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Loja é lugar de vender produtos? Nem sempre. Marcas que habitualmente utilizam pontos em 
multimarcas ou boutiques para revender seus produtos buscam agora uma nova solução de 
marketing, a loja conceito. Neste formato, a venda é o menos importante. Ligadas diretamente 
aos departamentos de marketing, o foco está em encantar e cativar, fidelizando a clientela. 
 
Mesmo com uma boa distribuição em pontos de venda multimarcas, os executivos da Kailash, 
marca brasileira de roupas e equipamentos para esportes de aventura, sentiram a necessidade de 
criar um espaço que refletisse a imagem da marca, mostrando ao público final todo seu potencial. 
A solução foi criar uma loja conceito, mais próxima das estratégias de marketing do que da 
divisão comercial.  
 
Temos um portifólio de 1,5 mil produtos, que não poderia ser exposto inteiramente nas 
multimarcas que nos representam. Com a nossa loja conceito, o consumidor poderá conhecer 
todas as possibilidades de compra, além de realizar testes lembra Alexandre Barbone, gerente de 
marketing da Kailash. 
 
Nos 300 metros quadrados da loja, em São Paulo, os consumidores encontram meios de testar o 
produto em condições próximas de seu uso. "Construímos uma cascata para testar a 
impermeabilidade; uma rampa de pedra, para o teste de bastões, mochilas e botas e uma 
pequena tirolesa (circuito de caminhada entre a copa das árvores), para testar as cadeirinhas", 
diz Barbone.  
 
Outra preocupação na criação da loja foi no atendimento aos clientes. Barbone afirma que não 
tem vendedores na loja, mas consultores, que conhecem o assunto e poderão indicar os produtos 
para a finalidade desejada. "Quem fizer o Caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, 
receberá informações sobre clima e terreno da região espanhola, o que facilita a compra dos 
produtos mais indicados. Os consultores darão todos os passos sobre o que necessitam para 
viajar", completa o gerente de marketing.  
 
Criar um templo em homenagem ao plástico foi o principal objetivo da Melissa, como estratégia 
de reposicionamento. Há oito anos, a tradicional linha de calçados de plástico notou uma mudança 
em seu público, passando de classe baixa a consumidores mais ligados à moda. Hoje, Paulo Pedó 
Filho, gerente de marketing de produto, ressalta que toda a formatação da Galeria Melissa está 
ligada ao novo estilo da marca. O investimento girou em torno de US$ 1 milhão, para construir 
uma loja de 445 metros quadrados.  
 
Queremos que o público entenda melhor o conceito da marca através do espaço. Para atingir 
nossos objetivos, nos cercamos de designers com expertise em produtos à base de plástico diz 
Pedó. Com projeto arquitetônico do designer, cenógrafo e artista multimídia Muti Randolph, a 
fachada pode ser modificada a cada três meses, de acordo com a nova coleção em exibição. 
"Buscamos estar na rua mais valorizada do País, a Oscar Freire, em São Paulo, já freqüentada por 
interessados em moda", afirma o executivo. 
 
Vender conceito e mostrar design 
 
As vendas, no entanto, não são o principal foco. "Os consumidores poderão adquirir as peças na 
Galeria Melissa, mas o foco é vender conceitos, mostrar como o plástico pode ser aproveitado por 
designers do nível dos irmãos Campana, Karim Rashid e Alexandre Herchcovitch", conclui Pedó. 
Mauro Packanovsky, professor de varejo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
vê com bons olhos esta estratégia de marketing. Para ele, a maior referência são as lojas da Nike, 
que reproduz dentro da loja um ginásio de esportes.  
 



A proposta das lojas conceito é tratar uma ação comercial como um sonho, já que as lojas estão 
se tornando espaços de socialização. É um ambiente de mundo imaginário, que foge da realidade 
avalia o professor. Esse mundo de sonho, lembra Packanovsky, permite até que as marcas 
cobrem preços mais altos. "A oportunidade de experimentar o produto antes de usar agrada aos 
consumidores. Este caminho, contrário da venda regular, fideliza o cliente", diz.  
 
O professor recomenda cautela, no entanto, na distribuição das lojas, que devem ser experiências 
únicas ou bem raras. "São lojas que demandam investimentos mais altos em arquitetura, 
decoração e ambientação. O ponto é fundamental para o sucesso da operação", lembra 
Packanovsky.  
 
A Levi"s utiliza como canal de vendas no varejo lojas exclusivas franqueadas e multimarcas. Mas, 
segundo José Claudio Motta, diretor da marca para a América Latina, a inauguração das lojas 
conceito faz parte de uma estratégia mundial da empresa de vestuário.  
 
A matriz encomendou um projeto ao escritório Checkland, em Londres e, há três anos, unidades 
próprias estratégicas estão sendo remodeladas nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Nosso 
consumidor já é segmentado, mas existem produtos mais exclusivos que outros afirma Motta. 
 
Para atender a esse público exclusivo, as lojas serão instaladas em pontos chaves, como o piso 
fashion do Morumbi Shopping, em São Paulo. Na loja de 180 metros quadrados, foram utilizados 
mobiliários desenvolvidos especialmente para a loja, além da linha premium e importados.  
 
Queremos mostrar a melhor fotografia da marca. Assim, no Brasil, serão somente três unidades. 
Além de São Paulo, abriremos uma loja em Ipanema e outra, em 2006, em local a ser definido. 
Os pontos de venda exclusivos possuem características que os identificam, pois a loja precisa ser 
diferenciada em relação às outras avalia Motta.  
 
O professor de comunicação com o mercado do Ibmec/RJ, Eduardo França, concorda com os 
cuidados necessários na instalação da loja conceito. Para ele, a estratégia é uma vantajosa vitrine 
para a marca, ao expor os produtos de acordo com o posicionamento da marca.  
 
Pesquisas mostram que 85% das decisões de compra acontecem no ponto de venda. Em 
multimarcas ou revendedores, o marketing da empresa tem pouca ou nenhuma influência sobre 
como o produto estará exposto. Nas lojas próprias, é possível proporcionar aos consumidores uma 
experiência agradável com o produto afirma França. 
 
Cervejaria investe em loja com a marca  
 
Uma outra forma de divulgar a marca, segundo especialistas, é vender objetos relacionados a ela, 
mesmo que não sejam o produto principal . São raros os turistas que visitam Dublin, capital da 
República da Irlanda, e não incluam em seu roteiro um passeio à Guinness Storehouse, onde a 
famosa cerveja é produzida desde 1759.  
 
Além de conhecer a história e as técnicas de fabricação, o visitante pode se abastecer de 
merchandising na loja, situada na fábrica. Alan Kuhar, gerente de Guinness na Diageo do Brasil 
(subsidiária da multinacional fabricante da cerveja), acredita que a estratégia atende bem à 
propagação da imagem.  
 
A loja explora a imagem da marca, que é levada pelo mundo. É uma ação promocional de baixo 
investimento, que fortalece a marca junto ao seu público-alvo. A venda é uma conseqüência, por 
ser uma estratégia de fidelização avalia Kuhar. A atração turística, aberta em 2000, é visitada por 
cerca de duas mil pessoas por dia e está entre as principais atrações turísticas da cidade.  
 



Se na loja são encontrados cerca de 500 itens, de copos a roupas íntimas, no Brasil a estratégia 
da marca ainda está muito focada nos eventos com o público alvo, que freqüenta pubs e já 
conhece o produto. Com 200 pontos de venda, entre supermercados, bares e delicatessens e 26 
chopeiras, não há venda de material de merchandising.  
 
Mas não tem um dia que eu não receba um pedido de camiseta, copos e outros objetos. Nosso 
maior mercado está no eixo Rio-São Paulo, com 23 pubs, pelo alto fluxo de estrangeiros e caráter 
cosmopolita da cidades conclui Kuhar.  
 
O professor Eduardo França, do Ibmec não vê o exemplo como loja conceito, mas sim como uma 
forma realizar uma venda quando o consumidor está em um momento de boa experiência com a 
marca. "É como ir a Disney e comprar um bichinho do mesmo brinquedo que acabou de sair", 
explica. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 set. 2005, Gerência, p. B-10 
 


