
VENDAS 

Varejo investe em design 
de lojas para ampliar vendas 
Forte concorrência no 
varejo brasileiro 
estimula cada vez mais 
as empresas a buscar 
diferenciais para 
estimular o consumo 
dos clientes/ 

SÃO PAULO 

Comoabrigapeloconsumidorfi-
nal está apertada no varejo, apro-
cura por inovação para alavancar 
as vendas e dar visibilidade àmar-
ca se torna essencial para as em
presas, que buscam diferenciais. 
Entre as estratégias para vender 
mais estáabuscapelo melhor de
sign de ponto-de-venda, onde a 
iluminação correta, moderna, a 
arquitetura moderna e espaços 
com ares de boutique fashion, 
por exemplo, podem se transfor
mar em estratégias de comunica
ção mais adequada. 

Para inovar no estilo daslojas, o 
segmento de vestuário segue o 
exemplo das grandes supermer-
cadistas, como o Pão de Açúcar, 
que apostou nas gôndolas diago
nais, e criou um ambiente mais 
propício à circulação dos clientes 
nos corredores, além de ampliara 
visão que os clientes têm dos pro
dutos expostos. 

Para brigar com as concorren
tes Renner e C&A, a Riachuelo 
pretende abrir 12 lojas e reformar 
seis até o fim do ano, ao projetar 
crescimento de 10% em 2010. Pa
ra isso, a empresa aposta em um 

novo conceito, já aplicado na loja 
modelo inaugurada no Shopping 
Aricanduva, na capital paulista, 
em dezembro de 2009. Com um 
foyouímoderno, com separações 
no mesmo ambiente, a empresa 
acredita que o conceito de piso e 
paredes pode melhorar 
os resultados das unida
des, além de um projeto 
inédito de vitrines que 
contempla um formato 
semiaberto e com aces
sórios que permitem 
variadas alternativas de 
exposição dos produ
tos. Paraagerente desu-
primentos da Riachue
lo, Cláudia Alves Soares 
de Oliveira, a busca pela 
inovação é constante no 
varejo. "Há que sempre 
ver novas técnicas, em 
busca dequalidade." 

Um outro exemplo 
de busca por diferen
ciais é o da loja Kevingston, de 
vestuário masculino para consu
midores que têm preferência por 
esportes como golfe, polo e rugby 
e motovelocidade. Recém-inau-
gurada, a loja de marca argentina 
funciona em paralelo com uma 
loja de motos aos fundos do esta
belecimento. O espaço da loja foi 
criado de modo a ser exclusivo, e é 
possível fazer compras e esperar 
em um confortável sofá com um 
televisor de plasma sintonizado 
gado sempre nos canais dos es
portes aque amarcaestáassocia-
da. Os banheiros e os provadores 
são temáticos. 

«PARA O VAREJO 
MUNDIAL, NÓS 
CRIAMOS UM 

PROJETO MUITO 
ESPECÍFICO,QUE 
TAMBÉM ÉMAIS 
FLEXÍVEL E FÁCIL 

DE INSTALAR» 

Eletrônicos 
As lojas da Vivo e da Fast Shop do 
ShoppingMorumbi, emSão Pau
lo, aderiram a um novo conceito 
de iluminação, o lightinginnova-
tion, trazido pela Philips, que es
pera aderência de 40% dos vare

jistas, pois crê que a ino
vação é uma tendência 
mundial de iluminação. 
Para a empresa, a utiliza
ção do serviço como fer
ramenta estratégica de 
vendas no varejo, por 
meio do conceito A m -
biscene, é a ação correta. 
O produto cria cenários 
eprometeresolveradifi-
culdade de inovação, 
quando o produto é o 
mesmo, através da tec
nologia da aplicação de 
LED, que permite traba
lhar com a luz em todas 
as tonalidades de bran
co e cor. 

APhilips diz que o produto ser
ve para usar a iluminação a favor 
do varejo, com vertentes como a 
identidade da marca, com vitri
nes interativas e a apresentação 
do produto em prateleiras que se 
adaptem e mudem de cor, sendo 
possível trocar a coleção e criar 
um ambiente novo para cada 
uma delas e gerar motivação dos 
compradores, ao criar um link 
com o estilo de vida do consumi
dor. "Em especial para o ambien
te de varejo, nós criamos um pro
jeto muito específico, flexível e fá-
cüdeinstalar" afirmaSérgioMer-
ker Binda, gerente de Marketing e 

de Produtos Lighting da Philips. 
Outra tendência apresentada pe
lo varejo é a das \o]asflagshipsto-
re, que é a loja líder, exemplar, da 
marca: as demais seguirão seu 
comando, serão concebidas a 
partir desta. Devem apresentar 
conceitos revolucionários, de
monstrar claramente a grandeza 
da marca e posicionar-se em seu 
segmentonovarejo. 

Exemplo desse conceito é aloja 
modelo das Havaianas, total
mente focada no sensorial. Isso 
comprova como as empresas 
buscam maneiras de sensibilizar 
os consumidores nos pon-
tos-de-venda e proporcionar ex-
periênciaúnicanas compras. 

Outra iniciativa que traz expe
riências inovadoras ao consumi
dor é a de apostar no branding 
(construção, gestão da marca). 
Para Lincoln Seragini, presidente 
da Seragini Farné, a proposta é o 
varejo investir cada vez mais em 
conceito de marca, design e ino
vação. "No Brasil, não haverá 
mais espaço no mercado para os 
que não inovarem, pois a cada dia 
se oferecem mais produtos e com 
os mesmos serviços", declara ele. 
"O século XXI será o da inovação. 
Quem não inovar vai morrer. A 
marca ideal deve ser conhecida, 
admiradaedesejada",finaliza. 

SUZI CAVA LARI 

Já publicamos 8.500 reportagens sobre 

VAREJO 
Para mais informações sobre esse tema, use 

nosso buscador nos sites: 

www.dci.com.br 
www.panoramabrasil.com.br 

http://www.dci.com.br
http://www.panoramabrasil.com.br
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