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Grifes abrem unidades com serviços para ampliar experiência de compra. 
 
Vender o bem-estar é o objetivo das "concept store", ou lojas-conceito, que surgem para agregar 
valor à marca e buscar um diferencial no varejo, para um público de alto poder aquisitivo. As 
lojas-conceito vendem não só produtos, mas o sonho de um mundo perfeito. Localizadas nos 
bairros mais caros das grandes capitais, geralmente estão na ruas mais sofisticadas, possuem 
uma metragem quadrada superior a qualquer outra loja da marca e são planejadas por arquitetos 
renomados.  
 
As lojas-conceito se associam a arte, a literatura, a gastronomia e acumulam prestígio. A 
diversidade de produtos finos e serviços oferecidos garantem o tão desejado conceito de elegância 
. O objetivo é transformar a compra num momento de lazer e de muito prazer. Qualquer 
semelhança com as lojas de Beverly Hills, em Los Angeles, Estados Unidos, não é mera 
coincidência. 
 
Com 1,8 mil metros quadrados distribuídos em quatro andares e uma fachada de 10 metros de 
altura, a Clube Chocolate chama atenção na Rua Oscar Freire, nos Jardins, em São Paulo. 
Projetada pelo arquiteto Isay Weinfeld, o mesmo do Hotel Fasano, a mega loja trouxe o glamour 
da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, para seu interior.  
 
"Aqui temos uma simulação da praia carioca, com areia branca trocada a cada dois meses, 
palmeiras que vão do primeiro ao último andar e uma calçada estilizada, lembrando os famosos 
calçadões das praias do Rio", diz Patsy Scarpa, relações-públicas da loja. 
 
 
Na mesma Oscar Freire, está a "concept store" da Maria Bonita. Assinada por Freusa Zechmeister, 
com três pavimentos e 1,1 mil metros quadrados, a loja tem no segundo andar um espaço 
reservado para exposições de arte contemporânea. O Espaço Maria Bonita foi planejado para que 
a moda pudesse conviver em harmonia com a arte. Tanto que o desfile da última coleção, 
apresentado durante o São Paulo Fashion Week, foi dentro da loja.  
 
"Esta é uma loja emblemática para a nossa rede porque São Paulo é o centro da moda brasileira e 
está é a primeira loja de moda da Oscar Freire", conta Alexandre Aquino, sócio-diretor da 
empresa. Ele revela que este tipo de loja agrega valor à marca e oferece aos clientes um conjunto 
de vantagens, como o contato com a arte e um ambiente refinado.objetivo é aguçar sentidos do 
cliente  
 
Patsy, da Clube Chocolate, diz que a loja foi planejada para aguçar os sentidos do consumidor. 
"Temos um restaurante no subsolo para reproduzir os bistrôs franceses sofisticados, cujos pratos 
são assinados pelo chef Pascal Jolly. Além disso, a trilha sonora, trocada a cada mês, foi feita 
especialmente para a loja, pelo DJ Felipe Venâncio", diz ela.  
 
Lá, é possível encontrar, além de grifes famosas internacionais e roupas da própria coleção, jóias, 
CDs, livros, flores, móveis e eletrônicos. Frutas, objetos de sex shop e até pássaros já foram 
vendidos, informa Patsy. Ela revela que o consumidor fica, em média, 50 minutos dentro da loja, 
tamanho o número de produtos, enquanto em uma loja convencional, a média é de 20 minutos. 
 
Em outro endereço chique, em Belo Horizonte, no Bairro de Lourdes, a Maria Bonita possui uma 
casa de alto luxo, com piscina e deck. Seus clientes, além de comprar, podem tomar café e 
saborear champanhe. Lá também é possível participar de lançamentos de livros e instalações de 
artistas de arte contemporânea. Para Aquino, a resposta do consumidor é positiva.  
 



"O cliente vem à loja e tem prazer de ficar lá, além de consumir", diz ele. O empresário lembra 
que a estratégia de montar algumas lojas-conceito para integrar uma rede maior de pontos de 
venda está relacionada com os altos custos do espaço nos shopping centers. Assim, as grifes não 
teriam condições de abrir todas as lojas no mesmo estilo. 
 
No Rio, incentivo ao bem-estar  
 
Também presente em várias capitais, a marca carioca Wöllner Outdoor, de Lauro Wöllner e Paulo 
Calarge, optou pelo Rio para estabelecer a sua "concept store". Em Ipanema, Zona Sul carioca, a 
loja tem uma área de 250 metros quadrados e oferece o Geographic Café.  
 
"É uma parada obrigatória para quem aprecia um bom café, acompanhado de salgados e doces. A 
loja não é um lugar exclusivo de venda de roupas. Estamos preocupados com o bem viver. Dessa 
forma, o café já é uma referência no bairro. Esta é uma maneira de mostrar o melhor da loja", diz 
Calarge. Lá também acontece o ciclo de Palestras Wöllner, para aventureiros trocarem 
experiências e divulgarem seu trabalho.  
 
A Le Lis Blanc (com unidades em Ipanema; na Rua Oscar Freire, em São Paulo; no shopping Pátio 
Savassi, em Belo Horizonte; e em Brasília) oferece um diferencial para seus consumidores. A linha 
homewear é uma novidade da marca. Cláudia Schor, proprietária da marca, conta que o Espaço 
Le Lis Blanc Casa é dedicado a objetos como porta velas e bandejas. Muitos produtos são trazidos 
do oriente. "O diferencial da loja é fundamental para atrair novos clientes e agregar valor ao 
negócio", diz ela. 

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 fev. 2006, Jornal do Lojista, p. B-8 

 
 
 
 


