
quele consumidor que fazia vista 
grossa para a mesmice das lojas, 
priorizava preços baixos e perdia 

oras com uma gigantesca lista 
compras ficou no passado. A constante mudança com
portamental dos clientes, que fazem compras pequenas 
com maior frequência, exige uma experiência de compra 
mais qualificada, que ofereça praticidade, conveniência e 
ambiente agradável no ponto de venda. Para desenvolver 
um layout inteligente, estratégico e sedutor, é preciso es
tar antenado às novas tendências que estão à disposição no 
mercado, além de conhecer o perfil do consumidor local. 
Confira as principais tendências e suas aplicações práticas 
para fazer bonito em sua loja. 

Nada de espaços sem ligação na loja. É necessário 
oferecer soluções de compra no ponto de venda, 
aproximar os produtos e cr iar ambientes especiais, que 
gerem atratividade. Para integrar as seções de forma 
inteligente, é preciso quebrar a rigidez dos layouts 
convencionais, que contam com gôndolas paralelas 
e verticalizadas, que não estimulam a circulação e 
limitam a visibilidade. "A mais forte tendência de 
layout abandona o formato tradicional, com gôndolas 
paralelas e promoções nas pontas de gôndolas. A 
tendência atual propõe um formato circular, onde há 
a integração entre as áreas e onde cada área pode 
ser trabalhada como um mundo específico", defende 
Marcos Morrone, da Design Novarejo. 



VISIBILIDADE 
É importante ter comunicação visual clara e limpa, 
para não deixar o consumidor confuso no ponto de 
venda. Neste caso, as tendências apontam para 
gôndolas mais baixas, que permitam a visualização das 
seções em qualquer ponto da loja. "As gôndolas mais 
baixas valorizam o conforto e o prazer, dão ideia de 
amplitude e favorecem a visualização da comunicação 
visual que ajuda a dividir a loja", explica Paulo L ima, 
diretor de conceito, inovação e mercadoria do Grupo 
Pão de Açúcar. 

LOJA DENTRO DE LOJA 
As tendências apontam para a criação de universos 
de produtos que se comunicam no ponto de venda. A 
diferenciação desses espaços é essencial para envolver o 
consumidor num inteligente leque de soluções baseados 
na árvore de decisão de compra. Além de ampla 
variedade de produtos correlatos, é necessário fazer uso 
da decoração, disposição das gôndolas e comunicação 
visual, para tornar a visita à seção mais prazerosa. 
Algumas redes de varejo já despertaram para essa 
tendência e investiram em espaços como o "Cantinho 
do Churrasco", "Planeta Guloseima", "Universo Bebê", 
entre outros. "As mercadorias agrupadas dessa forma 
auxiliam na compra por impulso e fazem com que a 
loja fique mais agradável e se apresente de uma forma 
menos rígida, com uma abordagem mais orgânica", 
afirma a arquiteta Beatriz Pissato. 

TECNOLOGIA 
Visual futurístico e modernos equipamentos 
também são tendências do varejo. No 
entanto, o desafio maior é fazer com que 
a modernidade das novas ferramentas 
também trabalhe a favor da melhoria do 
layout. Etiquetas eletrônicas, por exemplo, 
reforçam a imagem de sofisticação, deixam 
a loja mais limpa visualmente e ainda por 
cima garantem 100% de exatidão entre os 
preços da gôndola e dos caixas. Se bem 
utilizadas, telas de plasma, por exemplo, 
também podem substituir praticamente 
todos os outros materiais de comunicação 
no ponto de venda e deixar a loja melhor 
resolvida para o bem-estar do consumidor. 



AMBIENTAÇÃO 
Organização, charme e 
criatividade são fatores que 
devem ser explorados no 
ponto de venda, para seduzir 
consumidores. É importante 
que os ambientes e seções da 
loja possuam harmonização 
adequada nas cores, na 
disposição dos produtos, na 
iluminação e, principalmente, 
nas gôndolas, ilhas e expositores; 
e assim tornem a experiência 
de compra mais agradável. 
"Quando o espaço é reduzido, 
é preciso ser criativo para 
evidenciar, de forma elegante, 
produtos de maior valor 
agregado. A utilização de ilhas 
com mobiliário diferenciado, 
por exemplo, é uma excelente 
solução para dar mais charme e 
diversificar a exposição regular 
da loja", orienta Beatriz. 

4 SOLUÇÕES 
EM ALIMENTAÇÃO 
A demanda por praticidade 
impulsiona outra forte tendência nos 
supermercados: integrar soluções em 
refeições prontas dentro da loja. "O 
Modelo, em Mato Grosso, criou uma 
tendência que é ocupar o espaço de 
alimentação com restaurantes dentro 
da loja. Isso é maravilhoso, estimula a 
circulação e permite maior integração 
das soluções em alimentação", diz 
Enrique Barreira, arquiteto que atua 
há mais de vinte anos no varejo. A 
loja da rede Mart Plus, localizada 
no bairro de Belvedere, em Belo 
Horizonte (MG), por exemplo, integra 
de forma inteligente seções como 
padaria, rotisseria, sushibar e uma 
gôndola recheada com patês, molhos, 
temperos e condimentos, além de 
dez tipos especiais de saladas mistas 
embaladas e prontas para o consumo. 
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