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itens típicos desse t ipo de operação co

mo os produtos frescos manipulados. 

Também é uma loja que admite cor

redores mais estreitos, já que o consu

midor normalmente circula com cesto 

e a operação não é focada em volume. 

E as gôndolas não são muito altas. Nor

malmente chegam a i,7om, mas às vezes 

não ultrapassam 1,20m. 

As gôndolas mais baixas não têm es

paço na crescente tendência do atacare-

j o , formato que ganhou espaço no País 

quando o tradicional atacado passou a 

buscar também o cliente comum, e não 

apenas o dono de pequenos comércios. 

São lojas cujo apelo é o preço. E ca

da vez mais arquitetos e redes super-

mercadistas devem buscar dar uma 

cara de varejo de preço baixo às lojas 

do segmento. Para isso, é preciso que o 

ambiente seja despojado e simples. De 

cara, a principal característica que vem 

se consolidando para esse t ipo de loja 

são as gôndolas mais altas, com mais 

de 2,5om. Também podem ser usados 

racks ou paletes, que fazem o cliente 

sentir como se estivesse acessando d i 

retamente o depósito do varejista. "Não 

são lojas menos benfeitas, mas que têm 

uma l inguagem que busca passar ao 

cliente uma ideia de volume. E, se tiver 

ideia de volume, leva à ideia de preço 

(baixo) também", ressalta Yoshimura. 

A preocupação em reforçar v isual

mente a aposta no preço baixo também 

aparece em outros pontos dessas lojas. 

A ambientação não pode ser muito clara, 

o que combinaria mais com lojas que 

priorizam qualidade. As gôndolas t a m 

bém não devem ser brancas, podendo 

ser verdes, laranja, pretas ou cinza. 

As pontas de gôndola não devem ter 

prateleiras, de acordo com Yoshimura, e 

sim pilhas de produtos. Em alguns casos, 

pilhas podem substituir as próprias gôn

dolas, dando um ar mais promocional e 

ajudando a desaguar algum produto pro

mocional que esteja com maior negociado. 

E de olho nos volumes maiores é que os 

corredores devem ser largos para facilitar 

a circulação dos carrinhos e dos clientes e 

também a reposição com os paletes. 

Preço, qualidade e praticidade 
A união entre praticidade e tecnologia 

também deve ser cada vez mais comum 

nos supermercados brasileiros nos pró

ximos anos. Com clientes habituados 

ao veloz mundo dos tempos de internet 

gicos e os espaços das lojas. Um dos ele

mentos desse movimento é a presença de 

monitores nos corredores, passando i n 

formações atualizadas sobre promoções 

ou sobre o horário da próxima fornada 

na padaria. "Os nossos supermercados 

ainda estão muito carentes de tecnologia. 

É preciso aumentar a interação do cliente, 

e isso vai ter de acontecer logo", prevê. 

Como exemplo das possibi l idades 

trazidas pela tecnologia, Vera sugere o 

emprego da tecnologia R F I D nos pro

dutos, permit indo que se some o valor 

a ser pago apenas com o ato de passar 

banda larga e smartphones, é preciso 

trazer essa agilidade para dentro dos su

permercados na opinião da diretora da 

Vera Zaffari Arquitetura, Vera Zaffari . 

"Tem de i n v e s t i r em automação e 

atendimento, d iminuindo filas. O clien

te está cada vez mais impaciente com 

filas longas e processos demorados de 

atendimento ao público. Essa situação 

vai ter de ser pensada na hora de se pro

por um projeto", analisa. 

Para isso, Vera acredita em uma cres

cente integração entre aparatos tecnoló-

pelo checkout, sem descarregar os itens 

no caixa e, depois, colocá-los de volta no 

carr inho para ir até o estacionamento. 

São caminhos para se enriquecer a 

experiência do cliente em uma época em 

que já é possível fazer compras (mesmo 

as de supermercado) pela internet. Com 

isso, Vera também vê pouco futuro para 

o formato tradicional. Em vez de suces

sivos corredores de gôndolas, ela acre

dita na multiplicação de espaços para 

experimentação de produtos. Seria uma 

nova onda de adequação dos espaços 
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das lojas, que já ganharam serviços de 

conveniência (chaveiro, lotérica, costu

reira, lavanderia, etc.), e cafés. "Se não 

melhorar a experiência, que diferença 

terá comprar na loja física e na inter

net?" argumenta. 

Além da aplicação da tecnologia, 

Vera também prevê um crescente apelo da 

sustentabilidade. Não só como uma ferra

menta de valorização da marca, mas, tam

bém, como um método para se reduzir o 

custo operacional dos supermercados. 

O projeto de uma loja pode garantir 

mais eficiência energética na i l u m i n a -

ção e na cl imatização (com o uso de 

lâmpadas econômicas, com o posicio

namento das janelas, automação, iso

lamento térmico, entre outras ações), o 

que é importante principalmente para 

lojas que f icam abertas por muitas ho

ras, sete dias por semana. 

Conceitos como esses estão presen

tes no projeto feito pela V Z A para a loja 

do Sam's Club, do Grupo Walmart , em 

Porto Alegre. A unidade conta com sis

tema de retenção de água da chuva, que 

amortece as vazões de cheias e retarda o 

escoamento, reduzindo riscos de i n u n 

dações. A cobertura tem clarabóias para 

incrementar a entrada da luz natura l , 

que i lumina o ambiente em combinação 

com um sistema de gestão de energia e 

lâmpadas de consumo reduzido. 

Já a comunicação v isual usa mate

riais reciclados e reforçam o apelo sus

tentável. O respeito ao meio ambiente 

também pode ser enfatizado pelo uso 

de materiais de boa resistência, baixa 

manutenção e que tenham baixa emis

são de carbono na sua fabricação, de 

acordo com o arquiteto Carlos Carmelo 

De Benedetto, sócio da DBA Arquitetos. 

Essa atenção à sustentabilidade t a m 

bém pode ser ressaltada com a práti

ca de coleta seletiva, a reutilização de 

águas, a climatização ecológica, a dis

ponibi l idade de embalagens retorná

veis e a iluminação natura l . "O consu

midor contemporâneo busca lojas onde 

se encontram as respostas aos anseios 

cristalizados no consumo responsável 

e na responsabilidade socioambiental", 

diz Benedetto. 
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O arquiteto da DBA também acredita 

na busca de bem-estar nas lojas, com 

uma maior dedicação a espaços de con

vivência, praças de alimentação, cafés e 

espaços gourmet para aulas e eventos. 

A ideia de que os supermercados de

vem trazer cada vez mais elementos d i 

recionados à conservação ambiental e 

ao bem-estar demonstram respeito ao 

consumidor no setor, que também ten

de a aparecer numa maior dedicação 

à combinação entre estética e funcio

nalidade nos projetos de lojas. "Clean 

Style, funcionalidade, acessibilidade, 

sustentabilidade, especificidade local e 

respeito às diferenças regionais tradu

zem estes aspectos", destaca Benedetto. 

A criação de espaços segmentados, 

como setores de importados, também é 

apontada como tendência pelo sócio da 

DBA Arquitetos, que também projeta o 

maior emprego de gôndolas iluminadas 

e o uso de corredores mais largos para 

inserção de vascas móveis ou removí

veis. Além disso, as lojas devem, cada 

vez mais, ter setores de frutas, verduras 

e legumes com bandejas para degusta

ção, ter instalações para marketing pro

mocionais e ter espaços para oferta de 

alimentos prontos e sazonais. 

Cresce a ênfase em serviços e produ

tos especializados, que justamente co

laboram para a consolidação de espaços 

de convivência nas lojas. "Entendemos 

serem a padaria e a rotisseria os setores 

que aglutinam essas possibilidades de 

transformação, agregando-se a estes lo

cais para cafeteria, pizzaria, exposição 

e venda de alimentos prontos com local 

para refeições", diz Benedetto. 

E seguir tais tendências deve exi

gir, também, um cuidado especial e 

disponibil idade para investimento no 

momento da definição dos materiais a 

serem utilizados nas novas unidades, de 

acordo com o sócio da DBA Arquitetos. 

É preciso atender à eficiência e ao bai

xo impacto ambiental, sem esquecer do 

desempenho técnico. Assim, cumprir o 

que o consumidor moderno deseja po

de deixar menos espaço para a busca 

das opções mais baratas no momento 

da aquisição ou execução. Além disso, 

é preciso considerar o custo durante to

do o ciclo de vida útil pretendido. " I n 

variavelmente, investimentos iniciais 

mais baixos acarretam a necessidade 

de reinvestimentos a médio prazo", ad

verte Benedetto. 

O tempo é de adequação e atenção 

para o futuro. A f i n a l , com acesso faci

l i tado à informação, o consumidor de 

hoje quer lojas que contemplem o seu 

desejo, de qualidade ou de preço baixo, 

e os seus valores, de boa convivência e 

de respeito ao meio ambiente. O desafio 

está lançado. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 152, p. 52-56, out. 2013.




