoa fique mais tempo na loja",
afirma.

Durante o verão, a Farm organiza uma
loja conceituai itinerante. O projeto pop up
abre antes do Natal e fecha no fim de fe-
vereiro. O destino é sempre uma praia nos
principais balneários do País onde as pessoas
costumam passar o Natal e o réveillon. A loja
itinerante já foi montada em Ilha Bela, litoral
de São Paulo, em uma casa de pescador, e
na praia de jurerê Internacional, em Florianó-
polis. Na praia catarinense, a idéia da marca

tária da Drops de Menta.
A loja tem mais de 1,5 mil metros qua-

drados de área e seis andares. Para Márcia, a
unidade não pode ser considerada uma loja
de departamento porque, ao invés de ape-
nas vender produtos, conceitualiza todo um
estilo de vida baseado no perfil do consumi-
dor da Drops de Menta. Vende moda, com-
portamento (com eventos que acontecem
dentro da loja, no espaço lounge) e móveis
para casa e para o escritório. "Nós acredita-
mos que tendo uma flagship conseguiremos
conceitualizar todas as outras lojas, através
de um trabalho que é feito como modelo e

rada loja conceituai pela marca. A rede tem
hoje 25 lojas e flagships em São Paulo, Rio
de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas
Gerais, Brasília, Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul.

Para os clientes da Farm, são oferecidos
biscoitos Globo, típicos da praia de Ipanema, e
chá-mate. A trilha sonora da loja marca tam-
bém o clima praiano. "A idéia é fazer todo um
pacote que envolva a pessoa e consiga passar
esse sentimento carioca", comenta Carvalhal.
O gerente explica que o investimento nas
flagships dá resultados porque o cliente per-
cebe o cuidado da marca. Na Farm, são as

foi respeitar o projeto arquitetônico do bairro
e fazer com que a loja mais parecesse uma
floricultura. Foram utilizadas mais de 75 sa-
mambaias para a decoração do espaço.

A loja gaúcha Drops de Menta resolveu
investir em uma flagship, mas com um for-
mato diferente - o de multimarcas. Vende
DTA, Index, Lúcia Figueiredo, Von Ducht e
Miss Sixty. A marca é ainda pioneira no con-
ceito flagship na cidade de Caxias do Sul. "Foi
uma novidade para eles aqui, tanto é que a
gente teve que explicar muito o que era uma
flagship, porque as pessoas não sabiam do
que se tratava", conta Márcia Castro, proprie-

que logo pode ser difundido para as outras
unidades."

FLAGSHIPS DA INDÚSTRIA

A indústria também utiliza as flagships
para divulgar seus produtos. Através de lojas
exclusivas, as marcas buscam se aproximar
do consumidor. São lojas que não têm inten-
ção de competir com os varejistas e querem
ser identificadas pelo portfólio completo da
marca e pela interação com os clientes.

A Nokia inaugurou no Brasil a sua nona
loja-conceito. Localizada na Rua Oscar Frei-
re, em São Paulo, a flagship é um ponto-
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de-venda diferenciado em que os produtos
não estão em vitrines - ficam nos balcões
para que os consumidores possam testá-los.
Todos os clientes podem acessar a internet
pelos celulares conectados à rede wi-fi, ti-
rar foto e imprimi-las na própria loja. "Nós
tentamos mostrar todos os benefícios que a
tecnologia, a mobilidade e a conectividade
podem oferecer para os clientes de uma for-
ma bem humana", explica Fernando Rhein-
gantz, gerente da Nokia Flagship Store de
São Paulo.

A unidade tem o portfólio completo da
Nokia com todos os modelos de celulares,

acessórios, teclados, GPS, celulares, baterias
e carregadores. Qualquer pessoa que tenha
comprado um produto da marca na loja ou
em outro lugar pode marcar um horário e
tirar as dúvidas sobre a utilização do apa-
relho com um personal trainer. A flagship
oferece ainda, todos os dias da semana, um
workshop sobre os serviços oferecidos pela

marca. A loja-conceito tem produtos selecio-
nados como o celular E61 branco e oferece
serviços exclusivos como o que permite que
o cliente do aparelho 5800 possa fazer o
download de músicas de graça, montar um
playlist com 10 músicas e ser o DJ da loja por
uma hora.

A Samsung também se aproximou do
consumidor através de cinco novos conceitos
de experimentação. No Brasil, a marca tra-
balha os conceitos através da loja Samsung
Experience, localizada no Morumbi Shop-
ping, em São Paulo. O espaço é considerado
um laboratório de experiências da Samsung.

"Cada elemento que compõe o layout é
pensado para favorecer todos os valores
da marca, sempre a excelência em design
e a excelência em tecnologia através da
percepção sensorial", explica Paola Cam-
panari, gerente de marketing corporativo
da Samsung.

Na loja, o cliente pode experimentar
e testar todo o portfólio da Samsung, mas
nenhum dos produtos está à venda. O
foco da Samsung Experience está no ser-
viço, atendimento e na liberdade do con-
sumidor de experimentar. "Quando você
insere venda tem que ter todo um cuida-
do para manter esse nível de liberdade, e
nessa loja-conceito não existe a pressão
da venda."

A Samsung tem mecanismos de controle
para rastrear o consumidor que passa pela loja
e consegue medir o crescimento da influência
e do impacto da experimentação no retorno da
venda. Para Paola, a loja-conceito influencia di
retamente nas vendas dos produtos em outra:
lojas. "A gente vem superando todas as nossa:
metas", explica.

Na loja-conceito, as etiquetas dos produto:
trazem os principais benefícios de cada apa
relho e o preço sugerido pela marca. Como ;
loja não vende, os atendentes recomendam o:
lugares onde o cliente pode comprar os apare
lhos. "É tão encantador o que acontece, porque

o consumidor quer completar a experiência in-
teira; aqui o cliente testa e experimenta e vê
que não dá para ficar sem, ele quer comprar."
Como forma de celebração da compra, a Sam-
sung oferece um brinde para os clientes que
adquirirem o aparelho em outras lojas e depois
retornarem à loja-conceito.

Dos clientes que costumam freqüentar
a Samsung Experience, Paola explica que é
possível perceber diferenças de comporta-
mento. "Os homens, depois que descobrem a
loja, querem mostrar para os outros amigos e
é muito comum que eles voltem para trazer
uma turma; já as mulheres são apreciadoras
do design dos produtos."

Entre as novidades apresentadas na loja
estão monitores com óculos em 3D, tevês de
LEDs e um monitor de linha que detecta o rosto
do cliente e o insere em uma animação da pin-
tura de Monalisa. Com a tecnologia, quando
o cliente se mexe, ele movimenta a obra de
Leonardo da Vinci.
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