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o fi nal de maio, a grife de moda feminina Lucy in The 
Sky inaugurou sua primeira concept store no shop-
ping Iguatemi, em São Paulo. Projetado pela arqui-
teta carioca Bel Lobo, o ambiente faz um mix entre 
natureza e tecnologia. A grande novidade é a presen-
ça de cinco monitores distribuídos pela loja, exibindo 
uma arara virtual com todas as peças disponíveis no 
acervo. Através da tela touch screen, a cliente pode 
escolher suas peças preferidas em estoque.  E até nos 
provadores há novidades: cada um deles conta com 
monitores que fazem às vezes de janela digital, exi-
bindo paisagens incríveis e extraordinárias. 

O conceito multimídia foi criado pelo ateliê cario-
ca SuperUber, que leva no currículo instalações como 

Marca de moda usa tecnologia para reforçar 
identidade e extravasar os limites físicos da loja POR TICIANA WERNECK

a exposição PeléStation, na Copa do Mundo de 2006, 
em Berlim – e obras no Museu da Língua Portuguesa, 
em São Paulo. Segundo Carolina Aledi, produtora-
executiva do ateliê, a ideia das telas, além de inova-
dora, surgiu para resolver um problema comum no 
varejo: a falta de espaço. “Com as telas, há a possi-
bilidade de criar um catálogo virtual e permitir que a 
consumidora interaja com todas as peças da coleção, 
mesmo as que não estão expostas na loja, mas que 
se encontram no acervo”. Já no provador a utilidade 
das telas é outra. “Queremos mostrar o universo Lucy 
in the Sky, que é um sonho colorido. Transmitimos as 
mesmas imagens que temos no site, pois o intuito é 
propor uma única linguagem para a marca”. 

N

ESCOLHA NA TELA
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Arara virtual Consumidoras podem 
escolher peças da coleção inteira – 
mesmo as que não estão expostas na 
loja – por meio de uma tela sensível ao 
toque, o que se revela uma boa solução 
para espaços pequenos. Quando está em 
descanso, as telas transmitem cenas e 
paisagens que são a identidade da marca

Mix entre natureza  
e tecnologia Projeto da 

arquiteta carioca Bel Lobo  
tem forte apelo lúdico,  

marca registrada da loja 

Provadores 
contam com 
monitores que 
funcionam como 
janelas digitais, 
exibindo paisagens 
exóticas, que 
fazem parte  
da identidade  
da marca 
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno Novarejo, São Paulo, ano 2, n. 12, p. 22-23, jul./ ago. 2010.
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