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Em ambientes que reúnem experimentação e entretenimento, surge um modelo de loja que 
aposta na influência das marcas no estilo de vida do consumidor 
 

 
COM UM investimento de R$ 1 milhão, a loja-conceito da Adidas, em São Paulo, busca transferir os valores do 

esporte para o estilo de vida do consumidor 
 
O consumidor jovem e plugado no que ocorre à sua volta entra numa loja de material 
esportivo para escolher um tênis último modelo, desses que os amigos vão olhar com 
indisfarçável ponta de inveja e com a certeza de que não foi comprado a esmo, numa esquina 
qualquer. Ele não pratica esportes, mas já viu aquela marca estampar o peito de Kaká, 
Beckham ou Zidane em outdoors ou nos campos da Europa. Andre Agassi, uma lenda do tênis, 
usa a raquete com o mesmo logotipo, e diversas seleções de futebol que estarão na próxima 
Copa do Mundo têm o patrocínio da empresa de ponta em cuja loja ele se encontra agora. Ali, 
os preços são mais salgados, mas isso pouco importa – ele levará para casa um produto top, 
avalizado por uma marca mundial e pelos craques com fotos gigantes espalhadas por todos os 
cantos da loja. 
 
No mesmo quarteirão, uma executiva bem-sucedida circula olhando as roupas de grifes 
famosas, perfumes e celulares que atiçam o desejo de consumo de 9 entre 10 pessoas de sua 
posição. O espaço é sofisticado, a decoração prima pelo requinte, apesar do aparente 
despojamento, e há opções que vão da moda praia a peças artesanais que fazem a alegria dos 
turistas e de gente que ama o diferente, o exclusivo, o que resulta de um apurado processo 
manual.  
 
Aqui, ao contrário da loja anterior, a diversidade dá o tom em itens de luxo, produtos 
importados e marcas distintas que freqüentam ambientes pouco convencionais. O conceito é o 
mesmo, mas a concepção se distingue porque não é a indústria, e sim um formato peculiar de 
varejo, que atrai consumidores de bom gosto, exigentes e conectados com as tendências da 
moda no Brasil e no mundo. 
 
Confinadas a regiões nobres das principais metrópoles do planeta, as lojas-conceito tornaram-
se as pontas-de-lança de grandes marcas como a Nike e a Adidas, a Samsung e a Nokia, a 
Levi's e a Prada. É no SoHo, em Nova York, e em pontos seletos de Londres, Paris, Tóquio, 
Moscou e Los Angeles que esses ícones do consumo globalizado apresentam seus lançamentos 
e sinalizam tendências, sondando a reação do público a produtos novos ou que agreguem 
funções inovadoras.  
 
No Brasil, um dos endereços mais chiques é a rua Oscar Freire, em São Paulo, onde estão a 
Nike, a Adidas, a Versace, a Louis Vuitton e a Fórum, com produtos exclusivos, além da Clube 
Chocolate e a Galeria Melissa, com itens diversificados. No entanto, as flagship stores 
(expressão que poderia ser traduzida por “nau capitânea”, que carrega a bandeira de uma 
marca) são encontradas nos Jardins, nos shoppings Iguatemi e Morumbi, em Moema e 
também em bairros requintados do Rio de Janeiro e de outras capitais do país. 
 



Ali, o cliente não entra apenas para comprar, mas para unir o ato da compra ao 
entretenimento e à possibilidade de fazer parte da fatia de público que dita tendências. Ele tem 
um perfil mais voltado para a moda, viaja muito, sabe o que é fashion (embora não seja 
escravo da etiqueta), busca novidades e informações que extrapolem os textos do manual do 
produto que está levando. Ele também aceita pagar mais pelo produto, mas compra com ele o 
conforto, o atendimento vip e o status que eventualmente traz embutido. 
 
Gerando fidelidade 
 
Conhecendo os interesses, a personalidade e o estilo de vida de seus clientes, as empresas 
podem associar os itens que vendem a valores que eles vêem como positivos. "Estamos 
buscando mais do que um modelo de negócios, que vai gerar vendas e lucros para a 
companhia; o que nos move é a possibilidade de gerar fidelização a partir do entendimento do 
consumidor sobre a nossa marca", diz Jan Telecki, gerente de marketing corporativo da 
Samsung, que em 2005 criou a Samsung Experience no MorumbiShopping, em São Paulo. 
 
O arquiteto Julio Takano, sócio da Kawhara & Takano Projetos para o Varejo, atribui a 
multiplicação das lojas-conceito à grande importância adquirida pelos pontos-de-venda como 
canais de distribuição. Ele vê o fenômeno como um desdobramento da antiga prática de 
varejistas que pediam a ajuda dos fabricantes para montar suas lojas, através de parcerias, o 
que levou a indústria a perceber o nicho e partir para a montagem de formatos próprios. 
"Como resultado do planejamento estratégico das grandes redes, as lojas-conceito vieram 
para ficar", afirma Takano. 
 

 
O AMPLO sortimento de produtos é um dos trunfos da Niketown de Nova York, que recebe 7 mil pessoas por dia 

em uma área de vendas de 6 mil m2 
 
É no ramo dos produtos esportivos que as lojas-conceito criadas pela indústria vêm se saindo 
melhor. Prova disso é o sucesso da Niketown, que associa marca e valores caros à maioria dos 
consumidores, como saúde, equilíbrio e liberdade. A idéia por trás da Niketown não é competir 
pelo preço. Seu forte é a variedade. “Nenhum varejista pode mostrar toda a extensão de 
nossas linhas de produtos”, diz Lee Weinstein, diretor de comunicação da Nike. “Quando você 
entra em outra loja, pode não encontrar a linha outdoor ou nossos acessórios para mulheres”. 
Em cada loja-conceito da Nike há displays únicos, que são revezados de forma a dar ao 
consumidor a impressão de encontrar uma novidade toda vez que entra para ver ou comprar 
algum produto. A loja de Chicago, inaugurada há 15 anos, é um dos pontos turísticos da 
cidade, atraindo mais de um milhão de visitantes ao ano. 
 
Já a unidade de Nova York é mais elaborada, com 6 mil m2 de área e requintes como quadra 
de basquete e arquibancadas, simulando um ginásio de esportes. Como fazem as outras 
marcas desse segmento, a Nike também esbanja tecnologia, incluindo telas enormes onde são 
exibidos vídeos de esporte, TVs com transmissões ao vivo de competições e paredes com 
grandes fotos de Michael Jordan e Carl Lewis. Sete mil pessoas, em média, entram nessa loja 
todos os dias. De acordo com uma pesquisa da Marketing Developments, consultoria de varejo 
de Cincinnati (EUA), uma loja-conceito pode gerar 60% mais vendas por metro quadrado do 
que uma loja tradicional do mesmo tamanho. 



A força do esporte 
 
A loja-conceito da Nike na rua Oscar Freire, em São Paulo, é o local ideal para apresentar os 
quase mil produtos que a marca lança todos os meses. Mesmo atendendo a pessoas que 
passam longe de campos de futebol ou de academias de ginástica, a empresa exibe as linhas 
exclusivas, incluindo o segmento lifestyle. A mesma ofensiva fez a Puma, que inaugurou em 
janeiro deste ano no Shopping Iguatemi, em São Paulo, a segunda Puma Store no país, 
apresentando tênis de edição limitada e relançamentos de modelos desenhados pelo fundador 
da marca, Rudolf Dassier. 
 
Outra gigante do setor, a Adidas, incluiu em sua flagship store da rua Oscar Freire os melhores 
produtos e um padrão de conceito lançado há dois anos na Europa. Na loja, predomina o 
preto, com detalhes em branco – as duas cores da empresa em escala mundial. A unidade 
paulistana recebeu o investimento de R$ 1 milhão e também copia a loja do SoHo em tudo, 
seja no mobiliário, seja no formato. A escolha do endereço tem razões óbvias: "Vamos atrás 
de lugares onde o público funcione como irradiador do conceito, ou seja, forme opinião", diz o 
gerente de varejo da Adidas no Brasil, Celso Rocha. 
 
A loja principal da marca no país tem cerca de 1,3 mil itens, incluindo calçados, têxteis e 
equipamentos como luvas, bolas, bolsas, mochilas, óculos de natação e outros acessórios para 
praticantes de esportes. Presente em 26 dos 28 esportes olímpicos, a Adidas aposta num 
incremento dos negócios este ano por conta da Copa do Mundo, que acontece na Alemanha, 
onde está sua sede. A empresa patrocina a própria competição mundial desde 1970 e é 
também a apoiadora oficial das seleções da Alemanha, França, Espanha, Japão, Argentina, 
Trinidad e Tobago. Com tudo isso, a Adidas espera continuar transferindo para o estilo de vida 
de seus consumidores os valores que animam o esporte. "A preocupação com a qualidade de 
vida, aliada ao conforto que uma roupa esportiva traz, faz com que nossos produtos avancem 
cada vez mais para a moda casual, do dia-a-dia", afirma Celso Rocha. Ao instalar uma 
performance centre, a empresa quis expor ao público o que há de melhor e mostrar os reais 
benefícios que o cliente pode ter com o produto em questão. 
 
Rocha define a loja-conceito como um parque temático onde ficam as coisas mais puras que a 
marca oferece. "Tudo o que nossa empresa pensa ser bom para o esporte – os produtos, os 
ícones, os atletas – é disponibilizado para o deleite do consumidor e o varejista. Entrando na 
loja uma vez, eles vão entender a nossa proposta, passando a solicitar os produtos e virando 
clientes imediatos da marca. Com o conceito mais forte da Adidas na cabeça, os consumidores 
também acabam optando por nossos produtos na rede de comércio em geral". 
 
Com menos de 10 anos de história, a contar do pioneirismo da francesa Colette (ver box na 
pag. 26), as lojas-conceito têm por missão fazer uma exposição do DNA da marca, a partir de 
investimentos expressivos em ponto, arquitetura arrojada, design moderno, merchandising 
visual, treinamento de equipe e divulgação. Quando são lojas de uma marca só, como as de 
material esportivo ou de eletroeletrônicos, o que conta é a inovação, a tecnologia, o ambiente 
futurista. Quando são diversificadas, multimarcas, mais parecem galerias de arte que abrigam 
também lounges, têm música ambiente e livraria à disposição dos clientes. 
 
Estilo de vida 
 
Um bom exemplo desta modalidade é a Clube Chocolate, que tem uma loja nos Jardins e outra 
em São Conrado, no Rio, e oferece tanto produtos de alta moda (Dior, Chanel, Gucci, etc.) 
como itens de beleza, livros, gastronomia e álbuns com música selecionada pelo próprio DJ da 
loja. Endereço elegante, ela conta com uma arquitetura de linhas retas e minimalistas, 
ambientes bem definidos para cada segmento e um restaurante especializado em comida 
francesa moderna. A idéia é explorar, em um único lugar, os diferentes estilos de vida de seus 
clientes. Assim, é possível encontrar ali de biscoitos de polvilho a vestidos de festa, passando 
por pássaros tropicais e iguarias de regiões distantes do Brasil. 
 
 



Moda praia de vários estilistas, vestidos, livros e muitas peças feitas à mão fazem da Lês Îles, 
inaugurada em outubro em Balneário Camboriú (SC), uma loja multimarca com mix de 
produtos nacionais e importados e também um ponto onde se pode encontrar produtos 
exclusivos para o público feminino, que não abre mão da elegância mesmo na praia. Nova 
geração de uma família de comerciantes com atuação no Meio-oeste catarinense, as jovens 
Nicole e Cristiane Tedesco criaram a Les Îles com a intenção de oferecer uma opção 
diferenciada aos moradores e aos turistas que freqüentam a cidade, que hoje já não depende 
apenas do veraneio para girar sua economia. "Apostamos no sucesso do conceito balneário-
chique", confessa Nicole. O próprio nome da loja remete a uma idéia de sofisticação, e a 
decoração, concebida pela consultora de moda e estilo Helena Montanarini, privilegia o bambu 
e a madeira em estilo provençal. "Queremos que o cliente compre e saia levando na memória 
até o aroma característico de nossa loja, um dos cuidados que a consultora levou em conta na 
hora de conceber o espaço", diz Nicole. 
 
"Por serem lojas que têm como principal objetivo a divulgação e conceituação da marca, elas 
estão localizadas em áreas comerciais valorizadas e de grande tráfego não só de consumidores 
finais, mas também de lojistas multimarcas", diz a consultora de varejo Celina Kochen. 
Maiores que os demais estabelecimentos da mesma marca, elas costumam anexar serviços 
diferenciados que tornam mais prazerosa e requintada a experiência de compra. Trazem para 
a marca um impacto comercial de grande importância, ajudam na divulgação para outros 
lojistas e colocam o consumidor em contato com o verdadeiro conceito da empresa. "A idéia 
principal do conceito é que a pessoa tenha a experiência de ver o produto funcionando, 
manuseá-lo e ver o quão simples é a tecnologia que num primeiro momento parece 
complexa", diz Jan Telecki, da Samsung. 
 
Outro exemplo de ousadia foi a instalação da loja-conceito da Melissa, na rua Oscar Freire, 
com base no planejamento de marketing e construção da marca pelos gestores da Grandene e 
a contratação dos serviços do consultor César Iguatemi Pfeifer. O mix conceitual da loja atende 
ao objetivo de tornar a estada dos clientes a mais longa possível, incluindo lounge para 
descanso, jardim, sofás, sucos e café, local para leitura, projeção de imagens de moda e 
campanhas da marca, som e música afinados com os gostos dos clientes e iluminação 
direcionada ao mix de produtos. A área de vendas é superior a 250 m2 e o investimento 
realizado chegou a US$ 1 milhão. Ao lado dos produtos Melissa, há outros criados 
exclusivamente para a loja, como camisetas, objetos de design, acessórios, luminárias e 
outros itens – sempre projetados e construídos por estilistas e designers consagrados no 
mercado. 
 

 
NA LOJA-CONCEITO da Melissa, a interatividade se une à ousadia na exposição dos produtos, muitos deles 

criados por designers exclusivamente para a loja 
 
Seguindo uma tendência do mercado, os custos da operação são registrados como verba de 
marketing, o que significa que a operação não precisa ser lucrativa – uma vez vendido o 
conceito, a venda de produtos é conseqüência. "A loja faz parte da instrumentação do 
marketing de convergência, ou seja, visa estreitar a relação com os consumidores da marca", 
diz Pfeifer. A loja-conceito não foi para um shopping center para não concorrer diretamente 
com os distribuidores da Melissa e apresenta ainda um interior com produtos isolados em 
expositores-bolha suspensos, aos quais o cliente tem contato através de um terminal de 
computador. 



 
 

 
 
Ambientes interativos 
 
Uma característica das lojas-conceito é a interatividade, ou seja, a possibilidade de testar uma 
raquete de tênis na quadra montada dentro do estabelecimento, por exemplo. Ali, o 
consumidor busca um produto que está associado a determinado universo – da prática de 
esportes ao conforto que uma TV de plasma pode proporcionar à família. Para as empresas 
que apostam nessa estratégia, a associação da marca a valores positivos é essencial. A 
Samsung Experience, inaugurada em outubro passado, tem espaço inovador e sofisticado e 
apresenta mais de 130 itens de áudio e vídeo, informática, linha branca e celulares, incluindo 
os últimos lançamentos da marca, para manuseio dos consumidores. Há pelo menos 30 itens 
que são “produtos-conceito”, ainda não disponíveis no mercado. 
 
"Queremos criar um vínculo maior entre a tecnologia que a Samsung provê, em diversas linhas 
de produtos, e a qualidade de vida que ela pode oferecer ao consumidor", afirma Jan Telecki. 
"O resultado é que o volume de vendas no comércio dos arredores aumentou entre 35% e 
50% em relação aos meses anteriores à inauguração da loja, o que demonstra que obtivemos 
êxito na proposta de aproximação com o consumidor". 
 

 
TAKANO: “A antiga prática de varejistas montarem lojas em parceria com os fabricantes levou a indústria a 

perceber o nicho e partir para formatos próprios” 
 
As exigências com a decoração e o design fazem com que os projetistas de lojas-conceito 
utilizem materiais que as demais lojas da rede não usam, porque vêm a reboque destas. Esse 
fenômeno também acabou por criar uma necessidade de aprimoramento dos profissionais que 
trabalham com arquitetura de varejo. O que era apenas uma preocupação com o design no 
ponto-de-venda uma década atrás, transformou-se numa verticalização envolvendo pessoas 
que cuidam da comunicação visual, do design mobiliário e do merchandising no PDV. O 
assessoramento, aliás, é essencial, porque é muito diferente decorar bem uma vitrine e definir 
o conceito de uma loja a partir das características de sua operação. "Lojas apenas bonitas não 
vendem, é preciso planejar estrategicamente o negócio, pensar em parcerias que dêem bons 
resultados, preocupar-se com o DNA da empresa, cuja amplificação é uma das missões das 
lojas-conceito", ensina Julio Takano, da Kawhara & Takano Projetos para o Varejo. 
 
Pioneirismo francês 
 



Historicamente, a gênese das lojas-conceito pode ser buscada na inauguração da Colette, em 
Paris, em 1997. No mais puro espírito europeu, e antes mesmo de se espalhar pelo mundo, ela 
mesclava moda, música, literatura, artes cosmética, design, vídeo, revistaria e culinária, 
resumindo o estilo de vida dos consumidores mais informados. No conceito original, essas lojas 
eram multiprodutos e buscavam atender aos anseios cotidianos de gente com dinheiro e bom-
gosto para satisfazer caprichos que o varejo tradicional estava longe de atender. Com o 
tempo, elas passaram a se segmentar. Surgiram as concept stores voltadas para o público 
infantil, como a Keet in Huis, em Amsterdã, e para jovens, exemplo da Top Shop, em Londres, 
onde até bandas se revezam para animar a agitada clientela da loja. 
 
Se a Colette foi a pioneira em Paris, a Puma montou na Carnaby Street, em Londres, uma das 
primeiras lojas-conceito de que se tem conhecimento, e um ano depois os distribuidores da 
marca na cidade já haviam dobrado o seu faturamento. A Prada fez o mesmo em Nova York e 
a Nike instalou 22 lojas-conceito (as Niketowns) nas principais cidades da Europa e Estados 
Unidos. No Brasil, a Fórum saiu na frente, na rua Oscar Freire, em São Paulo, seguida pela 
Clube Chocolate. Hoje, a cidade belga de Antuérpia é considerada o principal referencial em 
lojas-conceito do mundo. 
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