
Espaços-conceitos buscam interação com os clientes 
Lucas Paulino 
 
Com a intenção de reforçar marcas, estreitar relações com clientes e divulgar produtos, 
estabelecimentos são tendência na cidade 
 
Localizado em um dos endereços mais nobres da cidade de São Paulo, foi inaugurado ontem o 
Espaço Conceito Citroen, na Rua Oscar Freire, 1009. Luxuoso, com arquitetura refinada e 
paredes de vidro, o local oferece uma lista com diversos produtos da marca, exceto os mais 
conhecidos e tradicionais automóveis. 
 
O espaço tem por objetivo estabelecer uma relação próxima com os clientes de alta renda, 
baseando-se na interatividade e no reconhecimento da marca. Inspirado no bem-sucedido 
modelo instalado na avenida Champs-ÉJysées, o endereço mais prestigiado de Paris, na 
França, o estabelecimento pretende ser cenário de ampla atividade cultural e alta tecnologia. 
 
"O espaço surgiu porque estamos lançando a linha DS, um carro que tem tudo a ver com a 
moda. Na hora de lançar pensamos em uma rua como a Oscar Freire, e como fazer apenas um 
evento seria algo muito efêmero, optamos por algo que permanecesse", conta Nivea 
Ferradosa, diretora de Marketing da Citroen Brasil. O local tem planos de permanecer aberto 
durante um ano. 
 
Logo à entrada da casa fica o Social Club, espaço reservado para que as pessoas se conectem 
ao Facebook e possam fazer o check-in. Na parede, um grande telão exibe a foto do perfil de 
quem se conectou e mostra tudo o que está sendo dito sobre a marca na rede social no mundo 
todo, com fotos e mensagens em diversos idiomas. "Os brasileiros são os que mais nos 
seguem no Facebook, superando até o número de franceses", diz a diretora. 
 
Ainda no térreo, fica um café restaurante inspirado nos bistrôs franceses, inclusive em sua 
arquitetura. Já nos andares superiores, uma boutique com carros em miniatura, óculos, bonés, 
canecas, livros, camisetas, lápis e outros produtos estampando a marca Citroen. "Muitas das 
ideias surgiram até de comentários dos internautas pelas redes sociais, pessoas que 
procuravam produtos que não são comercializados nas lojas tradicionais", completa Nivea. 
 
"A Citroen está em franca expansão de rede de concessionárias: já são 160 no Brasil, e 
estamos chegando a cidades do interior e outros locais em que ainda não atuávamos. E agora 
o espaço da Oscar Freire é um local em que passa gente do mundo todo, então é algo que 
reforça muito a marca. Antes, para ter um livro de história da Citroen as pessoas tinham que 
viajar para fora, agora Nivea Ferradosa tem aqui, em São Paulo", explica a diretora de 
Marketing. 
 
Conforme a empresa, todos os próximos lançamentos serão feitos no local, que a diretora da 
marca faz questão de ressaltar que não se trata de uma concessionária ou um ponto de venda 
de veículos, apenas um meio de relacionamento com o consumidor. "A nossa ideia é 
justamente permitir aos diversos públicos descobrir, ver e entender não só o universo do 
automóvel, mas tudo que é tendência para a Citroen, o que nos inspira e nos motiva, um 
espaço focado para a brand experience", comenta Francesco Abbruzzesi, diretor-geral da rede. 
 
Outros espaços 
 
Seguindo a ideia, a Natura, empresa brasileira de cosméticos que ama com uma rede de 
revendedores por catálogo, inaugurou há dois meses sua loja-conceito, também na Rua Oscar 
Freire. É o único estabelecimento da marca voltado para o cliente final e permanece aberto 
somente até o dia 30 de junho. Isso porque, segundo seus executivos, a estratégia continua 
sendo a venda por meio de suas consultoras, que já são quase 1,3 milhão. 
 
O espaço então teria o objetivo de aproximar a marca do cliente e reforçar algumas ideias da 
empresa, como a sustentabilidade. As pessoas que passam por lá são convidadas a 
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experimentar os produtos e conhecer linhas completas de maquiagem, perfumes e demais 
cosméticos. 
 
Para os clientes que se identificam, os funcionários devem indicar consultoras para futuras 
compras. O local também é utilizado para eventos culturais, cursos de perfumista e 
maquiagem, massagens, happy hours, pocket shows e ações promocionais. 
 
"Acredito que, cada dia mais, estes espaços se tornam uma tendência concreta, principalmente 
na Rua Oscar Freire, tradicionalmente conhecida por lançar moda Muitas empresas estão nos 
procurando para ter o seu próprio espaço-conceito", diz Patrícia Alonso, produtora da agência 
Banco de Eventos, responsável pelo espaço-conceito da Natura. 
 
Na mesma rua está também o Espaço Santa Helena, que reúne as marcas Suxxar e Cleusa 
Presentes, acrescentando grifes e produtos exclusivos. Para se adequar a um espaço-conceito, 
o local apresenta ambientes sofisticados e serviços agregados, como o concièrge, que presta 
assistência ao cliente. "Além do retomo financeiro, o espaço nos permite criar relacionamento 
com clientes, gerar experiências e alcançar um público maior, além de afirmar o 
posicionamento da marca e agregar valor às nossas submarcas", conta José Eduardo Sanches, 
sócio-diretor do grupo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A8. 
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