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fronteira entre o espaço comum 
do exterior e o ambiente de 

vendas de uma loja é delimitada pela 
sua porta de entrada. 

Muito já se falou sobre o efeito 
simbólico que a transposição do 
exterior para o interior da loja tem 
sobre os clientes. Frequentemente 
associando a entrada da loja a um 
"portal" que marca esta transição e 
leva o consumidor a perceber e se 
envolver com a atmosfera da loja. 

Neste artigo vamos analisar não 
somente a entrada isoladamente, 
mas especificamente as portas. O 
elemento construtivo, que na maioria 
das configurações comerciais, delimita 
e separa as áreas de exposição de 
vitrine e acesso ao interior das lojas. 

Em relação ao material, são 
geralmente de vidro, acompanhando 
o conjunto das vitrines. Mas 
uma observação neste ponto 
é fundamental, elas devem ser 
feitas em vidro temperado. Desta 
forma suportam muito melhor as 
solicitações mecânicas a que são 
submetidas e têm maior resistência 
ao contato. Portas com vidros 
laminados ou outros tipos de vidro 
devem ser evitadas. 

Quanto às dimensões, as portas 
não devem ser só pensadas em 
relação ao tamanho da fachada da 
loja, mas sim fruto da relação entre 
fachada versus fluxo de clientes 
esperado. Para lojas em shopping 
centers, por exemplo, a largura 
mínima exigida normalmente está 
entre 80 e 90cm. O que, de certa 
forma, é pouco, visto que o volume 
de pessoas circulando em shoppings 
é cada vez maior e principalmente 
em relação a acessibilidade. Portas 
com passagem livre de 80 cm não são 
muito confortáveis para cadeirantes 

em virtude de elementos que sempre 
estão junto às portas, como antenas 
anti-furto e os próprios puxadores. 

Além das dimensões mínimas, 
outra orientação muito utilizada 
para lojas com frente reduzida é a 
proporção de 1/3 da fachada, isto 
é, para lojas com largura entre 3 e 4 
metros de frente, uma porta mínima 
ideal seria entre 1 e 1,3 metros, 
aproximadamente. Estas dimensões 
de fachada são frequentes em lojas 
chamadas Satélites, pequenos espaços 
comerciais projetados segundo 

uma modulação que se encaixa no 
projeto do Shopping, sem definição 
específica de utilização (segmento) e 
que compõem a maioria do mix dos 
centros de compras. 
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Mesmo as portas (e todo o con
junto da fachada) sendo de vidro, 
este efeito pode ocorrer. A percep
ção de acesso reduzido pode afe
tar negativamente grupos diversos 
de consumidores. Impactando pri
meiramente na percepção estética 
do exterior e posteriormente em 
como este visual o estimula a en
trar na loja. 

Notadamente portas com vãos 
generosos e alturas elevadas tendem 
a tornar mais convidativo o acesso 
à loja. Estas sensações estariam 
ligadas, segundo alguns estudos, a 
um principio de design chamado 
efeito catedral, onde espaços cuja 
relação de distancia entre o nível do 
piso e do teto é elevada, refletindo 
em percepções de liberdade e 
conforto nas pessoas. 

Este assunto, aliás - o efeito 
catedral - será abordado em um 
próximo artigo sobre pé-direito 
nos ambientes de varejo. 

Portas em outros materiais, 
como madeira e metal, são um 
pouco mais difíceis de se encaixar 
harmoniosamente em uma mon
tagem tradicional de comércio. 
Precisam estar bem integradas ao 
restante do projeto e manter diá
logo com os outros materiais utili
zados no ambiente. 

As portas devem ser pensadas 
não só quando cumprem sua função 
de vedação (fechadas), mas também 
quando estão abertas. 

Na verdade, a maior parte 
do tempo, estarão assim - e 
podem fazer parte do visual da 
loja de forma discreta e elegante 
ou realmente aparecendo com 
destaque, dependendo do conceito 
e dos materiais citados acima. 

Acompanhando o raciocínio em 
relação ao destaque que o material 
de confecção das portas pode 
alcançar, não podemos deixar de 
falar sobre os puxadores. Na maioria 
dos casos as lojas não possuem 
portas com maçanetas. 

Para facilitar o acesso e a operação, 
normalmente são usadas fechaduras 
discretas e puxadores práticos para 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



abertura e fechamento das portas. 
Estes puxadores, como primeiro 
ponto de contato físico dos clientes 
com algum elemento da loja, 
devem ser seguros, ergonômicos e 
confortáveis ao toque. 

As dimensões e o formato não 
podem, quando aberta a porta, 
causar desconforto ou tornar-se 
obstáculo à passagem dos clientes. 

Um puxador, por exemplo, com 
um design exclusivo, pode de
monstrar cuidado na elaboração 
de um projeto arquitetônico e a 
importância que a loja dá ao nível 
de diferenciação nestes e em ou
tros detalhes. 

Algumas redes de luxo empregam 
materiais nobres em suas portas e 
puxadores, com o discurso de que, 
além do cuidado com os materiais 

que compõem o ambiente interno 
da loja, a percepção do cliente 
começa a ser estimulada a partir 
da proximidade e do contato com o 
elemento limitador e simbólico que 
é a porta 
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Text Box
Fonte: Dirigente Lojista, São Paulo, ano 38, n. 456, p. 24-27, nov. 2012.




