
Projeto voltado ao consumidor direto
e aos pontos de venda

envolve múltiplas disciplinas do design

Por Solange Renault

A área de varejo está crescendo e o branding

ou gerenciamento de marca é cada vez mais

necessário em todos os pontos de contato dos

estabelecimentos comerciais com seu público. O

objetivo é construir marcas com personalidade

abrangendo design gráfico, comunicação visual e

design ambiental, incluindo layout, design de mo-

biliário e iluminação.

A A6 Design + Arquitetura atua no merca-

do de varejo há mais de 15 anos. Iniciamos com

comunicação visual e hoje abrangemos todas as

manifestações do varejo, incluindo arquitetura e

ponto de venda, que é a etapa final de apresen-

tação de produto.

Quando iniciamos nosso trabalho na área de

varejo a comunicação visual e a arquitetura am-

biental eram preocupação apenas das multinacio-

nais, e os designers não viam com interesse o seg-

mento de varejo, pois contava e ainda conta, com

alguns inconvenientes como a rapidez necessária

para o desenvolvimento dos projetos e a falta de

experiência de alguns clientes em negociar preços.

Porém, hoje percebemos um aumento do

número de profissionais do design que atendem

ao varejo, desenvolvendo grandes ou pequenos

projetos, elitistas ou populares. Todos os empreen-

dedores ligados ao comércio querem ter uma boa

logomarca e um espaço atraente para receber seus

clientes.

O segmento de design para o varejo é dinâ-

mico e permite aos designers desenvolver projetos

integrados abrangendo várias áreas como a logo-

marca, o site, catálogos entre outras soluções de

comunicação direta com o consumidor. O desen-

volvimento de embalagens e sacolas, por exemplo,

é muito importante neste segmento. Esses elemen-

tos vão para a casa do cliente, circulam pelas ruas

e ambientes, são portáteis e fazem a propaganda

silenciosa.

Ternos um cliente na Rua 25 de Março, o Ar-

marinhos Fernando, e, ao andar pela rua e metrô, é

impressionante ver a propaganda que uma simples

sacola plástica faz. Além disso, o designer pode

atuar na loja com imagens ligadas à marca. O de-

sign ambiental, mobiliário, cores, acabamentos são

fatores importantes para o sucesso da loja.

Por isso, se você é ou será designer e pretende

atuar na área de varejo, fique atento ao passar por

shoppings, restaurantes, exposições de arte. Obser-

ve como se apresentam o piso, a iluminação, as co-

res... Qual imagem transmite a marca e o ambiente

e como os produtos são expostos. O design para

varejo é instigante!

Ao iniciarmos um projeto de varejo é necessá-

rio pesquisar o segmento no qual a loja ou rede de

lojas atua, analisar seus pontos positivos e negati-

vos, conhecer sua história, perceber como o consu-

midor sente a marca em todos aspectos, como usa

os produtos adquiridos na loja, como percorre o

espaço e como busca os produtos.

Assim poderemos verificar o que poderia ser

melhorado, o que provoca rejeição no consumidor,

quais dificuldades ele encontra na loja para visuali-

zar, tocar e comprar os produtos. Como a logomar-

ca é comunicada, qual a imagem que o negócio

transmite e se é adequada ao público-alvo.

É necessário entender também como o consu-

midor utiliza o espaço e quais são suas característi-

cas para que a definição do ambiente de forma que
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facilite o seu relacionamento com o negócio e com

os produtos que deseja comprar. O designer deve

ter sempre em mente o consumidor, seus aspectos

psicológicos e valores.

Inteirado da abrangência do negócio, o de-

signer precisa conhecer a concorrência. Verificar

quais são seus pontos fortes, fracos e diferenciais,

para então propor uma solução projetual que se

destaque no mercado e fortaleça a imagem do es-

tabelecimento.

Após a análise das pesquisas, em conjunto

com o cliente, é hora de definir o briefing que deve

focar na imagem da empresa e no seu negócio.

Sempre considerando o mix de produtos que o

estabelecimento vende e a comunicação com seu

público. Nesta etapa é muito importante definir

com o cliente o volume de investimento que ele

está disposto a fazer.

A área de varejo envolve várias disciplinas:

design, arquitetura, ergonomia, luminotécnica e

psicologia de comportamento do consumidor. To-

das estas áreas devem estar em sinergia e bem

resolvidas no escopo do projeto.

O designer responsável pelo projeto precisa

conhecer também a capacidade e a especialidade

dos fornecedores para indicá-los ao cliente. Um

projeto mal executado fica seriamente comprome-

tido, podendo ser alterado de forma significativa

e não atingir os objetivos esperados. Deve-se ter

atenção especial em relação às soluções que visam

redução de custos. Nem sempre o fornecedor com

orçamento mais barato é o melhor.

Na hora de executar o projeto o ideal é que

os autores da proposta trabalhem em parceria com

os fornecedores de produtos e serviços para apri-

morar o projeto executivo em relação às sugestões

técnicas e custos. Isso permitirá que o projeto exe-

cutivo seja detalhado e completo, evitando dúvidas

e dificuldades na execução.
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