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RESUMO

Sabe-se que a economia brasileira está passando por grandes turbulências, e a prática 
do varejo torna-se cada vez mais acirrada. Como está cada vez mais difícil encontrar 
oportunidades de diferenciação a partir dos produtos, dos preços, das promoções e da 
localização, os varejistas estão buscando transformar a própria loja num diferencial 
competitivo, tornando-a atraente e estimulante. 

Comprovadamente, através de estudos mercadológicos, a atmosfera de uma loja, 
quando em sintonia com o desejo do consumidor, faz com que este permaneça ali por mais 
tempo, estimulando-o a comprar. A apresentação física da loja, externa e internamente, deve 
refletir elementos culturais e sociais, sendo fundamental a busca de uma identidade. Tal 
planejamento requer um bom projeto de arquitetura e uma forte ação de merchandising, ou 
seja, técnicas de apresentação da mercadoria. 

Antigamente reservados aos círculos da burguesia rica, os produtos de luxo 
progressivamente “desceram” a rua. No momento em que os grandes grupos apelam para o 
espírito do marketing, é imperativo abrir o luxo ao maior número de pessoas possível e torná-
lo acessível através do aumento dos pontos de vendas, por isso torna-se importante 
compreender como se compõem estes espaços. 

Pretende-se, através desta pesquisa, identificar aspectos importantes a serem 
observados durante o planejamento e projeto de interiores comerciais, a fim de auxiliar no 
desenvolvimento de melhores projetos arquitetônicos de lojas. Neste sentido, este trabalho 
vem contribuir com os estudos nesta área.  

Palavras Chave: Arquitetura de Interiores Comerciais, Marketing de varejo, Comportamento do 

consumidor. 



ABSTRACT

Nowadays, the Brazilian economy is passing through a big turbulence, and the retail 
trade practice is getting more and more crowded. As it is getting worse finding opportunities 
to differentiate products, prices, promotions and locations, the retail traders are trying to 
transform their own store into a competitive differentiate, making it more attractive and 
stimulating. 

Proofing through market studies, the atmosphere of a store, simultaneous with the 
desire of the consumer, makes that the consumer himself stays longer there, stimulating him 
to buy something. The physical presentation of the store, in and outside, must reflect cultural 
and social elements, being fundamental to find and identify them. This planning action 
requires a good architecture project and a strong merchandising action, through techniques on 
the presentation of the goods. 

In the past, luxury products were restrictedly commercialized in the upper most classes 
of our society. Over the years, this situation has been changed and today these goods are 
widely available to the general public. In fact, this is a result of a “Marketing Spirit” strategy 
used by large retail companies, where these “prime” products are made available in large 
scale (more places, more buyers and lowers prices). In light of the above, it is imperative to 
understand how to set-up the correct environment for this whole strategy to take place. 

What is expected from this study is to identify important aspects relative to the design 
of high-end commercial interiors. Nonetheless the goal is to contribute with the development 
of better architectonic plans for retail stores. 

Key words: Commercial Architecture of interior, Retail Trade Marketing, Consumer 

Behavior.
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1  INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a economia brasileira está passando por um aumento da capacidade do 

varejo, destacando a necessidade de maior competitividade, e a prática do varejo torna-se cada 

vez mais acirrada. Como está cada vez mais difícil encontrar oportunidades de diferenciação a 

partir dos produtos, dos preços das promoções e da localização, os varejistas estão buscando 

transformar a própria loja num diferencial competitivo, tornando-a atraente e estimulante. 

E mais: a urbanização acelerada das grandes metrópoles, acentuada pelo crescimento 

demográfico vertiginoso, aliado a estímulos visuais constantes, fez surgir a necessidade da 

expansão da arquitetura de interiores comerciais por meio de estratégias de marketing.

Comprovadamente, através de estudos mercadológicos, a atmosfera de uma loja, 

quando em sintonia com o desejo do consumidor, faz com que este permaneça ali por mais 

tempo, estimulando-o a comprar. A apresentação física da loja, externa e internamente, deve 

refletir elementos culturais e sociais, sendo fundamental a busca da criação de uma identidade 

visual compatível com as características do público-alvo que se pretende atingir, neste caso o 

mercado de luxo. Tal planejamento requer um bom projeto de arquitetura e uma forte ação de 

marketing e merchandising, ou seja, a apresentação da mercadoria; para assim melhor atender 

os desejos e anseios que se expressam através da compra e da fidelização do cliente. 

Pretende-se, através desta pesquisa, identificar aspectos importantes a serem 

observados durante o planejamento e projeto de interiores comerciais de luxo, a fim de 

auxiliar no desenvolvimento de melhores projetos arquitetônicos deste segmento lojas.  

Além do acima exposto, este trabalho visa a conciliar os conhecimentos da acadêmica 

adquiridos no curso de administração realizado na UFSC – Universidade Federal de Santa 

Catarina, dos conhecimentos adquiridos no curso de arquitetura e urbanismo na UNISUL – 



Universidade do Sul de Santa Catarina e os conhecimentos adquiridos até o momento no 

curso de Mestrado em arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

O anseio por este tema de estudo surge a partir da constatação da restrição de estudos  

desenvolvidos até então, a este respeito, na área da arquitetura. As pesquisas acerca deste 

tema estão voltadas, notadamente, para a área de administração de marketing, supermercados, 

ou de moda.   

Mesmo no meio profissional, poucos são os arquitetos que desenvolvem projetos de 

interiores comerciais, compreendendo o projeto arquitetônico e sua execução (projeto de 

interiores – desenho de móveis, light design, entre outros) e enfatizando a exposição das 

mercadorias dentro da loja. Também são poucos os que compreendem a atmosfera do 

ambiente comercial de luxo e projetam espaços adequados para exercer o varejo. Este 

trabalho tenta contribuir com os estudos nesta área.  

Diante do problema exposto, lançamo-nos à pesquisa de campo. Pesquisa esta baseada 

em entrevistas apresentadas em revistas especializadas,  com renomados arquitetos no ramo 

de arquitetura de luxo na cidade de São Paulo. Nesse sentido, este trabalho vem contribuir 

com os estudos nesta área.  

A pesquisa baseou-se nos seguintes tópicos: compreensão do varejo e suas tendências; 

o luxo como comportamento de diferenciação e compra; apresentação de propostas para 

decisões estratégias de marketing de varejo que antecedem o projeto de arquitetura; conceitos 

e objetivos de merchandising e visual merchandising, projeto de interiores comerciais. 

Tópicos estes apresentados em sete capítulos. 

O capítulo 1 dedica-se à caracterização do problema, hipótese e objetivos e 

metodologia empregada na pesquisa, caracterizando, delineando e delimitando-a, 

apresentando as técnicas de coleta de dados, o instrumento de coleta de dados, a forma como 

os dados foram tratados e as limitações encontradas para a realização da pesquisa. 



O capítulo 2 diz respeito à revisão da literatura especializada sobre o varejo. Descreve 

o conceito, o panorama atual e as tendências deste setor. 

O capítulo 3 trata do luxo. Destaca o comportamento e anseios dos consumidores de 

alto padrão através da história, a fim de compreender o que este significou, significa hoje e 

significará amanhã.  

O capítulo 4 aborda o marketing de varejo, tratando das decisões preliminares a serem 

levantadas antes da concepção do partido arquitetônico da loja; apresenta uma série de 

estratégias varejistas que proporcionam um destaque perante a concorrência; e por último 

conceitua o merchandising e o visual merchandising; e apresenta uma forma de planejamento 

do visual merchandising na busca de vantagem competitiva. 

O capítulo 5 descreve uma série de elementos e conceitos que devem ser levados em 

conta pelo arquiteto no momento da concepção do projeto, na busca constante da imagem 

condizente ao seu público-alvo. Logo, diz respeito à imagem e ambiência, fachada e vitrine, 

layout, ergonomia, apresentação da mercadoria, sinalização, entretenimento, iluminação, cor, 

música e aroma. 

O capítulo 6 irá apresentar uma pesquisa de campo nas lojas de luxo da Rua Oscar 

Freire e imediações, em paralelo, serão realizadas entrevistas com os arquitetos responsáveis 

pelas lojas, a fim de concluir as boas soluções arquitetônicas e as insuficientes, segundo a 

teoria levantada pela acadêmica. 

Por último, no capítulo 7, serão feitas as considerações finais. 



1.1  PROBLEMA 

Como a arquitetura e o marketing, interagem e influenciam na composição das lojas 

voltadas para o segmento de luxo, a fim de atender os desejos e anseios que se expressam 

através da compra e da fidelização do cliente? 

1.2  HIPÓTESE 

 A arquitetura apresenta-se através da criação de uma atmosfera e ambientação; 

o marketing destaca o produto utilizando as ferramentas de merchandising, e o luxo 

apresenta-se como a busca de auto-satisfação e auto-afirmação. 

1.3  OBJETIVOS 

A partir da bibliografia e de pesquisa de campo, o objetivo deste trabalho é 

compreender os elementos da arquitetura e do marketing que trabalham como 

potencializadores do desejo de consumo e de fidelização do consumidor de luxo. 

1.4  JUSTIFICATIVA  

No panorama empresarial, o  varejo vem assumindo uma importância cada vez maior 

no Brasil e no mundo. Com o acelerado ritmo de consolidação com que vêem se 

caracterizando as atividades varejistas brasileiras, um número crescente de varejistas aparece 

na relação das maiores empresas do Brasil. 



De acordo com a Pesquisa Anual do Comércio feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o comércio varejista no Brasil, incluindo o comércio de 

veículos, motocicletas e combustível a varejo, apresentou receita total de R$ 308,95 bilhões 

em 2003, reunindo 1.188.994 empresas com 1.365.135 estabelecimentos e empregando 6,27 

milhões de pessoas. 

Pode-se dizer que o varejo é hoje o negócio que mais fatura no mundo. De cada dez 

novos empregos criados nas economias desenvolvidas, seis são na área varejista 

(BERNARDINO 2004). 

Sabendo que a prática do varejo está cada dia mais acirrada e que está cada vez mais 

difícil encontrar diferenciação a partir dos produtos, dos preços e das promoções, os varejistas 

estão buscando transformar a própria loja num diferencial competitivo, tornando-a atraente e 

estimulante. 

Logo, a apresentação física da loja, externa e internamente, deve refletir elementos 

culturais e sociais do público-alvo que se pretende atingir, buscando uma identidade marcante 

para a arquitetura.

1.5  METODOLOGIA 

A presente dissertação, para a obtenção do título de Mestre, busca identificar aspectos 

importantes a serem observados durante o planejamento e projeto de interiores comerciais, a 

fim de ajudar no desenvolvimento de melhores projetos arquitetônicos de lojas. 

Depois que se definiu o objeto de estudo, houve a necessidade da busca e identificação 

dos procedimentos metodológicos a serem utilizados: o “como” e o “com que fazer”. A 

metodologia aponta o caminho a ser seguido, norteando as ações do pesquisador, através das 

fontes e ferramentas disponíveis. Diferentes metodologias requerem formas diversas de coleta 



e de análise de dados, de maneira a atender aos objetivos da pesquisa tanto técnica como 

econômica (MATTAR, 1999). 

O projeto teve início com uma pesquisa exploratória, que proporcionou ao pesquisador 

um maior conhecimento sobre o tema de pesquisa a ser desenvolvido com a finalidade de 

situá-la dentro de uma perspectiva cronológica. Proporcionando a imersão do pesquisador no 

contexto real, ter-se-á uma visão geral e não enviesada do problema considerado (MATTAR, 

1999).

Após a conclusão da fase exploratória da pesquisa, se iniciou-se a pesquisa conclusiva 

descritiva. Este tipo de pesquisa caracterizou-se por possuir objetivos e procedimentos 

formais bem estruturados, dirigidos para a solução de problemas ou avaliação de alternativas 

de cursos de ação (LAKATOS et al , 1986). 

Para pesquisar o tema optou-se pelo estudo de caso, entendido como o tipo de 

pesquisa que tem como objetivo analisar as lojas da Rua Oscar Freire e imediações, 

permitindo, assim, a compreensão do seu todo (MATTAR, 1999). 

Neste tipo de pesquisa se realizou-se o estudo de uma situação real, procurando-se 

verificar a existência de causa e efeito entre as variáveis.

Pode-se caracterizar a pesquisa também como ex-post-facto, a fim de descobrir a 

existência de relacionamento entre as variáveis após o fenômeno em estudo já ter ocorrido 

(MATTAR, 1999). 

Essa forma de classificar a pesquisa quanto ao seu ambiente de trabalho procura 

distinguir em que condições ambientais a pesquisa será realizada. Nesse caso, a pesquisa foi 

realizada em condições ambientais reais, denominada pesquisa de campo (MATTAR, 1999). 

A pesquisa foi realizada a partir da escolha de renomados arquitetos de lojas de luxo, 

que possuíam obras na Rua Oscar Freire e imediações, cuja arquitetura causa destaque e 

desejo de pesquisa. Sendo assim, três arquitetos foram escolhidos, Isay Weinfeld, Gilberto 



Cioni e Felippe Crescenti. Cada arquiteto baseou-se em duas obras expressivas para responder 

o questionário, previamente elaborado pela pesquisadora, via e-mail. 

Os dados desta dissertação foram obtidos através de dados primários e secundários. Os 

dados primários são aqueles que nunca foram coletados antes, estando, ainda, em posse dos 

pesquisadores, e os dados secundários são aqueles que já foram coletados e estudados. 

Os dados primários foram pesquisados e coletados através de questionários enviados 

aos arquitetos e visita as lojas em questão. Logo, buscou-se realizar um paralelo entre as 

teorias levantadas nesta pesquisa e a forma de pensar e agir dos arquitetos selecionados, 

permitindo assim a obtenção de dados qualitativos.  

Dados secundários são aqueles que já foram coletados e estudados, como já foi dito, e 

tiveram o propósito de atender a outra pesquisa, mas estão à disposição para serem aplicados 

conjuntamente sobre os dados primários (MATTAR, 1999). 

Esses dados foram obtidos através de levantamentos bibliográficos, em livros técnicos 

específicos, além de revistas especializadas, matérias publicadas em jornais, dissertações e 

teses, estudos de casos, relatórios e publicações de instituições e associações relacionadas ao 

assunto.

Para realizar a pesquisa dentro dos parâmetros técnicos desejados, foi escolhido o 

Instrumento Estruturado Não Disfarçado, conhecido como Roteiro de Pesquisa. Este 

apresenta perguntas exatamente com as mesmas palavras, sempre na mesma ordem e com as 

mesmas opções de resposta. 

Assim classificado por MATTAR (1999), o roteiro de pesquisa é normalmente 

utilizado em pesquisas conclusivas, principalmente em levantamentos amostrais e estudos de 

campo. Ele proporciona simplicidade na aplicação e facilidade na análise e interpretação. 

Composto por perguntas fixas sempre na mesma ordem e mesmas opções de resposta para 

todos os empreendimentos visitados. 



Encerrado o trabalho de campo, passou-se à reunião dos dados para a obtenção dos 

resultados globais. Segundo MATTAR (1999), o objetivo principal das análises será de 

permitir ao pesquisador o estabelecimento das conclusões, a partir dos dados coletados. 

As informações obtidas foram analisadas de duas formas diferentes, quantitativa e 

qualitativamente, e ambas foram utilizadas para avaliar a situação do espaço em estudo. O 

tratamento será quantitativo, pois serão aplicadas técnicas estatísticas a fim de quantificar as 

respostas, e qualitativo porque serão analisadas como fenômeno de manifestações humanas 

(LAKATOS et al., 1986). 

O processo de interpretação ocorreu nesta seqüência: classificação e análise dos dados. 

A classificação foi realizada com a distribuição dos dados obtidos na pesquisa com os 

arquitetos, reunindo-os em classes de respostas, conforme os objetivos. E, para a análise dos 

dados obtidos, utilizou-se fotografias e anotações pessoais. 

No decorrer desta pesquisa surgiram algumas dúvidas: será que o estudo conseguiria 

realmente expressar a realidade da pesquisa? Estariam os arquitetos dispostos a participar 

integralmente da pesquisa, respondendo com densidade as perguntas feitas? As lojas 

escolhidas estariam realmente dentro da segmentação de mercado proposta? 



2 VAREJO 

2.1 CONCEITO 

Varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos 

e serviços para atender à  necessidade pessoal do consumidor final. O varejista é a instituição 

cuja atividade principal baseia-se no varejo, isto é, na venda de produtos e serviços para o 

consumidor final. Quando se fala em varejo, logo vem à  mente a imagem de uma loja; porém 

as atividades varejistas podem ser realizadas de diversas formas. 

O varejista faz parte dos sistemas de distribuição entre o produtor e o consumidor, 

desempenhando um papel de intermediário, funcionando como um elo de ligação entre o  

atacado e a produção. Apesar de exercer a função de intermediário, o varejista assume cada 

vez mais um papel pró-ativo na identificação das necessidades do consumidor e na definição 

do que deverá ser produzido para atender às expectativas do mercado (PARENTE, 2000). 

Os varejistas são os intermediários que fazem a ligação direta com o consumidor final, 

dentro dos canais de marketing. Segundo BERNARDINO et al.  (2004, p.16), “varejista é um 

negociador que vende produtos e serviços de uso pessoal ou familiar aos consumidores”. 

O varejo é conhecido como a atividade comercial responsável por providenciar 

mercadorias e serviços desejados pelo consumidor e  inclui as atividades envolvidas na venda 

de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais (BLESSA, 2003). 

2.2 PANORAMA DO VAREJO 

O início da estabilidade econômica em 1994, a consolidação do real, a globalização, as 

fusões e o crescimento do mercado consumidor foram alguns fatos que marcaram a economia 



brasileira e tiveram reflexos nos processos gerenciais das empresas. As principais mudanças 

operacionais do varejo demonstraram que o segmento buscou ganhos de produtividade, 

oferecendo um serviço de melhor qualidade, otimizando a integração e o relacionamento entre 

fabricantes e fornecedores, reduzindo custos e ampliando a rentabilidade (BLESSA, 2003). 

O modelo de relacionamento entre fabricante, fornecedor e varejo sofreu profundas 

transformações desde então. Antes se trabalhava com preço, volume e prazo, ou seja, uma 

estratégia mais voltada para conceitos internos de gestão. Com a moeda estabilizada, a 

política comercial passou a priorizar aquilo que o cliente deseja comprar. A concorrência 

aumentou em diversos setores. Os preços passaram a ser comparados a nível internacional. As 

margens de comercialização se reduziram em função do aumento do custo das mercadorias e 

da mão-de-obra, o que impôs ao varejo gastos adicionais (BERNARDINO et al., 2004). 

A maior interação entre varejo e indústria levou ao desenvolvimento de novos 

conceitos de distribuição, logística e comercialização, proporcionando uma melhora 

acentuada na qualidade dos produtos e serviços oferecidos ao mercado. 

No panorama empresarial, o  varejo vêm assumindo uma importância cada vez maior 

no Brasil e no mundo. Com o acelerado ritmo de consolidação com que vem caracterizando as 

atividades varejistas brasileiras, um número crescente de varejistas aparece na relação das 

maiores empresas do Brasil. 

De acordo com a Pesquisa Anual do Comércio feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o comércio varejista no Brasil, incluindo o comércio de 

veículos, motocicletas e combustível a varejo, apresentou receita total de R$308,95 bilhões 

em 2003, reunindo 1.189.994 empresas com 1.365.135 estabelecimentos e empregando 6,27 

milhões de pessoas.  

Com um volume anual de vendas superior a R$100 bilhões – feitas por cerca de 1 

milhão de lojas –, que representam mais de 10% do PIB brasileiro, as atividades varejistas 



desempenham um papel importante no cenário econômico nacional. Os principais setores 

varejistas no Brasil são os de alimentos, as revendas de lojas de carros, os postos de gasolina, 

as lojas de eletrodomésticos e o setor de confecção. 

O varejo é o negócio que mais fatura no mundo. De cada dez novos empregos criados 

nas economias desenvolvidas, seis são na área varejista. 

O consumo do luxo movimenta cerca de US$ 2,5 milhões anuais no país, sustentado 

por um crescimento de 35% nos últimos sete anos. São cifras que colocam o Brasil entre os 

dez maiores consumidores de produtos de luxo do mundo. Nas Américas, só perde para os 

Estados Unidos, o que explica por que o país continua chamando a atenção das grifes ainda 

não estabelecidas no Brasil (revista Exame 15/02/2006). 

2.3 TENDÊNCIAS DO VAREJO 

Muitas serão as transformações no varejo nas próximas décadas, e algumas delas já 

estão acontecendo. As principais tendências do varejo apontadas por PARENTE (2000) são: 

maior internacionalização, aumento da concentração, maior poder do varejo, parcerias e 

alianças com fornecedores, disputa pelos consumidores de baixa renda, polarização entre 

formatos e posicionamentos, aumento da concorrência de formatos substitutos, tecnologia da 

informação, valorização das pessoas empregadas no varejo, novos formatos e composições 

varejistas, expansão do varejo sem lojas, varejo eletrônico, expansão do varejo de serviços, 

maior foco no cliente e no marketing de relacionamento, mudanças no comportamento do 

consumidor, expansão do sistema de auto-serviço, crescimento e fortalecimento dos 

shoppings centers e mudanças nas características do mercado brasileiro.  

Dessas mudanças citadas, cabe à arquitetura de luxo destacar a polarização entre 

formatos e posicionamentos, comportamento do consumidor, assim como o crescimento e o 

fortalecimento dos shoppings centers.



Há uma tendência de polarização entre as megastores e as lojas especializadas, entre 

as lojas voltadas para preços baixos e as lojas com marcas fortes, bem como entre o comércio 

eletrônico e o atendimento personalizado. 

As lojas de luxo apresentam-se em um dos extremos da polarização, ou seja, são lojas 

especializadas, voltadas para os altos preços, logo comercializam marcas fortes e voltam-se 

para o atendimento personalizado. Esta polarização entre os massificados e os especializados 

cria um posicionamento e traz novos desafios para as empresas de luxo. 

Outra tendência que vem sendo detectada é a polarização entre o varejo-emoção, o 

varejo-conveniência e o varejo-razão, conforme mencionado por SOUZA e SERRENDINO 

(apud BERNARDINO et al., 2004). O cerne desses conceitos relaciona-se às decisões do 

consumidor sobre o que e onde comprar, assumindo que elas variam, dependendo da 

motivação, do momento da compra e do destino dos produtos.  

As lojas de luxo, voltadas para a Classe A, concentram sua atenção na conquista do 

consumidor que realiza suas compras focados no varejo-emoção. Uma vez que essas lojas 

despertam experiência de grande impacto emocional, elas se preocupam na localização 

privilegiada e valorizam os atributos da comunicação, criando assim uma relação emocional 

entre o cliente e a marca. 



3 LUXO 

A época recente foi testemunha de uma forte expansão do mercado de luxo; apesar de 

certas dificuldades conjunturais, muitos estudos prospectivos prometem um belo futuro ao 

luxo; a emergência de novas classes abastadas, a globalização e a abertura de países 

relacionados com o consumo de luxo constituem tendências geradoras de um forte potencial 

de desenvolvimento do setor. 

 Há bem mais do que uma nova superfície econômica. Há mais de uma década o setor 

do luxo passa por uma verdadeira mutação organizacional, tendo as pequenas empresas 

independentes e semi-artesanais cedido lugar aos conglomerados de dimensão internacional, 

aos grupos multimarcas, que aplicam, embora não exclusivamente, métodos e estratégias que 

provocam seu valor nos mercados de massa. 

 Anuncia-se uma nova época do comércio de luxo, agora marcada pela aceleração dos 

movimentos de concentração, pelas fusões, aquisições e cisões de marcas em um mercado 

globalizado. O momento é de financeirização do setor, sem que, por isso, desapareçam os 

imperativos específicos de criatividade e de excelência dos produtos. O mundo do luxo que se 

desenha aparece, assim, como uma síntese inédita e antinômica de lógica financeira e de 

lógica estética, de imposições de produtividade e de conhecimento tradicional, de inovação e 

de conservação da herança.  

Antigamente reservados aos círculos da burguesia rica, os produtos de luxo 

progressivamente “desceram” a rua. No momento em que os grandes grupos apelam para o 

espírito do marketing, é imperativo abrir o luxo ao maior número de pessoas possível e torná-

lo acessível através do aumento dos PDV’S.  

Nos dias atuais, o setor sistematicamente constrói-se como um mercado hierarquizado, 

diferenciado, diversificado, em que o luxo de exceção coexiste com um luxo intermediário e 



acessível. Esfera daí em diante plural, o luxo “estilhaçou-se”, não há mais um luxo, mas luxos,

em vários graus, para públicos diversos. Por isso, ao menos ocasionalmente, o luxo aparece 

como um bem ao alcance de quase todos os bolsos.  

De um lado reproduz-se, em conformidade com o passado, um mercado extremamente 

elitista, com arquitetura pomposa e clássica; de outro, o luxo enveredou pelo caminho inédito 

da democratização de massa, optando pelo produto de grande apelo visual, facilmente 

identificável, e conseqüentemente com uma arquitetura de grande apelo popular. Duas 

tendências coabitam: uma banaliza o acesso ao luxo e o desmistifica, a outra reproduz-lhe o 

poder de sonho e de atração pelas políticas de preço e de imagem. 

 As expectativas e os comportamentos relativos aos bens caros mudaram. Segundo 

LIPOVETSKY & ROUX (2005), nos dias atuais vemos manifestar-se o “direito” às coisas 

supérfluas para todos, o gosto generalizado pelas grandes marcas, o crescimento de consumos 

ocasionais em frações ampliadas da população, uma relação menos institucionalizada, mais 

personalizada, mais afetiva com os signos prestigiosos: o novo sistema celebra as bodas do 

luxo e do individualismo liberal. Mutações que convidam a reconsiderar o sentido social e 

individual dos consumos dispendiosos, bem como o papel tradicionalmente estruturante das 

estratégias distintivas e dos afrontamentos simbólicos, muitas vezes impostos também pela 

arquitetura entre os grupos sociais. 

 Aos olhos da geração precedente, o luxo que “parecia envelhecido” agora parece 

“absolutamente moderno”, no impulso da reabilitação do antigo, do “retorno dos verdadeiros 

valores”, do vintage, da inflação do memorial e do “autêntico”. 

 A consagração contemporânea do luxo é acompanhada por uma nova relação com a 

herança, por uma valorização inédita do passado histórico, pelo desejo pós-moderno de 

reconciliar criação e permanência, moda e intemporalidade. O ser diferente e não 

necessariamente bom (Frank Lloyd Wright). 



À luz de todos esses fenômenos é difícil abrir mão da idéia de que se assiste a uma 

verdadeira mudança de época: começou uma nova idade do luxo. 

Compreender as apostas atuais da gestão de uma marca de luxo exige fazer uma volta 

à historia, a fim de cercar o que a noção de luxo significou sucessivamente no tempo, para 

situar o que ela quer dizer hoje e o que significará amanhã. Essa volta é uma condição prévia 

dos princípios que devem daí em diante reger o marketing e a arquitetura de interiores 

comerciais de lojas de luxo. 

3.1 A HISTÓRIA DO LUXO 

LIPOVETSKY & ROUX (2005) vêem a lógica do luxo paleolítico como uma ética de 

luxo, sem objeto faustoso. Para os autores o luxo não começou com a fabricação de bens de 

preço elevado, mas com o espírito do dispêndio: este precedeu o entesouramento das coisas 

raras. Antes de ser uma marca da civilização material, o luxo foi um fenômeno de cultura, 

uma atitude mental que se pode tomar por uma característica do humano-social, afirmando 

seu poder de transcendência, sua não animalidade. 

 Nas sociedades primitivas mais opulentas existiam bens preciosos não utilitários, 

como colares e braceletes, que eram redistribuídos, eram trocas em forma de dádivas. Dessa 

forma, eram claramente distinguidas a troca econômica das mercadorias úteis e a troca que se 

supõe dos bens superciosos e prestigiosos. Assim, é a dádiva na troca cerimonial, o espírito de 

munificência e não da acumulação de bens de grande valor que caracteriza a forma primitiva 

do luxo. 

Até a metade do século XIX, o universo do luxo funcionava segundo um modelo de 

tipo aristocrático e artesanal. Se desde a Renascença os artistas ganharam a glória, em 

compensação os artesãos, em sua maioria, eram desconhecidos e sem prestígio. Enquanto o 

valor do trabalho parece reduzido em comparação ao valor do material utilizado, a iniciativa 



cabe ao senhor ou ao grande burguês que passa a encomenda. Fabricação de peças únicas, 

primazia da demanda do cliente, situação subalterna e anônima do artesão. Assim é o sistema 

que prevalece nos tempos pré-democráticos. 

 O aparecimento das sociedades divididas em classes constitui uma das mais 

importantes rupturas da história do luxo. Quando ocorreu a separação de senhores e súditos, 

nobres e plebeus, ricos e humildes, o luxo deixou de coincidir exclusivamente com os 

fenômenos de circulação-distribuição-desentesouramento das riquezas, mas como novas 

lógicas de acumulação, centralização e hierarquização. É o momento em que surgem os ricos 

mobiliários funerários, as arquiteturas e esculturas grandiosas, os palácios e as cortes, 

suntuosidades para traduzir na pompa o poder. Verificam-se clivagens entre  luxo sagrado e 

luxo profano, luxo público e luxo privado, luxo eclesiástico e luxo das cortes. 

Tudo oscila com a modernidade. Nada ilustra melhor a nova lógica do que o 

surgimento da alta-costura. Na segunda metade do século XIX, Charles Frédéric Worth 

assenta-lhe os fundamentos ao estabelecer uma indústria de luxo consagrada à criação de 

modelos freqüentemente alterados e fabricados nas medidas de cada cliente. A ruptura com o 

passado é clara. Enquanto os modelos são criados fora de toda procura particular, o grande 

costureiro aparece como um criador livre e independente. Ele estava à disposição; agora 

impõe soberanamente seus modelos e gostos às clientes metamorfoseadas em consumidoras 

despojadas de um real direito de controle. A idade moderna do luxo vê triunfar o costureiro 

liberto de sua antiga subordinação à cliente e afirma seu novo poder de dirigir a moda. Nasce 

assim a idade de ouro do costureiro demiurgo que dura cem anos. 

 Enquanto a alta-costura consagra a união entre o artesanato de arte e a indústria, os 

progressos da mecanização, no mesmo momento, vão permitir o aparecimento de um 

“semiluxo”, de um “falso luxo”, de preço menor, destinado às classes médias.  



 Na segunda metade do século XIX erguem-se magazines baseados em novos métodos 

comerciais (preços baixos e fixos, entrada livre, diversidade dos produtos, publicidade), 

visando estimular o consumo das classes médias. Baixando os preços, o grande magazine 

conseguiu “democratizar o luxo” ou, mais exatamente, transformar certos tipos de bens, 

outrora reservados às elites abastadas, em artigos de consumo corrente e promover o ato de 

compra de objetos não estritamente necessários. 

A partir deste momento dá-se a união entre a arquitetura, o merchandising e o luxo. A 

arquitetura ergue o grande magazine, imponente, inspirado nos chateuax e palácios, com a 

predominância dos estilos notadamente franceses, fortemente marcados por detalhes 

resgatados de Versailles, oscilando entre o barroco, o rococó e o neoclássico dos Luíses, uma 

potência mercantil que distribui como brinde espetáculo e beleza, abundância e riqueza. Com 

a diferença de que o antigo espetáculo agonístico metamorfoseou-se em universo mercantil 

sem desafio nem reciprocidade. Os grandes magazines passam a ser concebidos para aparecer 

como extraordinários espetáculos, palácios de luz e de cores, maravilhas resplandecendo com 

todos os seus brilhos. As fachadas coroadas de cúpulas, as estátuas, o estilo ornamental, os 

domos dourados transformam o grande magazine em um mundo cintilante, em magia 

monumental e mercantil.  

O merchandising destaca-se através da profusão de mercadorias, vitrines, exposições 

suntuosas dos artigos. Já o luxo destaca-se através de ostentações, onde tudo é feito para 

sublimar o objetivo utilitário do grande comércio, para transcender sua dimensão materialista 

e aparecer como um espetáculo ofuscante de festa, de excesso e de fausto, por isso sempre 

fundamentado em referenciais de materiais e acabamentos que lembram as pedras e metais 

preciosos cobiçados, inacessíveis à grande massa trabalhadora, porém agora admirados. 

 O desejo irresistível de comprar e os “bons negócios” substituíram a troca cerimonial 

recíproca. Ao tempo sagrado, o ritual das festas sucede o tempo acumulativo, permanente do 



consumo. Da magia dos ritos e das palavras sagradas não resta mais que a magia dos preços e 

das “coisas”, nova promessa de felicidade das classes médias. Nos tempos democráticos, o 

luxo combina-se com o “barato”, o excesso com o cálculo econômico, o desperdício com o 

indispensável, o desvario com as excitações e distrações cotidianas do shopping. Não mais o 

culto nobre do dispêndio suntuário, mas o da posição social, do conforto, da felicidade 

privada.

 A sociedade moderna do século XX e seus valores emergentes individualistas e 

hedonistas tornaram então o luxo necessário ao bem-estar ordinário de uma vida material mais 

prática e mais funcional. O luxo torna-se uma marca distintiva, símbolo do acesso e do 

pertencimento a uma nova categoria social. 

 Desde o início do século XX, por influência de muitas correntes de vanguarda 

artística, verifica-se uma rejeição da ênfase decorativa no universo da arquitetura e dos 

objetos. A estética modernista do habitat e dos objetos materializou as pesquisas plásticas dos 

artistas, surgiram novas representações do espaço e do tempo, uma nova relação com o 

mundo e com os outros, com a higiene e a luz, com o conforto e a intimidade. 

A segunda parte do século XX pode ser dividida em três grandes períodos de 

consumo: o pós-guerra e, em particular, dos anos 1950 aos anos 1968-70, passando da penúria 

à abundância; depois os anos 1980, em que cresce um superconsumo individualista e 

reivindicativo de marcas de luxo e, enfim, os anos 1990 e seguintes, que se apresentam como 

anos de não-consumismo seletivo e de busca de “tranqüilização”, mas também de prazer 

intenso, imediato, renovado e partilhado com os outros, porém de caráter fugaz, onde 

rapidamente um prazer é substituído por outro, e assim sucessivamente, sem uma fidelização 

à marca, mas principalmente ao que ela traz agregada ao seu logotipo, “distintivo” das novas 

classes emergentes, sedentas por sua inclusão nos novos “salões” da dita alta sociedade.  



 Até os anos 1980, e sob o impulso do forte aumento dos rendimentos (que são 

multiplicados por dois entre 1950 e 1968), é a lógica da ascensão social que prevalece com 

seu corolário, o consumo. Nesse quadro, o consumo de produtos de luxo remete a sistemas 

significantes de diferenciação ou de distinção. Distinguir é classificar os objetos, os gostos 

que necessariamente fazem parte de uma categoria socialmente aceita que recorta o universo 

dos valores segundo as oposições maniqueístas do vulgar e do luxuoso. 

Em uma lógica de identificação, diferenciação em relação a grupos ou em uma lógica 

de distinção de classe, as marcas manipuladas e exibidas como emblemas estavam obrigadas a 

ser visíveis. Os logos tornaram-se facilmente identificáveis para responder às necessidades 

dos compradores que reivindicam por esses códigos sociais e seu novo significado absoluto 

da identidade que prevalecia sobre o produto. 

Os anos 1990 e seguintes, com a lógica da distinção, da identidade por diferenciação 

de classe e, portanto, da auto-afirmação de um poder pela ruptura, propõem uma hipótese de 

identificações sucessivas e efêmeras como “tribos” múltiplas, sobre bases afetivas e 

emocionais, segundo uma lógica de imersão e de relação assimiladora que orienta as escolhas.  

A partir do momento em que se considera válida ou simplesmente interessante essa 

metáfora tribal, surgem o administrador da marca e conseqüentemente o  arquiteto de lojas de 

luxo, que trabalham sob a questão dos meios únicos a serem empregados para criar, suscitar, 

partilhar e manter esse vínculo emocional intenso entre a marca e sua “tribo”. 

O superconsumo ostentatório de marcas, símbolo culminante dos anos 1980, foi 

substituído, portanto, por um período de não-consumismo seletivo, ele próprio seguido nos 

anos 2000 por um novo frenesi eufórico de consumo de luxo. Mas esses ciclos não retornam 

de maneira idêntica, exprimindo e revelando o que a época contemporânea traz de afirmação 

de si e de sensibilidade exacerbada. 



A necessidade de expressão de si, de aprofundar sua identidade ou, ainda, o jogo das 

identificações sucessivas pós-modernas, faz passar do “total look” à “bricolagem”, de estilos 

variados. Segundo uma lógica pós-moderna, nos anos 1990 brinca-se de e com a imagem, em 

plena teatralidade, no jogo das aparições e das aparências, e assim se sucede na concepção 

arquitetônica das lojas de luxo. 

Hoje os consumidores são mais bem informados, mais exigentes e a uma só vez mais 

sensíveis aos preços e menos sensíveis à marca enquanto tal. Assim, passa-se do luxo a 

qualquer preço, nos anos 1980, à justificação do preço pelo valor da criação, pelo valor do 

universo imaginário ou ainda pelos valores compartilhados com a marca. Para compras com 

forte envolvimento, como os produtos de luxo, daí em diante a coerência e a autenticidade da 

oferta ética e estética da marca é que serão capazes de levar à adesão do consumidor ao 

contrato que ela propõe e a aceitar um diferencial de preço justificado. 

3.2   O LUXO NO MUNDO E NO BRASIL 

As ruas especializadas no comércio de luxo surgiram na Europa no século XIX. No 

início, reuniam fabricantes de produtos de alta qualidade para uso pessoal – em oposição à 

produção em massa resultante da revolução industrial. Elas tiveram seu apogeu entre os anos 

30 e 60, mas andaram um tanto fora de moda nas décadas seguintes. 

Agora, estão recuperando o antigo prestígio. A reviravolta está ligada a mudanças 

ocorridas no mercado de luxo nos últimos dez anos. A principal delas é o fato de que muitas 

marcas caras, que no passado eram empresas familiares e fabricavam um número reduzido de 

peças para garantir certa exclusividade ao comprador, se tornaram grandes corporações e 

passaram a produzir em massa. Para aumentarem as vendas, lançaram linhas de produtos mais 



em conta, tornando o luxo mais acessível à classe média. Nesse novo cenário, a estratégia de 

instalar uma loja em uma rua charmosa, reconhecida pela oferta de produtos sofisticados, dá 

maior visibilidade à marca e ajuda a ampliar a clientela. 

Um estudo realizado pela Excellence Mystery Shopping International, organização 

que reúne institutos de pesquisa de mercado de diversos países, identificou as dez ruas 

comerciais mais chiques do mundo. Entre elas estão endereços tradicionais, como a Avenida 

Champs-Élysées, em Paris, e também surpresas em países inesperados – como os arredores da 

Rua Oscar Freire, na região dos Jardins, em São Paulo, em oitavo lugar no ranking do luxo.  

Para elaborar a lista, a Excellence Mystery Shopping analisou dezesseis ruas de 

reputação internacional e grande concentração de lojas de grifes. O estudo levou em conta 

também a arquitetura das edificações, as instalações das lojas, a disponibilidade de serviços 

além dos estabelecimentos comerciais propriamente ditos, a limpeza, a segurança, o conforto, 

a cordialidade dos vendedores e o comportamento das pessoas que freqüentam a rua. Na 

maioria das cidades, tais características foram aplicadas não a uma rua, mas a uma região ou 

bairro. A Rua Serrano, em Madri, na Espanha, foi considerada a mais luxuosa do planeta, 

segundo os critérios utilizados. Na via ampla e arborizada, as lojas ocupam o térreo de 

edifícios residenciais do início do século XX, o que contribui para o ambiente de sofisticação. 

Um apartamento de 100 metros quadrados na Serrano chega a custar 1 milhão de dólares – 

por esse dinheiro, é possível comprar um dúplex cinco vezes maior num bairro nobre de São 

Paulo.

Para uma rua comercial ser considerada luxuosa não basta concentrar um bom número 

de lojas de marcas caras. Também precisa ser um espaço público agradável, bem freqüentado 

e bonito. "Quem compra roupas e acessórios de grife não pensa apenas nos atributos do 

produto, mas busca ganhos subjetivos como bem-estar e satisfação pessoal", a francesa 



Françoise Sackrider, (VEJA, 2005), do Instituto Francês da Moda, em Paris. "Daí a 

importância do ambiente em que é feita a compra. O cliente precisa ter a sensação de que faz 

parte de um clube exclusivo marcado pelo requinte e pela perfeição." A Quinta Avenida, em 

Nova York, a segunda colocada no ranking do luxo, é um dos locais que melhor dão ao 

freguês a sensação de estar no centro da sofisticação mundial. A via atravessa Manhattan, o 

coração da cidade mais cosmopolita dos Estados Unidos, e é repleta de prédios imponentes, 

museus, galerias de arte e hotéis estrelados.  

Lugares como a Quinta Avenida e a Champs-Élysées, em Paris, a terceira no ranking 

do luxo, são cartões-postais de cidades importantes e ícones do consumo de alto padrão desde 

os anos 30. Instalar uma loja num endereço desses serve de cartão de visita para a grife. A 

avenida parisiense andou em baixa no início dos anos 90, com a proliferação de marcas 

populares e cadeias de fast-food. A tendência inverteu-se nos últimos dois anos. Há lojas 

novas da joalheria Cartier, da grife alemã Hugo Boss, e a Louis Vuitton vai inaugurar lá sua 

maior loja, de 1.800 metros quadrados, no mês que vem. Há várias vantagens comerciais em 

se instalar nos arredores de uma rua conhecida por concentrar o fluxo de consumidores de alto 

– e, cada vez mais, médio – poder aquisitivo. Uma delas é atrair os turistas, responsáveis por 

uma em cada quatro compras no mercado de luxo. No ano passado, esse tipo de comércio 

cresceu 22% em termos globais. 

 No Brasil o comércio de luxo de alto padrão, entre a rua Estados Unidos e as avenidas 

Paulista, Nove de Julho e Rebouças, começou a crescer na década de 50, em paralelo com a 

industrialização da cidade. Nos anos sessenta, se consolida quando a rua Augusta se 

transforma no local mais badalado da cidades mas começa a sofrer uma queda com o fim do 

“milagre” econômico em 1973. Na década de oitenta, essa região ressurge junto com a fúria 

de consumo puxada pelos shopping centers, tendo a rua Oscar Freire e imediações como a 

principal referencia nesse eixo de comercio de alto padrão. 



No ano de 2003 e na metade de 2004, a região dos Jardins, , foi palco de um mix 

fantástico de marcas internacionais do velho e do novo Luxo, cada uma no seu segmento de 

especialização. Cartier, Fendi, Louis Vuitton, Mont Blanc (Brasil, o único país do mundo com 

cinco lojas em uma única cidade - São Paulo), Versace, Armani (o Empório), Hilfiger, 

Baccarat, Dior, Vertigo, Benetton, Tiffany & Co, Bally, Cavalli, Zegna, Armani (o Giorgio), 

Max Mara, Replay, Diesel, Miss Sixty, L'Energie, Timberland, Boss, Kenzo e a mais recente 

delas (já dando o que falar) a Bulgari, entre outras.

Estas marcas européias investiram milhões de dólares nas suas flagship stores (lojas 

piloto conceituais) em direito de luvas, instalações, arquitetura, visual merchandising,

estoques, estrutura humana, administrativa, tecnologia de operação, logística, mídia e 

badalação na imprensa. Como compor estes ambientes será estudado a seguir. 

3.3 LUXO-MARKETING 

Depois de cem anos de um ciclo de luxo artístico dominado pelos ateliês da oferta, eis 

o tempo do luxo-marketing centrado na procura e na lógica do mercado. Levado por uma 

procura em forte expansão e marcado por uma concorrência feroz, o universo do luxo tende a 

aventurar-se em práticas análogas às observáveis nos mercados de massa: explosão dos custos 

de lançamento e da publicidade, comunicação de “choque” ou transgressiva, inflação de 

lançamento de novos produtos, encurtamento da duração de vida dos produtos, aumento das 

ofertas promocionais no mercado, exigência de resultados financeiros a curto prazo. É 

verdade que todas essas novas estratégias não são inelutáveis e destinadas a uma avanço 

ilimitado, mas podem ter que podem ter efeitos perversos a longo prazo. Mas nem por isso 

traduzem menos a entrada estrondosa das indústrias de luxo na era do marketing de varejo. 

Falar de uma nova idade do luxo diz respeito não só às transformações observáveis na 

esfera da oferta, mas também às metaformoses que se enraízam na procura, nas aspirações e 



nas motivações, nas relações que os indivíduos mantêm com as normas sociais e com os 

outros, com o consumo dos bens raros. Individualização, emocionalização, democratização, 

estes são os processos que reordenam a cultura contemporânea.  

A época contemporânea recupera os imperativos da moda e  vê triunfar o culto das 

marcas e dos bens raros. O esnobismo, o desejo de parecer rico, o gosto de brilhar, a busca da 

distinção social pelos signos demonstrativos, tudo isso está longe de ter sido enterrado pelos 

últimos avanços da cultura democrática e mercantil.

Ao exibir a riqueza, o indivíduo não apenas faz com que os outros sintam sua 

importância, não apenas aguça e mantém em alerta o sentimento que eles têm dessa 

importância, mas também, coisa quase não menos útil, fortalece e preserva todas as razões de 

auto-satisfação.

A paixão pelo luxo não é exclusivamente alimentada pelo desejo de ser admirado, de 

despertar inveja, de ser reconhecido pelo outro, ela é também sustentada pela ânsia de admirar 

a si próprio, de “deleitar-se consigo mesmo” e de ter uma imagem elitista. Foi essa dimensão 

de tipo narcísico que se tornou dominante.  Em um tempo de individualismo galopante, 

afirma-se a necessidade de destacar-se da massa, de não ser como os outros, de sentir-se um 

ser de exceção. Assim, as motivações elitistas permanecem, mas estão menos baseadas em 

desígnios de honorabilidade e de ostentação social do que no sentimento da distância, no gozo 

da diferença proporcionada pelos consumos raros e no afastamento que abrem em relação à 

maioria. 

Se uma vertente da dinâmica pós-moderna do individualismo leva a pessoa a “viver 

para si”, a ser menos dependente da opinião de outrem, a privilegiar suas emoções íntimas, 

uma outra vertente estimula-a a comparar-se com os outros para marcar sua particularidade, 

construir uma imagem positiva de si própria, sentir-se privilegiada, diferente dos outros. Os 

sentimentos elitistas, a exigência de comparar-se vantajosamente com os outros não têm nada 



de novo, mas se recompõem hoje a partir da própria lógica do neo-individualismo, mais para 

si do que com vista à estima do outro. 

Mesmo a tradicional lógica de distinção social traz a marca da dinâmica individualista. 

O universo do luxo não funciona mais exclusivamente segundo a oposição clássica dos mais 

ricos e dos menos ricos. Para toda uma categoria de consumidores de produtos de grande 

luxo, trata-se não tanto de ser admitido em um grupo ou de confirmar um estado de riqueza 

quanto de exprimir uma personalidade singular, uma originalidade, um gosto pessoal livre das 

formas e dos quadros convencionais. Hoje, o luxo está mais a serviço da promoção de uma 

imagem pessoal do que de uma imagem de classe. Estes aspectos devem ser levados em 

consideração no momento de composição do ambiente comercial de luxo. 

A diferença principal em relação aos produtos e marcas de grande consumo se articula 

em torno das noções centrais de legitimidade e de identidade. Esses desenvolvimentos 

induzem, então, a propor uma definição do que é uma marca de luxo a partir de suas duas 

dimensões-chave e indissociáveis: as de ética e de estética próprias às marcas e arquitetura de 

lojas de luxo. 

 Enquanto os produtos de consumo corrente correspondem a benefícios de tipo 

funcional, as marcas de luxo remetem a benefícios simbólicos e, cada vez mais, a benefícios 

ditos “experienciais”, isto é, que implicam, para o cliente, uma busca de experiências e de 

fortes emoções excepcionais, ligadas à imagem que a marca remete do seu público-alvo tanto 

no marketing quanto na arquitetura das suas lojas.

A imagem de uma marca corresponde, então, ao conjunto das associações guardadas 

na memória do consumidor. Para valorizar a arquitetura da marca, essas associações devem 

satisfazer imperativamente os três critérios seguintes: ser favoráveis, fortes e únicas. O 

marketing e a arquitetura de uma marca de luxo no PDV devem, então, contribuir para 

salientar sedução, emoções, prazer, estética – no sentido etimológico do termo –, isto é, fazer 



experimentar e sentir emoção, fazer partilhar valores comuns e não apenas salientar 

benefícios. As marcas de luxo, e conseqüentemente seu PDV, devem igualmente justificar seu 

valor agregado por sua legitimidade e identidade. 

A legitimidade é estabelecida, portanto, por uma tradição artesanal e é mantida 

deliberadamente pela duração e através da criação do talento criativo original, exclusivo e 

constantemente renovado do criador-fundador da marca. 

Mas esses fundamentos que foram as condições  para a afirmação da legitimidade das 

marcas de luxo, outrora necessárias, não são mais suficientes no universo da concorrência e 

dos consumidores de hoje. É preciso acrescentar a capacidade da marca para comunicar um 

imaginário forte, coerente, reconhecível e único. Em outras palavras, os fatores-chave do 

sucesso de uma marca de luxo supõem uma identidade clara e legível projetada de maneira 

criativa e coerente no tempo e no espaço, um ou mais produtos de destaque, facilmente 

identificáveis e atribuíveis à marca, uma cultura inovadora associada a processos de gestão 

rigorosos, atributos estes que se refletem igualmente nas lojas. 

A identidade é o caráter do que é uno, do que permanece idêntico a si próprio; é o fato, 

para uma marca, poder ser assim reconhecida, sem nenhuma confusão, graças aos elementos 

que a singularizam. A identidade compreende, portanto, uma primeira dimensão de 

“mesmidade”. Essa dimensão supõe a unicidade, a permanência, a continuidade, que não se 

define senão na diferença. 

 A permanência no tempo e a continuidade ininterrupta são critérios que permitem 

identificar o que o Paul Ricoeur (apud LIPOVETSKY & ROUX, 2005) chama o “caráter” ou, 

em outras palavras, o conjunto “das distintivas duradouras pelas quais se reconhece uma 

marca”. A variação das ações individuais, traduzindo as mudanças, a inovação, implica desde 

então que as maneiras de ser fiel aos valores nos quais uma marca se reconhece possam tomar 

diversas formas (polissemia), a fim de assegurar “a manutenção de si” e “do si”. 



 Trabalhar sobre a arquitetura e a criação de identidade de uma marca em geral e, mais 

precisamente, sobre a identidade de uma marca de luxo, é buscar, portanto, as invariantes nas 

variações, a permanência nas rupturas, as mudanças, a inovação, para apreender-lhes o 

sentido.

 A arquitetura de luxo deve ser distinta do prestígio e da magnificência. De fato, o luxo 

é mais uma maneira de ser – uma maneira de viver – do que uma maneira de fazer ou de 

mandar fazer. Sobretudo, a arquitetura de luxo remete ao prazer, ao refinamento, à perfeição, 

da mesma maneira que à raridade e à apreciação, dispendiosa, do que não é necessário. Essa 

maneira de viver o luxo deve ser defendida como a articulação de uma ética e de uma estética. 

 Em sua dimensão ética, a arquitetura de luxo implica o que se consideram valores não 

apenas da ausência de necessidade, mas também da ausência de um inteiro controle sobre o 

mundo: onde nem tudo está imediatamente à disposição e onde nada será dado 

antecipadamente. O luxo é a aceitação ou mesmo a reivindicação de um não-poder sobre o 

mundo: os materiais são raros ou delicados, jamais se controla completamente o tempo 

provável que se emprega para produzir uma obra ou um objeto.  

 A estética da arquitetura de luxo é a do refinamento, da sutileza e da busca da 

perfeição. Daí decorre não apenas uma valorização do conhecimento e da cultura, mas 

também uma identificação possível dos traços invariantes de todo universo sensível que seja 

“de luxo”.

 Resta examinar as diferentes instâncias de realização dessa dupla dimensão ética e 

estética do luxo. Pois a exaltação do luxo e a busca pela perfeição sinestésica encontram-se ao 

longo de todo o percurso do produto de luxo, da produção ao consumo, passando pela 

distribuição, ou seja pelo PDV. 

 Quanto à dimensão estética, ela se manifestará na concepção de produtos “perfeitos” e 

na criação de um universo de marca que representa um mundo sensível coerente, que não 



poderia ser substituído por alguns signos ou elementos de identificação imediata, por mais 

visíveis e reconhecíveis que fossem.  

 A arte de viver, segundo Hermès, não se resume,  à tão reconhecível caixa laranja que 

embala seus produtos, nem à fita Hermès, como tão pouco o mundo das viagens de Vuiton 

reduz-se à sigla “LV” que marca sua linha dita “monograma”. Enfim, a ética e a estética do 

look Chanel não se resumem à bolsa matelassê com corrente dourada, que é o best-seller da 

marca, nem aos botões com a sigla dos “2 C entrelaçados”, ainda que, evidentemente, esses 

elementos de reconhecimento sejam indispensáveis à identificação da marca. 

A distribuição nos PDV’s pode, também, afirmar a dupla dimensão ética e estética do 

luxo. A recusa ética do “tudo é econômico” se manifestará na qualidade do serviço e na 

inteira disponibilidade à clientela, no tempo que lhe é concedido no momento do ato de 

compra, ou antes ou depois – assunto discutido no capítulo de marketing.

 Quanto ao cuidado com perfeição sinestésica (dimensão estética), é a loja que dele 

dará testemunho, por sua “ambiência” – feita a uma só vez de sons, perfumes e de cores –, 

além dos materiais de alta tecnologia, de caráter inusitado, que as grifes, através de seus 

arquitetos, empregam para diferenciá-las das demais, colocando-as no topo das publicações de 

arquitetura e moda e alçando os autores ao reconhecimento mundial, que serão 

exemplificados a seguir. 

 O odor do couro, cores com tom dominante marrom (madeira e latão), sacolas marrons 

reproduzindo a visão e o toque “do couro espiga” na Vuitton. O perfume Angel na atmosfera 

das lojas Mugler, luz indireta, cor azul-geladeira e mobiliário preto e cinza, que se encontra 

em todos os elementos de comunicação da marca. Tudo azul frio, preto e prata, até nos 

edifícios da sede da sociedade e seus carpetes. 

 Busca deliberada de sinestesia como o exemplo da butique Ralph Lauren da Place de 

la Madeleine, em Paris, que escapa à tendência por sua reprodução de um interior anglo-saxão 



tradicional. Encontra-se distante de um universo minimalista despojado, como o das marcas 

japonesas, com seus espaços lineares e luzes frias diretas, bem como o design moderno 

dominado pelo preto-cinza-branco-creme das marcas italianas. 

 Enfim, no que se refere ao momento do consumo, a recusa do tudo é econômico será 

manifestada pela sofisticação dos acondicionamentos e pela gratuidade das diversas pequenas 

atenções dispensadas pela marca, seja no momento em que o produto é comprado, seja em 

suas utilizações posteriores. Tudo feito através de um sistema de informações e de uma 

logística que ajudam a definir os menores desejos de seus clientes, a fim de garantir-lhes uma 

atenção extremamente sofisticada, permitindo ir além das suas expectativas e satisfazer seus 

desejos e necessidades sem que sequer tenham de exprimi-los.  

 O reconhecimento dessa dupla dimensão ética e estética do luxo leva a não mais 

considerar um paradoxo o fato de que este possa ser ainda apreciado em nossos dias e de que 

já não seja assimilado a um simples desejo ou preocupação de ostentação. De fato, o luxo 

pode responder a uma “necessidade de sentido”, uma vez que, de outro lado, sugere que as 

formas sensíveis e os universos estéticos propostos pelos produtos e pelas marcas não são 

coisa gratuita, que eles correspondem a tradições, a culturas ou, ainda, a escolhas de vida ou a 

visões do mundo. 

 O fato é que essa dupla dimensão do luxo deve ser garantida não apenas na fase da 

produção, mas também nas de distribuição e de consumo, levando, da mesma forma, a dar 

mostra de um grande rigor e uma extrema coerência na gestão da marca, mostrando assim a 

importância desta pesquisa. 

A partir de uma legitimidade oriunda seja de um savoir-faire e de uma qualidade de 

execução únicos, seja do talento exclusivo e renovado de um criador, o desenvolvimento e a 

manutenção de um imaginário coerente, identificável e único, supõem que todos os elementos 

da cadeia de valor – criação, produção, mix de produtos, preço, distribuição, arquitetura e 



comunicação – traduzam e reforcem a ética  e a estética da marca, tanto no tempo como no 

espaço. Pois no atual congestionamento da concorrência a lógica do consumidor terá de agora 

em diante, mais que antes, de ser fiel à marca se e apenas esta lhe provar que é fiel a si 

própria.

 Nos tempos por vir, as marcas serão obrigadas a respeitar um duplo imperativo: de um 

lado, renovar-se constantemente, surpreendendo mais o consumidor; de outro, oferecer 

criações, imagens, valores e uma visão do mundo, impondo-se ao olhar e ao espírito como 

uma evidência a ser partilhada. 

 Uma conclusão impõe-se a despeito de tudo: os grandes clássicos inscrevem-se 

sempre na duração, para além das modas e dos lançamentos efêmeros ou “tendenciais”, para 

compartilhar seu universo único. Visto que o que os diferencia de uma marca de luxo de uma 

marca de moda é sua inscrição na longa duração, para além dos ciclos efêmeros da moda, a 

relação como tempo está no próprio princípio da gestão da identidade estilística das marcas.  

Referências à diferença existente entre os conceitos aplicáveis a moda e estilo são 

necessárias neste momento. Uma marca classificada como fato de moda distingue-se, 

segundo Floch (apud LIPOVETSKY & ROUX, 2005), por aquilo por que essa marca é 

reconhecida, isto é, suas invariantes estéticas identificáveis e legíveis em um momento dado. 

Ela exibe ostensivamente seus códigos, que vão ser adotados, pois estão em sintonia com uma 

época dada, mas que inscrevem de algum modo essa marca no efêmero. Em compensação, o  

estilo traduz a inscrição da marca na duração através dos valores ou da ética que presidem 

suas criações e cuja projeção no tempo, de unidades distinguíveis e identificáveis (estética), é 

apenas a conseqüência. 

 Essas mesmas categorias permitem também distinguir as marcas que privilegiam 

unicamente os signos ou mesmo os códigos, ou a estética (aquilo por que a marca é 

reconhecida de maneira superficial), daquelas que valorizam o sentido, os valores distintivos 



da marca ou sua estética, como foi definido mais acima, e que preside suas criações, 

produções e manifestações.  

 Hoje, o setor do luxo e seus protagonistas estão ocupados com certo número de 

apostas que são a conseqüência paradoxal de seu êxito: encontrar o justo equilíbrio na 

estruturação das atividades, permitindo pôr em ação as sinergias e as economias de escala nos 

negócios, e ao mesmo tempo estimulando e desenvolvendo a inovação e a criatividade, no 

respeito pela identidade de cada uma das marcas ou das lojas. 

 Desde que as lojas apresentem a identidade de suas marcas de maneira coerente, nos 

diferentes setores em que exercem sua criatividade, as clientelas não se canibalizarão, ao 

contrário, reforçarão o desenvolvimento e a desejabilidade das marcas. 

 O marketing, representado pelo merchandising, penetrou nesse novo setor a serviço da 

valorização da criatividade das marcas, mas será preciso que o luxo continue a aprofundar a 

distância em relação aos produtos e às marcas de consumo corrente. Há dezenas de anos, o 

marketing não tinha lugar nas sociedades de luxo que, na época, recusavam até o próprio 

termo marca. Sob o efeito da concorrência americana, mas também da concorrência italiana, 

que é a uma só vez muito criativa e atenta às expectativas do mercado (graças ao decorrente 

do alto valor dado ao design industrial a partir da Segunda Grande Guerra, onde era 

necessário produzir com economia, em larga escala e com foco na estética), a necessidade de 

integrar o rigor do raciocínio de marketing impôs-se como uma nova evidência, que tem como 

objetivo orquestrar a coerência da oferta criativa das marcas. 

 O papel do marketing é antes de tudo não só de estudo e de exames da identidade da 

marca, do comportamento e aspirações dos consumidores e dos clientes, mas também dos 

resultados das vendas e dos concorrentes. Ele tem igualmente um papel de comunicação e de 

interface com os diretores artísticos e criadores para transmitir-lhes, se necessário, esses 

elementos de identidade e factuais, para que os interpretem segundo o repertorio ou universo 



criativo deles. Têm, enfim, um papel criador de novos conceitos e de novos produtos, cujo 

lançamento e êxito devem orquestrar em respeito à identidade e aos valores da marca, criando 

a cada vez a surpresa, a admiração, garantia de prazer, de emoção, de encantamento, bem 

como de sucesso. Assuntos estes discutidos a seguir. 

 Portanto, o marketing conjuga a um só tempo criatividade e rigor dos procedimentos 

de trabalho a serviço da valorização da criação renovada e do cliente, pois, afinal, o luxo 

consiste não em “apoiar-se na tendência”, mas em criá-la. Hoje encontra-se uma lógica de 

conjunção, orientação para o cliente, que se reflete cada vez mais na concepção de interiores 

comerciais.  



4 MARKETING DE VAREJO 

4.1  DECISÕES PRELIMINARES: CRIANDO UM CONCEITO DE VAREJO 

No momento em que surge o interesse do lojista em contratar determinado arquiteto 

para conceber um projeto de interiores comerciais para seu negócio, nasce a necessidade no 

arquiteto de compreender o verdadeiro negócio que a empresa contratante pretende assumir, 

para que assim alcance  maior captação e fidelização de clientes. 

A compreensão deste verdadeiro negócio toma forma através do planejamento 

estratégico, previamente elaborado pelo lojista, que antecipa e organiza as atividades para 

alcançar um objetivo. Pode também ser observado como um processo para a busca de 

perguntas fundamentais que ajudam tanto o arquiteto como as empresas a definirem seu 

posicionamento e objetivos e a ordenarem prioridades para alcançar as metas traçadas (LEVY 

E WEITZ, 2000). 

Durante o processo de entrevista com o varejista, o arquiteto deve percorrer diversas 

etapas, iniciando com a definição da missão geral, das metas e objetivos da empresa. Realiza-

se então uma análise interna dos pontos fortes e fracos da empresa e uma análise externa para 

a identificação das ameaças e oportunidades do mercado. Com base nesses dados, tem-se uma 

noção mais ampla do mercado onde o arquiteto irá atuar e desenvolve-se um projeto que 

estabelecerá como a loja se diferenciará para servir aos segmentos de mercado escolhidos 

(PARENTE, 2000).

Com base em todas essas informações apresentadas, o arquiteto poderá desenvolver 

um projeto de arquitetura comercial voltado para o público-alvo da empresa, criando uma 

sintonia e identificação direta com o consumidor final. Como criar essa atmosfera será visto 

no capítulo seguinte. 



Todas as empresas cumprem certa missão, mesmo que não seja explícita ou 

claramente consciente. Pode-se dizer que a missão é o propósito da empresa, é seu negócio, a 

razão central de sua existência, é sua utilidade no meio.  

Peter Drucker (apud PARENTE, 2000) sugere que a empresa faça uma análise e uma 

reflexão, procurando responder questões vitais como: qual é o negócio da empresa? Quem são 

seus clientes? O que o consumidor valoriza? Para onde a empresa está caminhando? Para 

onde a empresa deveria estar caminhando e como ela deve ser no futuro?  

Uma missão bem elaborada, compartilhada e absorvida não somente pelos 

administradores, mas também pelo arquiteto proporciona um alinhamento de propósitos, de 

direção e de valores. Dentro dessa analogia, pode-se considerar que a missão da empresa 

consiste na linha mestra das idéias e pensamentos que deverá norteá-la e dar sustentação ao 

desenvolvimento de uma boa solução arquitetônica. 

Uma das características de uma loja de sucesso é a capacidade de entender 

adequadamente como o mercado funciona e saber como atuar nesse mercado. Como ocorre 

em qualquer outra atividade humana, o conhecimento sobre o funcionamento do mercado 

ajudará o arquiteto de lojas de luxo a explicar, a prever e até certo grau a influenciar o 

comportamento dos consumidores através do marketing e da arquitetura, assuntos tratados a 

seguir.

Os consumidores, explícita ou implicitamente, realizam uma avaliação, pesando cada 

um desses fatores nas empresas. A preferência do consumidor por uma loja é resultado 

positivo dessa comparação.O sucesso do projeto vai depender da sintonia que este consegue 

estabelecer com seus consumidores (PARENTE, 2000).  

O conceito de varejo enfatiza que os arquitetos precisam considerar seus clientes e 

concorrentes ao desenvolverem um projeto de interiores de luxo. O projeto de sucesso atende 



às necessidades dos clientes de seu segmento de mercado-alvo, enfocando um grupo de 

consumidores cujas necessidades e desejos busca-se satisfazer. 

O arquiteto que procura estabelecer o elo de ligação entre consumidores e lojistas deve 

iniciar sua análise procurando identificar quem são os clientes da marca, suas expectativas, o 

grau de satisfação dos consumidores em relação ao varejista e seus concorrentes, as fontes de 

insatisfação e como melhorá-las.  

Os consumidores no processo da escolha comparam explícita ou implicitamente o 

conjunto de benefícios (atendimento, ambientação, conforto etc.) que recebem numa loja em 

relação a seus custos (preços dos produtos e condições de pagamento). 

O valor destes benefícios está implícito no comportamento e nas preferências do 

consumidor de certa loja. Não são os benefícios ou os preços isoladamente que uma loja 

oferece que irão determinar a preferência do consumidor, mas a relação entre as duas 

variáveis (PARENTE, 2000).

Baseado nessa percepção do valor implícito, o arquiteto das lojas de luxo busca 

absorver do varejista a diferenciação perante seus concorrentes, criando uma identidade 

arquitetônica e conseqüente fidelização dos clientes. 

A diferenciação é uma das características de estratégias empresariais bem-sucedidas. 

O desempenho de um varejista geralmente estará em patamares baixos se sempre for forçado 

a copiar as ações de outros e não puder distinguir-se. A diferenciação consiste em desenvolver 

um conjunto de características significativas que façam um varejista sobressair sobre seus 

concorrentes, criando assim melhores condições para competir no mercado.  

A diferenciação nos mercados-alvo selecionados requer a utilização das variáveis do 

composto varejista (ou 6P’s), que poderá, por exemplo, ser por meio da linha de produtos, da 

gama de serviços, dos horários de funcionamento, do nível de preços, ou da localização. A 



combinação de vários determinantes de diferenciação, valorizados pelos clientes, ajuda a 

configurar uma loja como realmente única. 

Neste aspecto o arquiteto vem contribuir no momento da concepção da atmosfera de 

interiores. Uma vez que, como já se viu, esta deve estar em sintonia com o público-alvo da 

marca. 

O posicionamento é resultante dos esforços de diferenciação e consiste em 

desenvolver características distintas em uma empresa varejista de luxo, para que ela possa ser 

percebida e ocupar uma posição marcante na mente dos consumidores. O significado de 

posicionamento é bem explicado por Leonard Berry (apud PARENTE, 2000, p. 76): 

“Posicionamento de mercado significa identificar – e então ocupar – uma posição 
disponível no mercado. Para se identificar a posição, é necessário examinar a presença 
competitiva dentro dos vários segmentos de mercado, e então procurar responder às 
seguintes questões: Que segmentos estão mais disponíveis?, Em que segmento ainda existe 
espaço? Ocupar uma certa posição no mercado significa não apenas vender produtos, mas 
também vender a loja. É a loja que torna-se a marca, com todas as variáveis de marketing – 
linha de produtos, ambientação, pessoal, propaganda, preço –, tudo isso integrado para 
reforçar o significado da empresa no mercado, a razão de sua existência. Uma estratégia 
clara de posicionamento pode contribuir para o sucesso de um varejista. Em um mercado já 
congestionado de lojas, um varejista bem posicionado torna-se distinto na mente dos 
consumidores; esse é um pré-requisito para o sucesso”. 

Conforme verificamos, os formatos de varejo abrangem uma mistura total de táticas e 

práticas operacionais e de merchandising usadas pelo arquiteto para fazer com que o varejista 

se distinga e se diferencie de outros concorrentes de varejo.

4.2 IMPLEMENTANDO A ESTRATÉGIA DE VAREJO 

Para implementar uma estratégia de varejo, a direção da empresa desenvolve uma 

combinação de fatores que o arquiteto deve observar no projeto a fim de satisfazer as 

necessidades dos clientes e influenciar suas decisões de compra melhor que seus concorrentes. 

 Os elementos no composto do varejo incluem os tipos de mercadorias e serviços 

oferecidos, preços de mercadorias, publicidade e programas promocionais, design de lojas, 



exposição de mercadorias, assistência aos consumidores fornecida pelos vendedores e 

conveniência de localização das lojas (LEVY e WEITZ, 2000). 

As decisões sobre o mix de produtos consistem em uma das resoluções mais 

fundamentais para uma empresa varejista. Obter mercadorias que satisfaçam suas 

necessidades é a motivação principal dos consumidores quando compram produtos nas lojas.  

Como as demais decisões de marketing no varejo, a definição do mix de produtos 

depende do diferencial competitivo que a empresa pretende adotar. As lojas de luxo 

diferenciam-se pela sofisticação e por uma variedade mais compacta de seus produtos.  

Sendo assim, torna-se de suma importância que o arquiteto compreenda o mix de 

produtos que o varejista irá oferecer para assim desenvolver um projeto diferenciado, 

condizente com o público-alvo, através de um bom planejamento do layout e da apresentação 

da mercadoria, assuntos discutidos no capítulo seguinte. 

Os serviços e o atendimento englobam todas as atividades que apresentam um 

relacionamento pessoal entre o varejista e o consumidor. Quando são desempenhados de 

forma adequada, o varejista consegue desenvolver relações de longo prazo, mantendo a 

fidelidade do consumidor. Independentemente do tipo de loja, a qualidade do relacionamento 

pessoal com os consumidores é um fator fundamental de diferenciação e de vantagem 

competitiva, principalmente nas lojas de luxo. 

Para sobreviver no século XXI, os varejistas devem diferenciar-se, satisfazendo as 

necessidades de seus consumidores melhor que seus concorrentes. Para isso, os arquitetos de 

lojas de luxo precisam desenvolver o varejo de relacionamento, procurando construir relações 

de afetividade com clientes leais, prometendo e efetivamente oferecendo produtos de alta 

qualidade, complementados com bons serviços, informações que facilitem o processo de 

compra e preços justos.  



Os serviços ao consumidor podem ser delimitados como todas as “características, 

atividades e informações que aumentam a habilidade do consumidor em reconhecer o valor 

potencial do produto ou serviço principal do varejista”. Isso deve envolver os extras que o 

varejista pode oferecer como suporte aos produtos e serviços básicos.  

Os serviços no varejo deverão ajudar o consumidor em seu processo de localizar os 

produtos, compará-los, selecioná-los e comprá-los, envolvendo as fases do processo de 

compra pré-transação, transação e pós-transação. Neste momento vem o arquiteto contribuir 

com seus conhecimentos sobre planejamento do espaço. 

Duas razões devem motivar os varejistas a implementar procedimentos operacionais 

que efetivamente produzam bons serviços e bom atendimento ao consumidor: primeira, custa 

cinco vezes mais atrair um novo consumidor do que gerar vendas adicionais a consumidores 

existentes. Segunda, consumidores insatisfeitos propagam mais suas experiências 

desagradáveis do que consumidores satisfeitos (PARENTE, 2000). 

Como ocorre com todas as outras variáveis do composto varejista, as decisões sobre o 

atendimento e o mix de serviços devem estar integrados de forma consistente com o 

posicionamento estratégico do varejista. Uma loja que apresenta produtos de alta qualidade 

reforçará sua imagem de prestígio ao oferecer a seus clientes uma linha completa de serviços.  

 Em geral, os varejistas de sucesso dedicam grande ênfase ao padrão dos serviços 

oferecidos aos consumidores, pois reconhecem que o aperfeiçoamento nessa área trará grande 

oportunidade de obter vantagens competitivas em relação aos concorrentes. 

Nas lojas com estratégias de posicionamento orientadas aos serviços mais completos, 

o pessoal de vendas é especializado e está disponível para colaborando em todas as fases do 

processo de compra, ajudando o cliente a localizar, comparar e selecionar os produtos.  

Esses estabelecimentos atendem clientes que gostam de ajuda, mesmo sabendo que 

estão pagando mais caro pelos serviços recebidos, oferecem serviços especiais, como 



aconselhamento especializado (por exemplo, decoradores), locais confortáveis de espera para 

os acompanhantes dos compradores, lugares especiais para as crianças, deixando os pais mais 

sossegados, entre outros (PARENTE, 2000). 

A falta de tempo e a busca da conveniência estão cada vez mais presentes no processo 

de compra brasileiro. Ao entrar numa loja, o consumidor quer rapidamente obter informações 

sobre produtos disponíveis, preço, características, enfim, todas as informações necessárias 

para que se possa, com facilidade, realizar uma avaliação das alternativas que a loja oferece. 

Layout com placas indicativas, de alta visibilidade, arrumação lógica e bem sinalizada das 

categorias e dos produtos, etiquetas legíveis com descrição dos itens são serviços cada vez 

mais valorizados pelos consumidores. 

Os varejistas devem possibilitar e até encorajar os consumidores a ter contato físico 

com o produto. Pegar, sentir a textura, cheirar são experiências sensoriais que estimulam seu 

interesse pelo produto (ENGEL, 1999).

A localização consiste em uma das decisões mais críticas para um varejista. 

Diferentemente de outras variáveis do composto varejista (tais como preço, mix de produtos, 

promoção, apresentação, atendimento e serviços), que podem ser alteradas ao longo do tempo, 

a localização de uma loja não pode ser modificada. Um erro na seleção de um ponto significa 

uma enorme desvantagem competitiva para uma loja, exigindo esforços mercadológicos e 

muitas vezes sacrifícios de margem de lucro que levam a prejuízos operacionais. 

A seleção da localização irá influenciar a atratividade da loja junto aos consumidores 

de sua área de influência e, portanto, tornar-se fator determinante de seu futuro volume de 

vendas (PARENTE, 2000). 

Como todas as demais decisões do composto varejista, a seleção da localização deve 

estar condizente com o posicionamento mercadológico adotado pela empresa, levando em 

conta os segmentos que constituem seu mercado-alvo.



Alguns tipos de localização são mais adequados para determinados tipos de varejo. 

Um fator básico a ser considerado na seleção da localização consiste na compatibilidade entre 

o público-alvo do varejista e o perfil dos consumidores que freqüentam certa região de 

compra. 

Em geral, as zonas comerciais do centro da cidade e de bairro apresentam maior 

freqüência de consumidores de baixa renda, sendo, portanto, muito atraentes para a 

localização de lojas com posicionamento de mercado direcionado para as classes C e D. 

Lojas de vestuário, de bolsas e acessórios e de calçados, com apelo para o público de 

alto poder aquisitivo, foco desta pesquisa, encontram suas melhores localizações em shopping

centers (do tipo regional), por causa da forte freqüência das classes A e B (PARENTE, 2000). 

Porém na cidade de São Paulo há de se levar em consideração o quadrilátero das Ruas 

Oscar Freire, Alameda Lorena, Rua Bela Cintra e Rua Haddock Lobo. Estas ruas estão 

cercadas de lojas de grife, sendo o metro quadrado mais caro e disputado do país. 

Uma vez definidas as grandes linhas estratégicas das regiões prioritárias dos tipos de 

localização mais desejáveis, a empresa varejista depara com o processo decisório de 

selecionar pontos específicos para novas localizações.

Geralmente quando o varejista contrata o arquiteto para idealizar sua loja a localização 

já está decidida. O ideal seria que o arquiteto participasse do processo de escolha do local, 

para que este esteja de acordo com o público que se pretender atingir. Para tal escolha, o 

arquiteto deve se basear nas estratégias a seguir. 

No processo de avaliar localizações específicas, procura-se estimar a capacidade de 

cada alternativa em atrair clientes e, conseqüentemente, em realizar vendas. Um dos métodos 

mais utilizados para fazer essa avaliação é o desenvolvimento de um checklist para cada 

alternativa considerada, procurando-se avaliar um conjunto de fatores que possam ter 

influência no desempenho da loja.  



1. Potencial da demanda 

- População e renda da área de influência: estes dois fatores determinam o potencial 

de consumo disponível na região. 

- Densidade da demanda: este fator deve refletir não só a densidade populacional, mas 

também o percentual da população que faz parte do público-alvo. 

2. Tráfego de pedestre 

- Número de pessoas: tanto para lojas localizadas em shopping centers, como para 

varejistas em centros não planejados, o número de pessoas que passam em frente à loja é um 

fator que pode exercer forte influência no desempenho da unidade. 

- Tipos de pessoas: o perfil das pessoas que passam em frente à loja exerce também 

forte influência para a atratividade de um ponto. É desejável que o perfil dessas pessoas seja 

compatível com o posicionamento mercadológico da loja. 

- Disponibilidade de transporte público: este é o fator que exerce forte influência na 

atratividade de uma unidade varejista, pois atrai maior número de compradores para a região. 

3. Acesso e fluxo de tráfego de veículos 

- Número de veículos: o número de veículos que passa pelo ponto reflete a facilidade 

de acesso de clientes potenciais às lojas nele localizadas. 

- Tipos de veículos: o pesado tráfego de caminhões pode inibir o acesso de 

consumidores para um certo ponto. 

- Congestionamento: a lentidão e o congestionamento do tráfego são fatores que 

prejudicam a atratividade de uma localização. 

- Facilidade de acesso de avenidas/rodovias: a facilidade de acesso ajuda muito a 

tornar o ponto mais atrativo. 



- Facilidade para entrar e sair do ponto: semáforos que facilitam o acesso e a direção 

adequada do fluxo de tráfego são fatores que também  podem exercer forte influência na 

atratividade de um ponto. 

- Barreiras que limitam a área de influência: barreiras naturais, como rios e morros, 

podem tornar difícil o acesso dos consumidores. 

4. Facilidade de estacionamento 

- Número e qualidade de vagas: a disponibilidade e a qualidade dos estacionamentos 

são fatores essenciais  para o sucesso da maioria das instituições varejistas. Muitas lojas têm 

sua atratividade comprometida pela inexistência ou pelo número insuficiente de vagas de 

estacionamento. 

- Distância do ponto: a distância entre o estacionamento e a loja também é outro fator 

que pode influenciar a atratividade da loja. 

5. Concorrência 

- Número de concorrentes: em geral, um menor número de concorrentes é um fator 

que contribui  para tornar um ponto mais atraente. Em algumas situações, entretanto, um 

conjunto de varejistas de um mesmo ramo consegue caracterizar uma “vocação” daquela 

região para certo segmento varejista, e, assim, a presença de concorrentes consegue produzir 

um efeito cumulativo de atratividade. 

- Porte e força dos concorrentes: concorrentes maiores e mais fortes tendem a 

prejudicar a atratividade de uma certa localização varejista. 

- Atração cumulativa (ou divisa) da concorrência: em alguns tipos de lojas, como 

confecções e calçados, a presença de estabelecimentos concorrentes é saudável, porque o 

consumidor gosta de fazer comparações entre lojas com o mesmo tipo de produtos. Nos casos 

em que o número de concorrentes não é excessivo, ocorre o positivo efeito cumulativo da 

atratividade. Em outras situações, a presença de concorrentes acaba trazendo um efeito 



“divisivo”, prejudicando o desempenho dos concorrentes, que passam a conquistar fatias 

menores do potencial de mercado existente na região. 

6. Características e vocação varejista 

- Afinidade no posicionamento de marketing: as características socioeconômicas e 

demográficas da região irão determinar o grau de adequação entre a região e o 

posicionamento de marketing adotado por certo varejista. Uma região de baixa renda, por 

exemplo, não apresenta  vocação para lojas sofisticadas de confecção.  

- Compatibilidade com outros varejistas: o varejista deverá analisar a composição 

varejista em torno do ponto, ou seja, avaliar as características de seus vizinhos. O princípio de 

que as lojas semelhantes ou complementares alavancam a atratividade da região como pólo 

varejista está baseado em dois tipos de preferência dos consumidores em seu comportamento 

de compra: consumidores que gostam de que gostam de variedade de alternativas de modelos 

e preços  e consumidores que gostam da variedade da conveniência, onde podem encontrar 

tudo em um mesmo lugar. 

- Número e tipo das outras lojas: estes fatores refletem o número de outras lojas que 

alavancam a atratividade da região pela comparação das alternativas ou da 

complementaridade das necessidades.

7. Localização específica 

- Visibilidade: este é um fator fundamental de sucesso para o varejista, pois reforça a 

presença da loja para os clientes, servindo de estímulo para ser visitada. A visibilidade reflete 

o grau de facilidade e a intensidade com que a loja é percebida pelos clientes motorizados ou 

pelos pedestres. O fator visibilidade é impulsionado pelo volume de tráfego.  

- Posição do ponto: a qualidade da posição do ponto está também associada ao 

binômio visibilidade e tráfego. É dentro deste princípio que lojas localizadas em esquinas são 



mais atrativas, pois conseguem maior visibilidade e também maior volume de tráfego de 

pedestres ou de veículos. 

- Tamanho/forma do ponto específico: diferentes tipos de varejo apresentam diferentes 

necessidades em termos de tamanho e características do ponto. O formato do ponto pode 

também ter um impacto na facilidade de acesso à loja. Em geral, o formato mais desejável é 

aquele que também oferece o binômio visibilidade e tráfego. 

- Condição, idade e forma da construção: estes são fatores de grande importância, 

especialmente quando o varejista compra ou aluga prédios já existentes. 

8. Avaliação geral 

- Localização de todo o ponto: aqui estão sendo avaliadas as características gerais no 

entorno do ponto, e não as peculiaridades específicas do ponto propriamente dito. 

- Ponto específico: este fator procura avaliar as características ou peculiaridades 

específicas da edificação ou espaço que se pretende construir. Algumas vezes, a avaliação 

geral do ponto pode ser muito satisfatória, porém as características do ponto específico podem 

ser desfavoráveis.

O local escolhido para o desenvolvimento da pesquisa, Rua Oscar Freire e imediações, 

está cercado por um bairro residencial de Classe A; logo os moradores da região enquadram-

se perfeitamente no perfil de público-alvo que busca as lojas de luxo. 

O tráfego de pedestres na região é intenso, por isso a Prefeitura do Município está 

realizando obras para o alargamento das calçadas de passeio para três metros de largura, 

substituição da rede elétrica por um sistema subterrâneo de redes e cabos, arborização, além 

da repaginação do mobiliário urbano – bancos, quiosques, lixeiras e luminárias. 

O fluxo de veículos na região é intenso e difícil de estacionar. Logo, cada vez mais as 

lojas de luxo estão fornecendo serviço gratuito de manobrista aos clientes.
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As lojas que compõem o quadrilátero possuem as mesmas características 

socioeconômicas e têm como foco o mesmo público-alvo, logo são todas concorrentes direta 

ou indiretamente. Por isso, buscam diferenciação na sua arquitetura para atrair os 

consumidores. 

4.3  MERCHANDISING

4.3.1  Conceito de Merchandising

“Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto-de-
venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, 
com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra.” (BLESSA, 2003, p. 18) 

“Merchandising é a venda sem palavras, com a utilização apropriada das mercadorias, dos 
equipamentos e do espaço de vendas (layout), produzindo uma ‘conversa’ que desperta o 
desejo de compra nos consumidores e, ao mesmo tempo, transmite a imagem da loja. 
Cientificamente é possível buscar a valorização de um produto e do espaço que ocupa no 
ponto-de-venda.” (MORGADO e GONÇALVES, 1999, p. 102) 

Merchandising é o conjunto de atividades de marketing e comunicação destinado a 

identificar, controlar, ambientar e promover marcas, produtos e serviços nos pontos-de-venda 

(PDV). Ele é o responsável pela apresentação destacada de produtos na loja, criando espaço e 

visibilidade, de maneira tal que acelere sua rotatividade. São diversas as atividades 

relacionadas ao merchandising no PDV, assim como seus instrumentos, técnicas e tipos 

(BLESSA, 2003). 

Segundo a Associação Americana de Marketing, o merchandising é uma operação de 

planejamento necessária para se pôr no mercado o produto certo, no lugar certo, no tempo 

certo, na quantidade certa, no preço certo (MORGADO e GONÇALVES, 1999). 

Enquanto visão específica do conceito, CALDEIA (apud MORGADO e 

GONÇALVES, 1999, p. 103) define merchandising como: 

 “O planejamento e a operacionalização de atividades que se realizam em estabelecimentos 
comerciais, principalmente em lojas de varejo, como parte do complexo mercadológico de 
bens de consumo, tendo como objetivo expô-los ou apresentá-los de maneira adequada a 
criar impulsos de compra na mente dos consumidores ou usuários, tornando mais rentáveis 
todas as operações nos canais de marketing”.
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Neste trabalho, vamos tratar merchandising como um projeto integrado de 

apresentação de loja que tenha por finalidade atrair o consumidor e que, para tal, deverá ser 

visto como um processo científico, elaborado, de comercialização de mercadorias e 

necessidades, fundamental para o sucesso de um estabelecimento voltado para o cliente de 

alto poder aquisitivo. 

4.3.2  Importância do Merchandising

Na soma de esforços de marketing e comunicação, é importante estar sempre um 

passo à frente. Portanto, não se pode deixar de compreender a importância do merchandising

e de todos os outros esforços compostos de comunicação consumidor–varejo, a fim de se 

obter maiores e melhores resultados, consolidando produtos e marcas. 

O consumidor precisa interagir com o produto e o PDV para sentir-se presente, 

participante e dentro de um espaço totalmente voltado para as suas aspirações e necessidades. 

Aos poucos, os arquitetos tentam construir a imagem do PDV, totalmente cientes dessa 

identidade, a fim de fidelizar seu consumidor (BLESSA, 2003). 

A criação da identidade da empresa é parte principal desta pesquisa. Esta identidade é 

a soma das estratégias de marketing de varejo e do projeto de arquitetura de interiores, assim 

como a ambientação do espaço, que buscam criar um elo emocional com o cliente, pois ele 

reconhece no espaço uma série de características da sua personalidade. 

4.3.3  Objetivos do Merchandising

O arquiteto utiliza o merchandising com o objetivo de maximizar tanto as vendas do 

conjunto do estabelecimento como a rentabilidade dos investimentos efetuados no PDV. 
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Privilegia a venda de produtos que asseguram uma forte margem bruta ou uma rotação rápida 

de estoques, permitindo a redução  dos custos financeiros de gestão de estoques e 

armazenagem. Tem, ainda, como grande preocupação a satisfação do cliente e utiliza o 

merchandising de modo a facilitar a escolha dos consumidores, tornando a visita ao 

estabelecimento o mais agradável possível. 

BLESSA (2003) apresenta os seguintes tópicos como objetivo do merchandising:

Introduzir novos consumidores à experimentação e à compra, através da exposição 

adequada das mercadorias; 

Influenciar consumidores atuais, estimulando fidelidade à marca, uma vez criado um 

elo emocional com o cliente; 

Aumentar a participação no mercado, através do aumento das vendas; 

Apresentar inovações, assim como novos produtos; 

Diferenciar uma marca de seus concorrentes, através das suas ações de marketing e d 

arquitetura de interiores; 

Eliminar estoques no ponto-de-venda, uma vez que todos os produtos da loja estão 

expostos;

Gerar tráfego nas lojas, através de um bom projeto de layout, proporcionado a visita 

por toda a loja. 

Diante dos objetivos da administração de varejo, cabe ao arquiteto basear-se nas 

informações coletadas e estudadas pelos administradores no momento de planejamento e 

concepção do projeto de arquitetura de interiores comerciais, afim de captar o maior número 

possível de clientes através da criação e aperfeiçoamento da identidade visual. 
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4.3.4  Conceito de Visual Merchandising

“O visual merchandising é a arte de dramatizar a apresentação da mercadoria para 
estimular e encorajar o interesse do consumidor e induzi-lo a comprar.” (MORGADO e 
GONÇALVES, 1999, p. 104) 

“Técnica de trabalhar o ambiente do ponto-de-venda criando identidade e personificando 
decorativamente todos os equipamentos que circundam os produtos. O visual 
merchandising usa o design e a arquitetura para aclimatar, motivar e induzir os 
consumidores à compra.” (BLESSA, 2003, p. 22) 

A criatividade traz a possibilidade de sucesso de uma loja, com a exposição dos 

produtos de forma inovadora e que corresponda ao que o consumidor necessita. Este conceito 

é muito difundido pelos arquitetos nas lojas de luxo, que utilizam eficientemente do visual

merchandising adquirem uma atmosfera especial, que induz o cliente a comprar e a retornar 

para novas visitas (MORGADO e GONÇALVES, 1999). 

Utilizando elementos teatrais, criam-se cenários com iluminação adequada, com cores 

que influenciam o consumidor, de formas estudadas e impacto visual. Esses pontos de cenário 

na loja provocam momentos de reflexão no consumidor, sugerindo uma história ligada ao 

produto exposto ou, às vezes, um tema que desperte desejo de aquisição e de posse 

(MORGADO e GONÇALVES, 1999). 

4.3.5  Planejamento Focando o Visual Merchandising

Visual merchandising é a culminação de todos os estímulos visuais no ambiente de 

varejo, abrangendo tudo o que o consumidor percebe. Na realidade, o visual merchandising

vai além do sentido da visão, para tornar-se um conceito ampliado de percepção. Engloba, 

como dizem MORGADO e GONÇALVES (1999, p. 104): 

 “A visualização das cores e suas influências psicológicas, os aromas e suas associações, o 
prazer de degustar, a atenção para a chamada auditiva ou para os sons musicais e, ainda, a 
aproximação do produto/mercadoria com o toque”. 
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Os profissionais que trabalham com visual merchandising estudam psicologia, 

ergonomia e antropometria para elaborar seus projetos de acordo com as características do 

consumidor. 

Do ponto de vista arquitetônico, o visual merchandising bem realizado cria uma 

impressão favorável e memorável, simplifica o processo de compra, induz o consumidor a 

comprar mais e a retornar, facilita o trabalho dos vendedores e torna a loja um local divertido 

e estimulante para comprar e  trabalhar. 

Do ponto de vista administrativo, o visual merchandising eleva a produtividade da 

loja, o giro do estoque, as vendas por metro quadrado e as vendas de mercadorias mais 

rentáveis, aumenta o volume de vendas médio e reduz a necessidade de remarcação e 

liquidações (MORGADO e GONÇALVES, 1999). 

Para o início da elaboração do visual merchandising deve-se ter definido o layout

(espaços da loja com estudos em planta baixa). Em seguida vêm os suportes das mercadorias 

(equipamentos), os quais devem ser adequados a cada linha de produto.  

Os displays de mercadorias devem ser bem executados e bem iluminados, para 

potencializar o efeito da vitrine e torná-la capaz de substituir a presença física do vendedor, 

oferecendo opções e possibilidades de combinação e uso de determinada mercadoria. 

Deve-se observar a melhor forma de exposição das mercadorias nesses equipamentos 

(profundidade e quantidade adequadas), considerando o tamanho dos itens e a graduação 

cromática (utilização).  

Após ter elaborado os conceitos de marketing e estabelecer o público-alvo que 

pretende atingir, o arquiteto lança-se à sua verdadeira vocação: o projeto. O capítulo seguinte 

levanta uma série de definições que o arquiteto deverá observar durante a concepção do 

espaço que estão divididas em três blocos: projeto, merchandising e atmosfera de interiores 

comerciais. 
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5  ARQUITETURA 

5.1  PROJETO  

A super abundancia vivida no Ocidente industrializado do pós-guerra levou a 

sociedade a enfrentar uma oferta de produtos e serviços jamais vista na história do homem. 

Dentro deste esquema, a virtude do ponto de venda se baseava na qualidade e variedade dos 

produtos, e era a própria linguagem da mercadoria, mas que o próprio ponto de venda, esse 

que mediava entre o consumidor e a decisão de compra. Este excesso de oferta obrigou as 

empresas a desenvolver técnicas de identificação e de estimulo de compra inexistentes até 

então. Pouco a pouco o produto começa a ceder ao interior do espaço comercial seu 

protagonismo, para compartilhar com as condições ambientais próprias do ponto de venda, e 

surgem novos desafios no desenho destes espaços, que exigiam uma diferenciação dentro do 

saturado espectro comercial. 

 A definição de um mercado objetivo (target) é hoje indiscutível, e qualquer 

ponto de venda contemporâneo tenta integrar a esta fração da sociedade para a qual a marca 

esta destinada. Para o sucesso deste objetivo o ponto de venda não somente recorre a sua 

linguagem material tradicional, mas também utiliza de meios intangíveis como a criação de 

personalidade (identidade) do produto  ou a categoria cultural da qual este se encontra 

orientado o representa. Desta maneira as tipologias, espaços e estéticas do ponto de venda na 

atualidade são tão diversas como o mercado objetivo selecionado. Esta lógica de desenho 

pode levar, inclusive, a quase total eliminação do produto na loja ao depositar a maior 

responsabilidade da mensagem comercial e a ambientação própria de toda loja. 

Cada vez mais se considera maior a necessidade do desenho paralelo do ponto 

de venda e a imagem da marca, a qual esta orientada a desenvolver um conjunto de estímulos 
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que em poucos segundos são capazes de transmitir todo o espírito e conceitos que a empresa 

deseja passar. 

 A criação de uma identidade clara é vital tanto para orientar o consumidor em 

relação com a personalidade da marca, como para diferenciar da concorrência com facilidade. 

 As qualidades próprias do produto já não são mais suficientes para garantir o 

êxito de um negocio; portanto, é a imagem da marca, mediante uma arquitetura que 

harmonize coerentemente o produto, sua personalidade e o público-alvo (target) com o ponto 

de venda, a responsabilidade de diminuir a incerteza e garantir o êxito do projeto comercial. 

 O culto imposto pela modernidade impulsa a troca de curta duração. A partir da 

segunda metade do século XX, os discursos totalizadores começam a perder forca dando 

espaço à vertiginosa sucessão das novidades incorporando a obsolência como uma má 

qualidade dos objetos. O efêmero se converte em uma característica de nossos tempos diante 

da qual o ponto de venda não é poupado.

No interior do atual cenário social e comercial, em que a superabundância, sobrecarga 

de informações e as variações periódicas nas condutas do consumo são constantes, o ponto de 

venda repercute inevitavelmente a sua tradicional versatilidade para fazer frente à velocidade 

da troca. 

 A arquitetura seguirá sendo o suporte por excelência sobre o que o ponto de 

venda deverá desprender toda sua imaginação, ainda que respeitando-o  ou alterando-o para 

obter um maior rendimento em virtude de seus objetivos. O espaço que se construía para ser 

permanente, por tanto, deverá ser sobretudo versátil, capaz de suportar produtos, modas e 

inclusive marcas de diferentes origens cuja natureza seja eminentemente efêmera.  

  O interior comercial, que apareceu como disciplina autônoma faz somente 30 

anos, se encarregara de acolher e desenhar um ambiente específico para cada marca e seus 

produtos durante cada temporada e coleção. Esta pratica exigira uma revisão e redefinição 
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periódica de critérios de desenho e tendências do comprador. O mobiliário, a iluminação, a 

exposição e sua distribuição deverão ser encarados como temporais, e dar mais valor ao 

ambiente em sua totalidade que ao seus componentes em particular. 

 Na atualidade, três parecem serão as tendências mais recorrentes ao momento 

do desenho e criação de um ponto de venda: a condição cenográfica da loja, a atitude 

(museística) plástica do espaço comercial, e a interatividade do comprador com o produto; 

estes três conceitos se encontram intimamente relacionados. 

 A função cenográfica do espaço esta destinada a dar aconchego e sentido ao 

conceito definido pela marca, a cujo ao redor gravita o ponto de venda. Este se projeta como 

uma única vitrine, expondo e fazendo visível todo o interior comercial, inclusive os vários 

níveis, para converter-se em um verdadeiro teatro sobre o espaço público. Esta pratica implica 

a reconsideração periódica do universo de consumo e da estrutura comercial, motivando 

impulsos postos aos dias permanentes, reforçando a natureza efêmera destes desenhos. A 

condição cenográfica do espaço não só converte a loja em um novo produto, como também 

proporciona uma rica informação ao consumidor em termos de uma compra posterior. 

 Frente à perda do protagonismo do produto esta cada vez maior a valoração do 

ponto de venda na atividade comercial, a atitude plástica (visual merchandising) da loja 

aparece como a alternativa contemporânea mas recorrida de organização espacial e exibição 

de produtos. Espaços extensos, planta livre, luminosidade, música e o aroma são a constante 

destes desenhos, que permitem, entre tudo de comprar, experimentar a sensação de estar 

vivendo um espetáculo. Esta loja confere a mercadoria o tratamento de uma obra de arte, um 

modo de dizer, faz um estudo da seleção de cada produto, cria ambientes significativos para 

sua exposição dentro da loja e concentra a atenção sobre eles, já sendo por sua localização 

dentro do espaço seja por sua iluminação especial. 
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 Apesar de ser cada vez maior a valorização e presença do espaço comercial 

sobre a mercadoria, o consumidor exige dia a dia um contato mais direto com as 

características particulares do produto, principalmente no mercado de luxo, conferindo ao 

ponto de venda a imagem de um showroom. A interatividade do consumidor com o produto 

deve se garantir criando espaços necessários para tais fins. Estes vão desde os tradicionais 

provadores de roupas até as salas de áudio e vídeo, passando por todo tipo de informação, 

assistência e serviço que possa oferecer  a mercadoria que demandar o comprador. 

5.1.1 Projeto de interiores comerciais 

Planejar e construir lojas de impacto são tarefas estratégicas para os varejistas que 

desejaram se sobressair, oferecendo ao consumidor uma experiência consistente e memorável. 

Construir uma loja e ter estoque já foi sinônimo de vender, mas hoje isso não é tão simples. 

Não só os consumidores estão mais informados, exigentes e sofisticados, como também a 

concorrência com o varejo virtual impele as lojas tradicionais a buscarem um diferencial que 

as torne mais atraentes. 

Segundo a designer DONNA GEARY (apud BERNARDINO et al., 2004), apesar do 

grande crescimento desses formatos eletrônicos ou de catálogo, a experiência de um cliente 

sempre será muito mais rica numa loja física. Afinal, tocar um teclado não se compara a tocar 

a mercadoria, folhear catálogos não se iguala a caminhar nos corredores de uma loja e um 

anúncio bidimensional não equivale a apreciar uma vitrine bem arrumada. 

Na busca da diferenciação, as lojas de luxo vem difundindo um conceito que vem 

sendo cada vez mais utilizado, é o visual merchandising, que visa transformar a loja num 

ambiente altamente propício à compra. 
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Para BLESSA (2003), a criação de uma atmosfera

ou projeto de um ambiente de compras é a base do 

merchandising, pois estimulará as respostas emocionais e 

de percepção dos clientes que, ao final, poderão afetar seu 

comportamento de compra.

Além disso, a criação de um ambiente de compra

ajuda a reforçar e até mesmo a criar uma identidade visual 

com o consumidor, fortalecendo a marca e atingindo o seu 

público-alvo.

Os consumidores avaliam o PDV e os produtos 

quase em conjunto e é muito importante que ele se sinta 

bem dentro da loja, pois assim será fiel a ela (BLESSA, 

2003).

5.1.2 Imagem e Ambiência 

Diz o ditado popular que “não se tem uma

segunda chance para causar a primeira impressão”. A 

imagem da loja é a primeira impressão visual e mental

que o consumidor tem e que o influencia em sua decisão 

de entrar ou não. Esta pode ser positiva, negativa ou 

neutra. Obviamente um arquiteto deve sempre buscar uma

imagem positiva, que comunique uma mensagem

singular, que faça a loja sobressair em relação à 

concorrência, a ser sempre lembrada.

Figura 01: Carlos Miele, Nova Iorque, 
EUA.
Fonte: MINGUET, [20--], p. 222. 

Figura 02: Marni, Londres, GBR.
Fonte: MINGUET, [20--], p. 181. 

Figura 03:Calvin  Klein, Paris, FRA.
Fonte: MINGUET, [20--], p. 38. 
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A imagem é o primeiro elemento do visual merchandising. Tudo o mais que o 

arquiteto fizer dentro da loja deve adequar-se à imagem previamente idealizada.A 

combinação dos esforços relacionados à marca, partido arquitetônico, vitrines e fachada é que 

dá o tom ao estabelecimento, criando uma imagem no subconsciente do consumidor 

(BERNARDINO et al., 2004). 

O ambiente de uma loja tem a habilidade de atrair clientes, de seduzi-los as compras, e 

de fidelizá-los. Esta habilidade de atrair clientes e seduzi-los a comprar tem sido reconhecida 

por muitos estudiosos. Certamente, o ambiente de uma loja pode ser mais influenciável do 

que o próprio produto na decisão da compra e tem a habilidade de afetar o nível de  satisfação 

vivido com o varejista.   

O ambiente de uma loja é compreendido através de uma vasta disposição de elementos 

separados (por exemplo música, cor, iluminação, entre outros) que se relacionam e trabalham 

juntos para afetar os consumidores. Ou seja os elementos do ambiente de uma loja são vistos 

como um todo pelos consumidores, não como elementos individuais, e estes podem ser 

chamados também de atmosfera.  

A atmosfera de uma loja  pode ser definida como: os meios pelo qual um ambiente do 

consumo aumenta as reações emocionais dos clientes, incentivando-os a permanecer no 

ambiente, analisando e comprando; ou ainda, desanimando-o de qualquer uma dessas 

atividades. Atmosfera são facetas do projeto que influenciam o comportamento de 

consumidor criando atenção, comunicando uma imagem da loja e um nível do serviço aos 

compradores potenciais, estimulando suas respostas afetivas.   

A atmosfera da loja possui ainda a habilidade de afetar os consumidores não somente 

cognitivamente, mas também emocionalmente. Pesquisas mostraram que os consumidores 

que a experimentam de modo positivo exibem uma aproximação consistentemente, mais 

elevada das respostas dos ambientes de varejo (por exemplo o desejo permanecer). 
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A experiência positiva dos consumidores torna 

mais provável de alcançar a definição da decisão, 

reduzindo o tempo da decisão, têm a voluntariedade 

maior de comprar, fazem um número maior de compras,

gastam mais dinheiro, compram mais produtos, 

melhoraram a percepção da mercadoria e aos serviços de 

qualidade, e tem a

experiência de satisfação mais elevada com o varejista 

(BURNS & NEISNER, 2006; BLOEMER & RUYTER, 

1998; THOMPSON & CHEN, 1998; AILAWADI & 

KELLER, 2004). 

5.1.3 Fachada e Vitrine 

O investimento em um ponto comercial talvez seja 

a maior aplicação que um varejista possa fazer.Os pontos 

mais importantes para a formação da imagem exterior da 

loja são a fachada, a logomarca e a entrada. 

A fachada deve ter uma arquitetura que crie um

conceito visual externo, traduzindo a identidade, ou perfil, 

da loja. Assim como uma volumetria de destaque e 

diferenciação que cause impacto, desperte a atenção e a 

curiosidade, proporcionando, dessa forma, a aproximação

do cliente. 

Figura 04: Hermmes, Tókio, JPN. 
Fonte: MOSTAEDI, [20--], p. 119.

Figura 05: Louis Vuitton, Tókio, JPN. 
Fonte: MOSTAEDI, [20--], p. 61. 
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A função das fachadas é induzir o cliente a entrar na loja. A arquitetura externa é 

fundamental para complementar a identificação com o consumidor. Por meio desta, a loja faz 

uma declaração clara a respeito do segmento de público que pretende atingir e de certa forma 

indica também os preços praticados na loja. 

A escolha do nome deve ser prontamente identificável, curto, fácil de pronunciar e de 

lembrar, capaz de sugerir as imagens e os sentimentos que o varejista deseja incutir no 

consumidor. Em conseqüência criar uma logomarca visualmente poderosa, “simples, visível, 

marcante e coerente com o que você vender”, como sugere SAIANI (apud BERNARDINO et

al., 2004). 

A entrada convidativa chama a atenção dos consumidores e não deve ter obstáculos ou 

cartazes de “proibido” que desmotivem o cliente. As lojas situadas na Rua Oscar Freire e 

imediações destacam-se por ter entradas atraentes, que deixam entrever o seu brilho interior. 

Em poucos segundos o consumidor tem sua atenção desviada de fora para dentro da 

loja, enquanto decide se entra ou não. Sendo assim, a entrada da loja tem que exercer o papel 

de “aspirador de clientes”, cuja decisão de entrar representa uma vitória para o varejista. 

5.1.4 Layout

Em tempos em que os lojistas estão procurando um diferencial competitivo com base 

nos produtos, no preço, na localização e na promoção, o PDV em si tornou-se uma 

probabilidade de obter uma diferenciação mercadológica. 

Portanto, mais do que nunca, as lojas de luxo estão buscando criar uma arquitetura 

diferenciada e agradável de loja para promover visitas e muitas vendas.  
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Além de ter um projeto que dimensione a 

produtividade dos espaços, o conceito  idealizado para a 

loja precisa estar de acordo com sua localização, com seu 

público-alvo e com seu estilo (BLESSA, 2003). 

O layout da loja pode definir seu sucesso ou seu 

fracasso. Saber montar uma loja aproveitando os espaços 

disponíveis é simples, mas agradar ao público

freqüentador é um pouco mais complicado.

Em termos gerais, um layout de varejo é a 

organização interior de mobiliário e equipamentos,

iluminação, pontos de vitrines, displays e disposição de 

mercadorias dentro da loja. Tem por objetivo a correta 

utilização dos espaços para maximizar o lucro e o retorno 

do investimento da área ocupada (MORGADO e 

GONÇALVES, 1999). 

É importante saber que o layout não deve ser 

desenvolvido apenas como modelo de beleza. Ele precisa 

ser funcional para facilitar o tráfego, a escolha e a saída 

do consumidor.

No desenho do layout é preciso prever um sistema

que não só contemple a comercialização, mas que 

valorize cada espaço para obter uma maior lucratividade 

por metro quadrado.

Figura 06: Max Mara, Milão, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 B, p. 165. 

Figura 07: Expensive, Roma, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 B, p.208. 
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BLESSA (2003) apresenta ainda em seu livro os 

seguintes fatores no momento do planejamento do layout

da loja de luxo: 

Transição da entrada na loja: ao entrar numa

loja, a maioria dos consumidores retarda o passo para ter 

uma melhor percepção da loja. UNDERHILL (1999) 

define a primeira área da loja como uma zona de transição 

ou descompressão. Este espaço deve permitir que o 

consumidor se adapte às condições de iluminação,

temperatura e ambientação. Nesse momento o 

consumidor ainda não  percebe plenamente as 

mercadorias expostas. Se houver um display de 

mercadorias, eles ainda não notarão. Por isso, sempre que 

possível, o varejista deve criar uma área de transição de 3 

a 4 metros logo após a entrada. 

Inclinação para virar à direita: outro fator 

importante sobre como as pessoas se movimentam em

ambientes varejistas e em todos os outros lugares é que 

elas invariavelmente andam para a direita. Este fato está 

associado ao lado da rua onde se dirige. Tendo este dado 

como base, pode-se concluir que a área localizada à 

direita de qualquer loja é seu principal patrimônio. É ali 

que devem ficar seus produtos mais importantes, as 

mercadorias cruciais que necessitam de 100% de

exposição aos fregueses. 

Figura 08: Mondo Marco, Florença,
ITA.
Fonte: PIETRO, 2000 B, p. 92. 

Figura 09: Giorgio Armani, Paris, FRA.
Fonte: CUITO, 2001, p. 71.
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Fluxo da loja: em geral, os corredores podem ser 

matriciais (grid), de fluxo livre ou circular. Os 

consumidores devem ser atraídos até o fundo da loja e 

sentir que estão sendo guiados, e não que caíram numa

armadilha.

Os corredores matriciais, isto é, dispostos em

forma de matriz, com linhas e colunas, são aconselháveis 

aos varejistas que comercializam ampla variedade ou 

sortimento de mercadorias, como supermercados,

farmácias, loja de materiais de construção e papelarias. É 

uma disposição que facilita as compras planejadas.

O fluxo livre é mais usado em lojas menores e 

exclusivas. É adequado para os estabelecimentos em que 

o consumidor entra para se distrair, porque a loja toda o 

motiva.

No fluxo circular, o consumidor entra pelo lado 

direito, vai até o fundo e retorna pelo lado esquerdo, 

havendo uma espécie de “ilha” no centro. Essa 

configuração se presta tanto à compra planejada quanto à 

compra por impulso. Identificação das melhores zonas

da loja: antes de decidir onde colocar prateleiras e 

utensílios expositores, é preciso determinar os locais mais

atrativos da loja. Assim, como há técnicas de localização 

numa cidade, bairro ou quadra, o mesmo ocorre no 

interior de uma loja.

Figura 10: Giorgio Armani, Londres,
GBR.
Fonte: MINGUET, [20--], p. 156. 

Figura 11: Gucci, Londres, GBR.
Fonte: PIETRO, 2000 B, p. 114.

Figura 12: Missoni, Nova Iorque, EUA. 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 185. 
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Nesses pontos o varejista deve apresentar suas mercadorias mais importantes. Paredes 

mais visíveis do que outras, finais ou interseções de corredores, zonas de impacto ou 

elementos estruturais podem ser usados como pontos focais.  

Outro item que merece atenção é a área em volta do caixa, ideal para produtos que são 

suscetíveis de desejo (MORGATO e GOLÇALVES, 1999). 

UNDERHILL (1999) sugere em seu livro que uma boa loja é aquela que expõe o 

máximo de produtos para o máximo de fregueses pelo período mais longo. Em outras 

palavras, é a loja que põe as mercadorias em nosso caminho e campo de visão de forma a 

chamar a atenção. 

Se o fluxo da loja for bom, se ela não tiver obstáculos nem pontos cegos, as pessoas 

encontrarão o caminho para cada recesso. Se houver problema de fluxo, alguma falha de 

projeto ou layout, descobrir-se-ão alguns cantos vazios. A loja inteligente, portanto, é 

projetada de acordo com o comportamento do consumidor ao andar e os lugares que ele 

procura. Ela compreende os hábitos de movimento e os aproveita, em vez de ignorá-los. 

5.1.5  Ergonomia 

Em um ambiente como uma loja, onde o conforto e bem-estar do cliente são pontos 

fortes da política empresarial, a resposta do projeto às dimensões humanas e corporais é muito 

importante. A interface entre o usuário e os vários tipos de balcões de venda e prateleiras deve 

ter grande interação. 

Uma visibilidade adequada dos locais de exibição de produtos, tanto do lado interno 

quanto externo da loja, é também fundamental para o sucesso do espaço a ser construído. Por 

isso, a altura dos olhos do menor e do maior observador, bem como as implicações 

geométricas da visão humana, deve ser estudada.  



81

Partindo do pressuposto de que as mulheres são as 

maiores compradoras do varejo, há de se levar em

consideração suas medidas padrão no momento do projeto 

de móveis para interiores comerciais.

A partir da figura 14 pode-se concluir que as 

mercadorias expostas em uma vitrine devem ter entre 

0,30m e 2,10m de altura. O mesmo vale para os produtos 

expostos no interior da loja, assunto este já abordado. 

A distância entre os balcões é outro item em que 

se deve estar atento no momento do desenho do layout. A 

distância sugerida pelo autor entre balcões situados em

lados opostos, ao longo de um corredor central, é em

torno de 3m. Isso permite uma zona de atividade para 

clientes em pé, de frente para o balcão mais baixo e uma

zona de atividade maior para clientes, sentados ou em pé, 

olhando o balcão superior, além de um generoso espaço 

de circulação entre os dois (PANERO e ZELNIK, 2002). 

Figura 13: Planos de visão.
Fonte: PANERO e ZELNIK, 2002,
p.198.

Figura 14: Exposição de produtos.
Fonte: PANERO e ZELNIK, 2002, p. 
198.

.
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Outros fatores a serem observados são os espaços 

do corredor secundário. A figura a cima ilustra as 

explicações. O espaço frontal, junto às estantes de

mercadorias à esquerda, considera uma pessoa de joelhos 

retirando produtos de uma prateleira inferior, enquanto o 

espaço em frente à estante, à direita, considera o mínimo

de 0,45m, que acomoda uma pessoa em pé, paralela ao

balcão, olhando ou manuseando os produtos expostos no 

balcão (PANERO e ZELNIK, 2002).
Figura 15: Galerias principais.
Fonte: PANERO e ZELNIK, 2002, p. 
199.

Embora o espaço entre as estantes possa chegar a 

2,30m, um espaço mínimo de 1,30m poderia ser utilizado. 

Neste caso, haveria algum tipo de contato corporal ou, 

então, uma terceira pessoa teria que passar de lado entre 

as demais envolvidas naquele tipo de atividade nos dois 

lados do corredor (PANERO e ZELNIK, 2002). 

Sendo assim, esta informação deve ser levada em

consideração na concepção de uma loja, observando-se o 

fluxo, assim como o número de pessoas  que se pretende 

ter na loja ao mesmo tempo . 
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A figura 38 mostra o espaço necessário para um

balcão a meia altura, que sugere um cliente sentado. A 

altura do balcão é em torno de 0,90m do chão. Já que o 

propósito deste balcão é que o cliente esteja sentado, 

deve-se dar destaque ao degrau de 0,12m para o descanso 

dos pés, assim como a largura do tampo do balcão de 0,45 

a 0,60m, com espaço de aproximadamente 0,25m recuado 

para as pernas (PANERO e ZELNIK, 2002). 

Outra forma de atender os clientes em uma loja, e 

a mais comum, é o balcão alto para clientes em pé. Neste 

caso, o autor sugere que se adote a medida de 0,90m de 

altura para o balcão com o tampo entre 0,45m e 0,60m. O 

mais utilizado no mercado nacional é de 0,90m de altura 

por 0,60m de largura, pois proporciona melhor exposição 

da mercadoria (PANERO e ZELNIK, 2002). 

As prateleiras, em geral, são provavelmente mais

utilizadas que qualquer outro componente para a exibição 

e armazenamento de produtos. E estas não só devem estar 

dentro da medida de alcance antropométrico, mas também

ficar razoavelmente visíveis. 

As alturas estabelecidas, portanto, devem atender 

às dimensões de alcance vertical de apreensão, bem como

a altura dos olhos. 

Figura 16: Noni, Beirute, LIB.
Fonte: PIETRO, 2000 B, p. 29. 

Figura 17: Altura de balcão.
Fonte: PANERO e ZELNIK, 2002, p. 
200.

Figura 18: Les Griffes, Follonica, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 64. 
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Já os displays devem ter altura máxima de 1,20m

com largura entre 0,75m e 0,90m para a melhor exposição 

do produto. Já as prateleiras encostadas na parede devem

atingir a altura máxima de 1,80m (PANERO e ZELNIK, 

2002).

A figura 20 ilustra os espaços utilizados onde os 

produtos são pendurados. A altura dos suportes deve ter 

relação não só com as limitações humanas, mas, em

alguns casos, com o tamanho da mercadoria exposta. 

Geralmente não há conflitos em relação ao vestuário. 

Para a composição de um único produto 

pendurado, como vestidos e casacos, o autor sugere a 

profundidade de 0,50 a 0,75m e a altura de no máximo

1,80m. Já os produtos de menor porte, com dois 

cabideiros, o autor indica a mesma profundidade anterior 

e  altura de 1,00m para os cabideiros mais baixos e 1,60m

para os mais altos (PANERO e ZELNIK, 2002). 

Figura 19: Malo, Milão, ITA. 
Fonte: CUITO, 2001, p. 91. 

Figura 20: Produtos pendurados. 
Fonte: PANERO e ZELNIK, 2002, p. 
203.

Figura 21: Gucci, Londres, GBR.
Fonte: PIETRO, 2000 B, p. 111. 
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A figura 22 se refere a um expositor de livros e 

revistas e sugere as medidas antropométricas envolvidas. 

O raciocínio é essencialmente o mesmo que o indicado 

para as prateleiras de outras mercadorias já mencionadas..

No entanto, em relação a livros, a questão da visibilidade 

fica ainda mais crítica. Para visualizar melhor um produto 

qualquer, seu formato, dimensões gerais e cor, os 

exemplos anteriores das prateleiras podem ser suficientes, 

mas, no caso de livros e revistas, a legibilidade da escrita 

deve ser levada em conta. A distância entre cliente e 

mostruário de 0,45m, a iluminação e o ângulo de visão de 

30 graus também devem ser considerados na composição

do mobiliário a fim de proporcionar maior conforto ao 

cliente. Sendo assim, a última prateleira deve ter 1,70m.

O autor sugere, para que o cliente tenha melhor

visualização, que o mostruário esteja 30 graus inclinado 

(PANERO e ZELNIK, 2002). 

A seguir, a figura 24 apresenta o desenho das 

dimensões humanas em uma área para experimentar

sapatos. O espaço livre para esta área deve acomodar o 

cliente sentado e o vendedor. Um espaço de 1,50m a 

1,65m deve ser encarado como mínimo. Para a definição 

desta área, analisou-se o comprimento nádega-calcanhar. 

Os demais espaços de exposição de produtos em

prateleira e de circulação já foram citados. 

Figura 22: Área de exposição.
Fonte: PANERO e ZELNIK
2002, p. 203. 

Figura 23: Allison Travel, Cornate
d’Adda, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 52. 

Figura 24: Área para experimentar
sapatos.
Fonte: PANERO e ZELNIK 
2002, p. 203. 
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Outro item que merece especial atenção em uma

loja é o provador, que  deve acomodar o corpo humano

nas várias posições assumidas ao experimentar uma peça 

de roupa. A figura a seguir sugere de 1,40m a 1,50m de 

largura e uma profundidade de 0,90m. Estatura, largura, 

profundidade corporal máxima e alcance lateral do braço 

da pessoa de maiores dimensões devem ser avaliados para 

a definição do tamanho do provador (PANERO e 

ZELNIK, 2002). 

O autor sugere ainda as dimensões do espelho 

interno do provador com 1,90m de altura por 0,90m de 

largura. Deve-se observar também as dimensões para o 

banco de apoio, com largura de 0,30 a 0,40m, altura de 

0,40m e profundidade igual ao do provador; assim como

sua localização.A abertura da porta, quando for do tipo 

batente, deve ser de 0,60m.

O autor propõe também as dimensões ideais para 

um balcão de embalagem de produtos. Dada a natureza da 

atividade envolvida, a altura de um balcão de 0,90m

acomodaria a maioria das pessoas.

Para o cliente em pé, visando seu conforto no 

momento de preencher formulários ou cheques, a altura 

final do balcão deve ser de 1,05m.

Figura 25: Provadores. 
Fonte: PANERO e ZELNIK 2002, p. 
204.

Figura 26: Boss, Milão, ITA 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 111. 

Figura 27: H. Baum, Alassio, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 19. 
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Já a altura interna, voltada para o funcionário do 

estabelecimento comercial, deve ser de aproximadamente

0,90m. Espaços horizontais devem acomodar a 

profundidade corporal máxima da pessoa de maiores

dimensões na zona de atividade e a largura corporal 

máxima de 0,80m, sendo que 0,20m seria o apoio mais

alto para o cliente e 0,60m de apoio interno para os 

funcionários.

Dependendo da intensidade da operação e do 

número de atendentes, a circulação e a zona de atividade 

podem ser combinadas e o espaço entre os balcões 

anterior e posterior pode ser reduzido para 0,75m.

As implicações de tudo isso são claras: aonde os 

fregueses vão, o que vêem e suas respostas determinam a 

própria natureza de sua experiência de compra. Se eles 

verão as mercadorias e os sinais com clareza ou não, se 

alcançarão os objetos com facilidade ou dificuldade, se 

percorrerão as áreas calmamente ou com rapidez. Todos 

esses fatores fisiológicos e anatômicos entram em ação 

simultaneamente, formando uma complexa matriz de 

comportamentos que precisa ser compreendida para que o 

ambiente varejista se amolde com sucesso ao comprador.

Figura 28: Mondo di Marco, Florença,
ITA.
Fonte: PIETRO, 2000 B, p. 92. 

Figura 29: Julian, Milão, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 166. 
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5.2 VISUAL MERCHANDISING

5.2.1  Apresentação da Mercadoria 

A apresentação da mercadoria é o momento em que o varejista precisa se tornar um 

contador de histórias. Especialmente no varejo de luxo, olhar o produto é um “momento da 

verdade”, no qual os consumidores que planejavam comprar podem se tornar apenas 

visitantes e os que entraram apenas para se distrair podem se tornar clientes. De nada adianta 

uma fachada fenomenal, uma entrada convidativa, um bom projeto de interiores e um fluxo 

bem planejado se a apresentação das mercadorias for descuidada.  

Apresentar mercadorias é mais do que encher prateleiras. O merchandising eficiente 

requer disciplina constante, esforço diário e planejamento tanto para a próxima semana quanto 

para a próxima estação. 

Para MORGADO e GONÇALVES (1999), um merchandising eficiente, muito 

difundido nas lojas de luxo,  o varejista deve: 

Categorizar as mercadorias. Elas devem estar dispostas de tal maneira que seja fácil 

para o consumidor orientar-se e escolher.  

Posicionar os departamentos dentro do layout. Decidir onde colocar cada seção ou 

departamento não é tarefa difícil, mas requer raciocínio lógico e planejamento. O objetivo é 

antever as necessidades do consumidor que transita pela loja. Todas as mercadorias podem ser 

agrupadas em departamentos genéricos que funcionam melhor em certas áreas da loja. Tais 

departamentos podem ser classificados como fixos, sazonais, de impulso, de alta margem, de 

baixa margem e até de alto nível de furtos, devendo estes últimos ficar ao alcance da vista dos 

funcionários.
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Posicionar os equipamentos expositores. Deve-

se encaminhar o fluxo para as áreas centrais e para o 

fundo da loja e exibir atrativos no final dos corredores; o 

projeto deve permitir um tráfego confortável e a visão de 

toda a loja pelos funcionários, a fim de que possam

acompanhar o que se passa e prestar rápido atendimento.

Organizar as mercadorias. Assim como é

preciso definir seções ou departamentos, dentro destes 

também é preciso organizar as mercadorias, seja por 

marca, preço, tamanho ou estilo.

Apresentar a mercadoria com apelo de compra.

É preciso tomar decisões quanto à quantidade de produtos 

por item, quanto ao lugar de cada tipo de item nas 

prateleiras e quanto ao seu posicionamento junto a 

mercadorias de outras categorias que sejam comumente

consumidas na mesma ocasião.

O cross-merchandising, ou merchandising 

cruzado, vem sendo cada vez mais utilizado no varejo de 

luxo. É a apresentação de mercadorias fora de sua seção 

tradicional, em locais que combinem com outros

produtos, criando assim o desejo pela compra de produtos 

complementares.

Figura 30: Missoni, Nova Iorque, EUA. 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 185. 

Figura 31: Gucci, Londres, GBR.
Fonte: PIETRO, 2000 B, p. 114. 

Figura 32: Missoni, Nova Iorque, EUA. 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 188. 
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Ter mercadoria certa é requisito básico para 

realizar uma venda, mas é igualmente importante

apresentá-la de forma artística e levar em conta a 

motivação do consumidor e seu comportamento natural 

de compra, principalmente nas lojas que tem como

público-alvo a Classe A (BLESSA, 2003).

5.2.2 Sinalização

Uma boa sinalização funciona como um

“vendedor silencioso” e deve estar nos locais certos, 

expressa de forma clara e concisa. É preciso transmitir ao 

cliente uma imagem profissional e informações que 

realmente sirvam para orientá-lo no processo de decisão 

da compra.

Todos os tipos de sinalização têm como finalidade 

informar, relembrar, persuadir, indicar posição e vender. 

Em seu livro REGINA BLESSA (2003) complementa

afirmando que a sinalização no PDV, além de ajudar no 

posicionamento e na exposição dos produtos, é também a 

principal arma de uma campanha de propaganda para 

complementar o desejo e a intenção de compra criada por 

sua divulgação. 

Figura 33: Julian, Milão, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 167. 

Figura 34: Los Frénos, Gijon, ESP. 
Fonte: MINGUET, [20--], p. 75. 
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Na hora de elaborar um cartaz, deve-se levar em

consideração que as pessoas nas lojas, nos restaurantes ou 

nos bancos nunca estão paradas, elas estão se deslocando 

de um lugar para outro. Dessa forma, não têm a intenção 

de ler cartazes.

Sabendo disso, no momento em que se for 

elaborar um cartaz, deve-se levar em conta quanto tempo

as pessoas gastarão para interpretar sua mensagem. Para 

que o cartaz obtenha sucesso, primeiro é preciso obter a 

atenção do público. Isso feito, é preciso apresentar a 

mensagem de maneira clara e lógica 

5.2.3 Entretenimento 

Outro fator importante que deve ser observado no 

momento de concepção de uma loja é quanto tempo um

freguês passa em uma loja, supondo que esteja fazendo 

compras. Este é talvez o fator individual mais importante

na determinação de quanto comprará. Se o cliente está 

percorrendo toda a loja e pensa em comprar muitas

mercadorias, significa que está analisando, tocando e 

avaliando todas elas.

Figura 35: Coin, Brescia, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 B, p. 72. 

Figura 36: Missoni, Nova Iorque, EUA. 
Fonte: PIETRO, 2000 C, p. 184. 
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Em muitas lojas, os compradores gastam de três a 

quatro vezes mais tempo que os não compradores,

principalmente nas lojas de luxo. Sendo assim, os 

varejistas devem desenvolver uma forma de fazer com

que seus clientes levem mais tempo para realizar suas 

compras. Mas é preciso saber quanto tempo as pessoas 

gastam fazendo compras em sua loja para poder saber 

como aumentá-lo.

Mesmo quando não estão fazendo compras, os 

homens influenciam fortemente a pesquisa. Esta mostra

repetidamente que, quando uma mulher está em uma loja 

com um homem, gasta menos tempo lá do que quando 

sozinha, com outra mulher ou mesmo com crianças. 

UNDERHILL (1999) apresenta o tempo estimado que as 

mulheres levam para realizar compras quando estão 

acompanhadas:

- Mulheres comprando com outra mulher: 8 

minutos e 15 segundos; 

- Mulheres com crianças: 7 minutos e 19 

segundos;

- Mulheres sozinhas: 5 minutos e 2 segundos; 

- Mulheres com homens: 4 minutos e 41 segundos. 

Figura 37: Giorgio Armani, Londres,
GBR.
Fonte: MINGUET, [20--], p. 155.

Figura 38: Marni, Londres, GBR.
Fonte: MINGUET, [20--], p. 183.
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Em cada um desses casos o que acontece parece claro: quando duas mulheres fazem 

compras juntas, conversam, dão conselhos, sugerem e fazem consultas até ficarem satisfeitas, 

daí o longo tempo na loja. Com filhos, ela fica parcialmente ocupada, conduzindo-os e 

distraindo-os; sozinha ela emprega seu tempo de forma eficiente. Mas com o homem, o tempo 

tem que ser diminuído, pois ele deixa claro que está de insatisfeito e que irá embora a 

qualquer momento 

Se conseguir ocupar os homens de alguma forma dentro da loja, a mulher será uma 

compradora mais feliz e relaxada. Gastará mais tempo e dinheiro. Duas são as principais 

estratégias utilizadas pelas lojas de luxo para lidar com a presença dos homens em lugares 

onde compras a valer são feitas. A primeira é a contenção passiva, ou seja, tentar manter o 

homem ocupado de alguma forma dentro da loja, com vídeos ou revistas masculinas.  

A segunda estratégia seria encontrar um meio de envolver o homem na compra, ou 

seja, apresentar produtos que despertem o interesse masculino. Logo, o homem que era visto 

como um empecilho para o negócio e uma inconveniência para o comprador principal poderá 

ser transformado também em cliente. Ou pelo menos em um espectador interessado. 

5.3 ATMOSFERA DE INTERIORES COMERCIAIS

5.3.1  Iluminação 

A iluminação de uma loja influencia as vendas tanto quanto as promoções, a 

sinalização e os vendedores. Bem integrada à estratégia do lojista, ela se torna uma poderosa e 

indispensável ferramenta de marketing, pois ajuda a mercadoria a atrair os olhares dos 

clientes.
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A boa iluminação é responsável por clarear o 

ambiente, destacar mercadorias, decorar espaços especiais 

e acompanhar o estilo e a personalidade da loja. Além de 

transmitir uma sensação de limpeza, ambientes bem

iluminados tornam-se agradáveis, atraindo o consumidor.

A iluminação destaca as partes atrativas da loja e disfarça 

as visualmente desagradáveis, que não podem ser 

mudadas (BLESSA, 2003). 

A iluminação deve estar diretamente relacionada à 

arquitetura e a sua estratégia de vendas. Incorreta,  a 

mercadoria não ganha atenção, desperta pouco interesse e 

simplesmente não vende. A iluminação é também uma

arma indispensável como fator de diferenciação em

relação à concorrência. 

Existem muitas formas de uma iluminação ajudar 

a vender os produtos. Aprender a compor as diversas 

maneiras de iluminar um ambiente comercial ajuda a 

direcionar o olhar do cliente. 

Para facilitar o trabalho dos arquitetos da área de 

iluminação comercial, a Philips desenvolveu uma matriz

que auxilia no posicionamento de uma loja, de acordo 

com várias características e fatores que determinam sua 

atuação.

Figura 39: Giorgio Armani, Londres,
GBR.
Fonte: MINGHET, [20--], p.154. 

Figura 40: Giorgio Armani, Paris, FRA.
Fonte: CUITO, 2001, p.70. 
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Na busca de realizar projetos luminotécnicos

comerciais de sucesso, o arquiteto deve estar sempre

atento à diferenciação que existe entre os diversos tipos 

de loja. A relação entre o tipo de loja em questão, seu 

estilo, características e a iluminação é que vai determinar

a identidade dessa loja e o grupo de consumidores a que 

se destina. Logo, essa identidade deve estar claramente

definida.

A fim de auxiliar no light design a Philips montou

uma matriz de iluminação de lojas. A matriz apresenta, na 

forma de gráfico, quatro tipos de lojas e suas devidas 

características quanto ao design de interiores, faixas de 

preço, linha de produtos e estilo de venda. Esta 

classificação é feita da seguinte forma: A - compra

semanal, grande variedade de produtos, baixo preço e 

estilo de venda impessoal; B - compra diária, pouca 

variedade de produtos, preços baixos e estilo de vendas 

pessoal; C - compra de impulso, grande variedade de 

produtos, preços mais caros e estilo de vendas impessoal;

D - compra determinada, linha exclusiva de produtos, 

preços mais caros e estilo de venda pessoal. As lojas de 

luxo se encaixam neste último perfil (D).

Figura 41: Matriz para iluminação de
lojas.
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 

Figura 42: Posicionamento das lojas
dentro da matriz.
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 
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Utilizando o mesmo gráfico de características 

anterior, a Philips apresenta um modelo de 

posicionamento das lojas, subdividindo-as da seguinte 

forma: 1. Loja de desconto; 2. Supermercado; 3.  Loja de 

departamento; 4. House Center; 5.  Moda, roupas e 

sapatos; 6.  Áudio e vídeo; 7. Loja exclusiva e 

especializada; 8. Pequeno varejo; 9. Decoração de 

interior.

O tema dessa pesquisa se encaixa no 

posicionamento de loja exclusiva e especializada (7).

Sendo assim, as lojas de luxo devem apresentar um design

de interior bem desenvolvido e explorado, trabalhar 

exclusividade de produtos, logo tornam-se caros; e a 

venda deve ser feita de forma pessoal. 

A mesma matriz é utilizada para segmentação das 

lojas da seguinte forma: alimentação – (1) lojas de 

desconto, (2) supermercados, (3) especialista de comida,

(4) loja local; departamentos–(5) hipermercados, (6) loja 

de departamentos; vestuário – (7) Moda popular, (8)

moda para classe média, 9) moda exclusiva.

Conforme pode-se observar nas figuras 62, 63 e 

64; as lojas que mais se encaixam no perfil dessa pesquisa 

são as lojas locais (4) e a moda exclusiva (9); pois 

apresentam  características condizentes as apresentadas 

nas teorias das lojas de luxo. 

Figura 43: Lojas de alimentação.
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 

Figura 44: Lojas de departamento.
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 

Figura 45: Lojas de vestuário.
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 
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A figura 67, apresenta uma proposta de 

nível de iluminação geral que varia de acordo com o 

gráfico da matriz. Sabendo que a presente pesquisa 

encontra-se nos extremos do gráfico, pode-se concluir que 

o nível de iluminação geral ideal para as lojas voltadas 

para o público de classe A é de 100 a 300 lux. Logo, o 

ambiente torna-se mais escuro e aconchegante.

Para que o ambiente fique totalmente escuro e 

inerte, os arquitetos aumentam o  nível de iluminação sob 

o produto que se deseja dar destaque, ou até mesmo um

local que deseja-se chamar a atenção do cliente. Sendo 

assim, conforme a figura 47 o nível de iluminação nos 

produtos de lojas de luxo varia de 500 a 700 lux, 

dependendo do número de destaques que se deseja criar.

A figura 48 apresenta a mesma matriz

utilizada nos desenhos anteriores, porém nessa figura 

voltada para melhor compreensão do comportamento da 

iluminação de destaque nos diversos ramos do varejo. 

Como se pode observar o mercado de luxo apresenta 

muitos destaques de baixa intensidade. 

Figura 46: Nível de iluminação geral. 
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 

Figura 47: Nível de iluminação no 
produto.
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 

Figura 48: Iluminação de destaque. 
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 
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A figura 49 complementa a figura anterior. Pois 

apresenta a melhores soluções quanto à proporção que 

deverá existir entre a iluminação geral e a iluminação de 

objetos. Sendo assim, o mais indicado para lojas 

requintadas é a proporção entre 15-30:1 ou seja, de 15 a 

30 vezes maior que a  iluminação do ambiente geral. 

Este destaque pode ser feito com

luminárias embutidas no forro ou através de luminárias

decorativas. Segundo o Serviço Philips de Orientação 

Técnica para as lojas de luxo 50% das luminárias devem

ser decorativas ou arquitetônicas 

. O poder de atrair a atenção dos clientes 

para uma vitrine muitas vezes é causado pelo efeito 

dramático criado pela iluminação, conforme visto acima.

Nas lojas de luxo, porém, a função primária da 

iluminação é a de destacar alguma característica especial 

de qualidade dos produtos expostos. 

A iluminação direcionada surge para suprir 

as necessidades da iluminação geral, já que é 15 a 30 

vezes maior que a outra. 

Figura 49: Fator de destaque de objetos.
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 

Figura 50: Fator de destaque de objetos.
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 

Figura 51: Reprodução da cor. 
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 
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Outro fator importante a ser observado na 

iluminação de interiores é a reprodução de cor. Dessa 

forma o cliente pode observar as cores do produto dentro 

da loja como elas realmente são, proporcionando conforto 

e beleza ao ambiente. Sendo assim, a reprodução de cor 

ideal para iluminação geral segundo o tema dessa 

pesquisa é de  80 a 95 IRC. 

Antigamente, altos níveis de iluminação

geral difusa eram bastante utilizados. Hoje, a iluminação

geral é acompanhada freqüentemente de outros sistemas

de iluminação para destacar os produtos. A iluminação

ganha a característica de exibir o produto, com fachos 

direcionados diretamente na mercadoria, destacando as 

características dos produtos em sua utilização. 

Figura 52: Projeto de Iluminação
Comercial.
Fonte: Serviço Philips de Orientação
Técnica (2001). 

5.3.2 Cor

Um consenso verificado no setor de marketing aponta que a cor vende. Porém nota-se 

que não é somente esta sua função. MODESTO FARINA (apud MUNHOZ, 2004) aborda o 

estudo das cores sob o ponto de vista da percepção e dos estímulos psicológicos que vão ao 

encontro da sensibilidade, da influência exercida sobre as pessoas para gostar ou não de algo, 

do estímulo de suas preferências baseadas em associações que ocorrem no subconsciente.

A cor confere ao ambiente caráter, personalidade e valor, dando-lhe vida, construindo 

sua identidade visual e estética, transmitindo-lhe sua personalidade. Para cada aspecto da 

personalidade ou até mesmo de estado de espírito, tem-se uma cor correspondente. As pessoas 

alegres são relacionadas às cores quentes, as pessoas mais fechadas, às cores frias. 
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Nos dias de hoje se reconhece uma enorme

imprecisão científica em pesquisas sobre o efeito da cor 

no ser humano, principalmente em razão da gigantesca 

complexidade e abundância de fatores que influenciam os 

resultados, porém observa-se que existe um consenso nos 

meios acadêmicos no sentido de que as cores influenciam,

de diferentes formas, psicologicamente o ser humano,

conforme o tom, matiz, saturação ou luminosidade.

Cada indivíduo responde à cor de uma forma

particular. As pessoas tendem a ser atraídas por certas 

cores em virtude de alguns fatores determinantes, como

seu tipo de personalidade, as condições circunstanciais de 

sua vida ou seus desejos e processos mentais mais

íntimos, profundos e até inconscientes (MUNHOZ, 2004). 

Segue um resumo das características psicológicas 

das cores sugeridas por MANCUSO (2000); PEDROSA 

(2002):

Vermelho: é a cor de maior visibilidade em

comparação com as demais. Tem poder de grande atração, 

extremamente excitante, alegre e juvenil. O vermelho

lembra amor, paixão, barulho e é tido como símbolo da 

cólera e do ódio. 

Figura 53: Zanotta, Milão, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 A, p. 23. 

Figura 54: Zanotta, Milão, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 A, p. 23. 
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Azul: é a mais escura das três cores primárias, por 

isso tem analogia com o preto. É uma cor fria e, quando 

usada em grandes superfícies, torna o ambiente frio e 

hostil, criando distância. Comercialmente, precisa vir 

acompanhada do amarelo, sua cor complementar, para 

contrabalançar com sua frieza. Esta cor dá a  sensação de 

amplitude, é tranqüilizante e repousante, sem dar

sonolência.

Verde: o verde absoluto é a cor mais calma que 

existe. Cor encontrada como tônico na natureza. 

Tranqüila e confortante, equilibra as emoções. Não 

solicita nem lança apelos. Essa imobilidade é qualidade 

preciosa que leva ao repouso. Em interiores, quando 

misturada com o branco, ganha em qualidade luminosa; a 

cor parece abrir-se em matiz, sugerindo mais

tranqüilidade que o normal. Seu poder calmante é até 

sedativo quando bem dosado, cabe tanto a ambientes de 

repouso como de trabalho. Muito ligada à higiene e à 

limpeza, é grandemente utilizada em consultórios, 

hospitais e laboratórios. 

Figura 55: Imprimatur, Milão, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 A, p. 19.
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Laranja: de todas as cores é a mais dinâmica,

pois reúne a luminosidade do amarelo e o vigor do 

vermelho. Cor quente por excelência, tem grande poder 

de dispersão na arquitetura. Quando misturada com o 

branco, ganha em luminosidade e passa à denominação de 

salmão, dita a cor mais sensual que existe. É indicada para 

salas de refeição, pois estimula o apetite. Logo, tem

grande utilidade quando usada em restaurantes, 

lanchonetes ou casas de chá. Representa mutação,

inconstância, instabilidade, dissimulação e hipocrisia. As 

áreas coloridas pelo laranja parecem sempre maiores do 

que são na realidade. 

Violeta: é o nome genérico dado a todas as cores 

resultantes da mistura do vermelho com o azul, digamos

que sejam tonalidades violáceas. Há quem chame o 

equilíbrio ótico entre o vermelho e o azul de roxo. 

Quando misturada com o branco, forma uma extensa 

gama de lilases de intensa luminosidade e beleza. O roxo 

é uma cor pesada e suntuosa, também sóbria. Em tons 

escuros, o violeta está ligado à idéia de saudade, ciúme,

angústia e melancolia, tornando-se, inclusive, deprimente.

Logo, é pouco indicado para interiores comerciais.

Figura 56: Zanotta, Milão, ITA. 
Fonte: PIETRO, 2000 A, p. 23.

Figura 57: Appendi Mínimo, Verona,
ITA.
Fonte: PIETRO, 2000 A, p. 21. 
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Púrpura: é uma cor terciária, mas não deixa de ser uma cor violácea, e sua dignidade 

gerou, em tempos, admiração e respeito. Foi a cor escolhida pelos reis e pelas igrejas,  sendo 

muito aceita em ambientes pomposos, ricos e cheio de poder. 

Preto: o preto não é cor, seu aparecimento indica a privação ou a ausência de luz. Na 

arquitetura, esta cor em grande quantidade torna-se triste; em pequenas quantidades é 

elegante, solene e sóbria. É de fácil combinação, pois é neutra.  

Branco: resultado da mistura de todos os matizes do espectro solar, o branco é a 

síntese aditiva das luzes coloridas. O branco está ligado à pureza. Na estética, o branco é a cor 

das possibilidades infinitas.  

No fundo branco, as cores de destacam, mas perdem sua intensidade, o que as torna 

mais agradáveis. Harmoniza-se melhor com as cores frias e destaca bastante as cores quentes. 

As lojas contemporâneas, principalmente as grandes grifes internacionais, têm 

utilizado a cor como uma forma de atrair a atenção do cliente. A constante busca de 

aproximação com o desejo do cliente remete à cor no momento da procura por afinidades 

emocionais. 

5.3.3  Música 

A música cria um envolvimento indispensável no ambiente da loja. Atualmente, os 

varejistas usam tipos variados de música para estimular o comportamento dos consumidores 

em diversos horários. Embora possa parecer estranho, o ritmo da música consegue controlar o 

ritmo de tráfego da loja.  

Pesquisas mostram que os trabalhadores tendem a desacelerar o ritmo de trabalho 

durante o meio da manhã e da tarde. Assim, a Muzak Corporation (a maior provedora de 
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música ambiente dos EUA) utiliza um sistema que chama de “progressão de estímulo”, cujo 

ritmo aumenta durante os períodos de relaxamento (SOLOMON, 2002). 

Muitos aspectos do som afetam os sentimentos e o comportamento das pessoas. A 

Muzak estima que suas gravações sejam ouvidas por oitenta milhões de pessoas todos os dias. 

A assim chamada “música funcional” é tocada em lojas, shopping centers e 

escritórios, seja para acalmar ou estimular os consumidores (BLESSA 2003). 

Atribui-se a música ambiente nas lojas a influencia da percepção dos consumidores,

especificamente no grau de atenção e informações processadas pelos estímulos dos elementos

visuais, assim como os argumentos dos vendedores (SPANGENBERG et al., 2005). 

GARLIN et al. (2006), pesquisou o efeito da música na duração dos compradores na 

loja, e concluiu que a maioria dos consumidores ficam mais tempo quando existe a presença 

da música do que sem música e quando esta em volume baixo que alto, e ainda, são preferidas 

as mais calmas que agitadas no momento da compra.

A literatura indica inúmeras influências no comportamento dos consumidores com o 

uso da música no contexto do varejo. GARLIN et al. (2006) suportou tal afirmação com um

estudo meta-analítico, usando padrões de medidas no efeito das características da música na 

chave financeira, comportamento, desejo e fatores afetivos para concluir como aplicar tais 

achados.

Os resultados apontam o seguinte: a familiaridade com a música afeta a fidelidade, 

assim conseqüentemente, a compra; a mera presença da música tem um efeito positivo na 

compra, como a sensação de satisfação; músicas mais calmas, com volume baixo e sonoridade 

familiar resultam numa maior estadia do cliente na loja. 

Sendo assim, o autor conclui que a pesquisa apresenta um número considerável de 

evidências quanto aos efeitos da música para aumentar o retorno para o negócio sob forma de 



103

valor e volume de vendas, retorno ao estabelecimento, novas compras, tempo gasto, e 

quantidade de produtos comprados.

Nas lojas de luxo o ritmo mais tocado é predominantemente o estilo deep house, que 

apresenta uma sonoridade sofisticada e de bom gosto ao unir a modernidade das batidas 

digitais, a sutileza de vocais elaborados, percussão e instrumentos de sopro e cordas. 

Juntas estas conclusões sugerem que os estímulos da música são uma poderosa forma

de resposta da influência da afetividade na percepção dos consumidores.

5.3.4 Aroma

Depois da visão, que nos apresenta ao vivo os produtos, o olfato é o sentido que mais

nos provoca emoções. Um perfume ou cheiro dá personalidade ao ambiente e provoca 

lembranças, desejos e sentimentos.

Segundo SOLOMON (2002), o odor é processado pelo sistema límbico, a parte mais

primitiva do cérebro e o lugar onde as emoções são vivenciadas. Muitos novos aromas estão 

sendo testados para estimular as sensações. 

SPANGENBERG et al. (2005) afirma em seu artigo que o uso do aroma em

ambientes comerciais influencia a percepção e a decisão dos consumidores para a compra

quando esta de acordo com o contexto varejista e o produto oferecido, formando assim uma

identidade com o comprador. Resultando não apenas na compra, mas na maior aproximação d 

varejista ao comportamento do cliente. 

Cabe salientar ainda, que o aroma deve estar de acordo com os outros elementos que 

compõem a atmosfera do ambiente comercial, como a música, pois torna-se mais fácil de ser 

percebido.
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Porém, o aroma tem mais peso na valorização do ambiente que qualquer outro 

elemento, assim como a mercadoria. Logo, torna-se crucial que o lojista selecione as corretas 

combinações no momento de composição da atmosfera do ambiente, pois estes elementos é 

que ficarão na memória de seus clientes sobre a experiência vivida na loja (SPANGENBERG 

et al., 2005). 

As lojas de varejo voltado para o luxo estão fazendo experiências com odores em suas 

lojas, a fim de comprovar que eles induzem os clientes a permanecer mais tempo nas lojas e a 

comprar mais.

O marketing de aromas é atualmente um negócio de US$ 90 milhões nos Estados 

Unidos. No Brasil, a utilização deste recurso iniciou-se há pouco tempo, mas vem obtendo 

ótimas repercussões no mercado de luxo. 
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6 ESTUDO DE CASO 

O presente capítulo tem como finalidade apresentar os estudos de caso realizados

em lojas do segmento comercial abordado neste trabalho. Os estudos se darão a partir 

da análise de obras de três renomados arquitetos no cenário de luxo nacional, em que 

cada arquiteto será analisado sob a ótica de suas obras, preferencialmente localizadas na 

Rua Oscar Freire e imediações. 

Os arquitetos foram escolhidos pela pesquisadora, de acordo com sua empatia 

pelas lojas pré-selecionadas. Sendo assim, os escolhidos foram: Isay Weinfeld, com as 

lojas Club Chocolate e Fórum; Olegário de Sá e Gilberto Cioni, lojas Diesel e Miss Sixty; 

e Felippe Crescenti, loja Collection. 

Para a análise das lojas a pesquisadora baseou-se em reportagens de revistas 

especializadas, assim como em sua própria vivência nas lojas, uma vez que a 

colaboração dos arquitetos não foi possível, devido às suas atarefadas profissões. 

Buscou-se então, através deste estudo de caso, confrontar as teorias levantadas no 

trabalho teórico com a realidade vivenciada nas lojas, a fim de se verificar quais destas 

teorias foram utilizadas pelos arquitetos e como. E, ainda, tentar identificar as melhores 

soluções arquitetônicas e as insuficientes. 

6.1 ISAY WEINFELD

Isay Wenifeld, filho de imigrantes poloneses, nascido em São Paulo em 1952, formou-

se em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie no ano de 1975. 
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O estilo de seus trabalhos pode lembrar uma de suas admirações musicais, João 

Gilberto: formas limpas, projetadas no espaço e sutis modulações do tempo, como o corredor 

que só revela o ambiente que vem depois quando a pessoa chega ao seu fim.

Weinfeld tem uma relação intensa com a cidade de São Paulo, onde nasceu e 

desenvolveu uma carreira que passa por artes plásticas, teatro, música e cinema, além da 

arquitetura, design e decoração. Com 31 anos de carreira e senso crítico a respeito da 

arquitetura e do urbanismo nacional, destaca-se entre seus pares. 

Foi professor da cadeira de Teoria da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Mackenzie e professor da cadeira Expressão cinética na Faculdade de 

Comunicação da Fundação Álvares Penteado. 

Foi indicado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil nos seguintes anos: 

1991 – Residência Goldfarb; 

1992 – Projeto para concurso do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; 

1994 – Loja Giovanna Baby, Morumbi Shopping; 

1999 – Agência de publicidade F/Nazca 

2000 – Loja Forum  e Residência Inglaterra – que recebeu o “Prêmio Rino Levi”; 

2002 – Menção honrosa pela discoteca Disco e pelo restaurante Forneria San Paolo; 

2004 – Prêmio “EX AEQUO” pela loja Club Chocolate, pela Praça Amauri e pela Residência 

Casa Marrom.

2004 – Prêmio de melhor design contemporâneo pelo buffet Zezinho, na feira Decorex em

Londres, Inglaterra; 

2005 – Prêmio “EX AEQUO” pela VI Bienal Internacional de Arquitetura em São Paulo, pelo 

projeto da Praça Amauri.
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6.1.1 Loja Club Chocolate 

A proposta da loja Club Chocolate traz à tona 

um novo conceito de megastore ao mercado de luxo 

nacional, misturando moda, decoração, música, 

literatura, eletrônicos, joalheria e gastronomia, em 

plena Rua Oscar Freire, em São Paulo. Toda essa 

mistura, que a princípio parece uma grande loja de 

magazine, foi muito bem elaborada e projetada pelo 

arquiteto Isay Weinfeld. 

Segundo a reportagem “Shopping de 

conceito”, da Revista AU (2004), a decisão da escolha 

pela localização da loja  na Rua Oscar Freire foi 

tomada pelo varejista, que em seguida contratou o 

arquiteto para “transformar” o local, conforme as 

teorias sustentadas pela pesquisadora. As conversas 

sobre as diretrizes do projeto levaram três meses, 

tempo considerado rápido pelo arquiteto. 

A edificação tem 1,8 mil metros 

quadrados de área construída. Ao intervir no prédio o 

arquiteto acrescentou três pisos de estrutura metálica, 

apoiadas em apenas duas extremidades, completando 

a área existente. Assim, a área total de cada pavimento 

é de quase 400 m², com pé-direito de 2,40 metros.
Figura 58: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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As novas lajes estão suspensas por uma 

estrutura metálica atirantada, dispensando o uso de 

pilares.

A marca na época já estava consolidada no 

mercado do Rio de Janeiro, porém precisava 

estabelecer seu próprio público-alvo em São Paulo. O 

objetivo então era atingir homens e mulheres de estilo 

contemporâneo, com idade diversificada, porém com 

alto poder aquisitivo. Por ser uma loja multifuncional, 

com ampla atividade varejista, tinha como 

concorrente as variadas lojas da região, uma vez que 

visava o mesmo público-alvo. 

A arquitetura externa chama a atenção não por 

sua volumetria, apesar de ter uma fachada de 5 metros 

de altura, mas por sua cor de entrada, amarela. 

Entrada esta única e inconfundível, que é feita através 

de uma vitrine de vidro e um corredor de madeira que 

conduz até a porta principal, automática. 

O varejista utiliza o grande paredão da fachada 

para realizar sua comunicação visual em datas 

comemorativas, transformando-a em um grande 

outdoor, visto por inúmeros consumidores potenciais, 

que circulam pela rua a pé ou de carro. 
Figura 59: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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A vitrine de vidro expõe as mercadorias sempre 

de forma bem irreverente, causando impacto e 

chamando a atenção. Porém, se analisada perante as 

teorias levantadas nesta pesquisa, a mesma deveria 

estar localizada no lado esquerdo da edificação, 

tornando-a mais visível ao motorista, que não 

consegue visualizá-la por inteiro atualmente. Quanto 

aos pedestres, a decisão da localização da vitrine 

pouco influencia, pois o trânsito na rua é intenso nos 

dois sentidos. 

O corredor de madeira com a vitrine faz a 

transição entre o exterior e o interior, como sugerido 

pelo autor Paco Underhill (1999); em poucos segundos 

o consumidor tem sua atenção desviada de fora para 

dentro da loja. 

Ao entrar na loja o consumidor é surpreendido 

por uma passarela que o apresenta a um novo 

ambiente. O arquiteto revela na entrevista: “...sempre 

procuro inserir em meus projetos o elemento surpresa, 

o inusitado, a descoberta...” (Revista AU, 2004, p.36), 

muito bem explorado neste projeto. 

Figura 60: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 

Figura 61: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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Uma claridade incomum, proporcionada 

por grandes aberturas zenitais que lavam a parede de 

mosaico português com desenhos de ondas que 

lembram os calçadões do Rio de Janeiro, compõe 

juntamente com as imensas palmeiras no subsolo a 

ambientação, que remete às origens litorâneas da 

marca.

Do lado oposto, observa-se o subsolo e três 

pisos de estrutura metálica suspensos, vedados apenas 

por um guarda-corpo, que, segundo a reportagem, 

forma uma espécie de fachada avarandada, voltada 

para um amplo espaço de pé-direito quádruplo, o 

jardim. A escada em caracol, revestida de aço inox 

escovado, define o volume de destaque em meio a um 

espaço que privilegia ângulos retos. 

A identidade visual da loja aproxima-se dos 

consumidores através dos materiais utilizados, do 

projeto inusitado, da surpresa e principalmente pelo 

mix de produtos e serviços, definindo assim um novo 

conceito para as lojas de luxo na região, algo 

contemporâneo.

Figura 62: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 

Figura 63: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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A busca pelo estreitamento entre a identidade 

da marca e os consumidores continua através dos 

revestimentos de madeira, aço inox e pintura branca, 

destacando a iluminação natural. As lajes suspensas, 

apoiadas apenas em duas extremidades, permitem que 

esta iluminação extravase por todos os andares. 

O forro e o piso da loja são de madeira, com o 

guarda-corpo em vidro. A madeira torna o ambiente 

mais quente, fazendo a alusão às residências.

O layout da loja foi elaborado baseado no fluxo 

livre, mais utilizado em lojas menores e exclusivas; 

adequado para estabelecimentos em que o consumidor 

entra para se distrair, pois toda a loja o motiva. Para 

que isso acontecesse, o arquiteto posicionou o elevador 

hidráulico e a escada em lados opostos. Os espaços 

funcionais, como os caixas para pagamento e 

empacotamento, localizam-se em uma sala reservada 

anterior ao início da área de exposição de cada andar. 

Já os provadores localizam-se no final de cada 

pavimento. Sendo assim, do momento da compra ao 

pagamento o cliente é obrigado a circular por todo o 

pavimento da loja. 
Figura 64: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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A classificação dos produtos e a definição da 

forma de apresentação da mercadoria ficaram por 

conta do diretor de arte, Giovani Bianco, que 

concentrou o máximo de estilos diferentes por piso e 

determinou os andares mais adequados para 

exposição das diferentes peças. Com exceção da 

joalheria e da loja de lingerie, todo o restante do salão 

de vendas é versátil e móvel, podendo mudar a 

disposição do mobiliário e a forma de apresentação 

das mercadorias de acordo com o desejo do diretor de

arte.

O projeto de iluminação foi elaborado a partir 

da iluminação natural, proposta pelo arquiteto, e a 

iluminação artificial, feita pela Companhia da 

Iluminação. A solução adotada foi o uso de luminárias 

instaladas nas laterais internas do domo de iluminação 

zenital e embutida no forro dos níveis de exposição dos 

produtos, assim como no restaurante. 

Mesmo sendo uma loja de luxo, logo muito 

conceitual, o light-design não apresentou pontos de 

destaque, muito menos um efeito dramático de 

apresentação da mercadoria com o auxílio da 

iluminação, utilizando as proporções entre iluminação 

geral e de destaque, conforme sugerido pela literatura

levantada.

Figura 65: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 

Figura 66: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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Por outro lado, o fato de a iluminação não ter 

pontos de enfoque fixos afirma mais uma vez a 

facilidade e a versatilidade da disposição da loja.

O mobiliário acompanha o perfil dos andares. 

Parte das peças utilizadas foi projetada pelo escritório 

do arquiteto, principalmente os móveis fixos e as 

mesas expositoras; os demais móveis, antigos e novos, 

foram “garimpados” em lojas especializadas.

A cor branca passa despercebida na 

arquitetura interna, proporcionando destaque às 

mercadorias expostas, que enchem de cor o ambiente. 

O uso da madeira, no piso e no forro, deixa o ambiente 

mais quente e aconchegante, tornando dispensável o 

uso da cor no projeto.A fachada externa, como já foi 

comentado, tem cor amarela, assim escolhida para 

chamar a atenção dos freqüentadores do bairro. 

Para finalizar, a composição da atmosfera da 

loja, a música e o aroma tomam lugar. Como a loja 

também vende CDs, a variedade musical é imensa, 

tocando desde música popular brasileira até música 

eletrônica. O aroma fica a cargo do restaurante 

francês no subsolo. 

Figura 67: Club 
Chocolate

Fonte: Arquivos Isay 
Weinfeld



114

Contudo exposto, a loja Club Chocolate da Rua Oscar Freire é um belo exemplo 

do resultado da eficiência e interação da arquitetura de luxo e do marketing, através da 

ambientação e das ferramentas de merchandising, produzidas, respectivamente, pelo 

arquiteto Isay Weinfeld e pelo diretor de arte Giovani Bianco. 

Figura 68: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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Figura 69: Club Chocolate 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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6.1.2 Loja Forum

A loja Forum é consolidada no mercado 

nacional e representa seguramente uma marca de luxo 

nacional, com lojas e franquias espalhadas por todo o 

país. Tem como público-alvo homens e mulheres, de 

idade variada, porém com alto poder aquisitivo. Por 

ser uma loja para ambos os sexos, tem como 

concorrentes diretos os demais lojistas de moda da 

região em estudo. 

A escolha para o estudo de caso da loja da Rua 

Oscar Freire deve-se não apenas pela sua localização e 

pelo arquiteto do projeto, mas também porque esta 

loja foi eleita pela marca para ser sua Flagship, ou 

seja, um espaço de grande potencial para expor as 

criações da marca, que sintetiza todos os conceitos e 

recebe em primeira mão os lançamentos. 

Através da reportagem da Revista AU (2001) 

pode-se observar que a loja já existia na Rua Oscar 

Freire e somente no momento da decisão de sua 

ampliação é que o arquiteto Isay Weinfeld foi 

chamado. E, mais uma vez, pode-se observar que a 

escolha do local de inserção da loja é feita antes da 

contratação do arquiteto. 

Figura 70: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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A loja Forum existe no endereço desde 1987 e 

passou por uma reforma e ampliação. O novo espaço 

ficou com o formato de L, com 1.250 metros 

quadrados e uma nova fachada, para a Rua Bela 

Cintra.

A fachada e a vitrine chamam a atenção e 

preparam o consumidor para o que será visto no 

interior, combinando vários tipos de vidros e outros 

produtos transparentes que dão à loja um aspecto de 

cristal e brilho. A porta de entrada, que só aparece 

quando a loja está fechada, compõe-se de um espelho 

inteiriço, sem maçanetas externas, só podendo ser 

aberta por dentro, proporcionando a impressão de 

uma fortaleza impenetrável. A vitrine, por sua vez, é 

constituída por uma imensa pele de vidro. O logotipo 

de acrílico vermelho se destaca na parede de quartzo

branco da fachada. Contudo a loja ganha destaque no 

passeio pela sua grandiosidade na vitrine e 

acabamentos escolhidos, sem contar na similaridade 

das entradas das duas ruas. 

A principal inspiração para a concepção do 

ambiente comercial foi de inserir à sua arquitetura a 

brasilidade e a ousadia, presentes nas roupas da 

Forum, para assim se diferenciar das grandes lojas de 

grifes internacionais da região.

Figura 71: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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O arquiteto realizou um projeto que valoriza a 

cultura brasileira, mas sem cair em clichês e 

caricaturas, mantendo a sutileza na escolha de 

materiais e a delicadeza nos detalhes. 

No caso desta loja, o luxo foi criado 

através do uso de produtos nacionais. E o arquiteto 

diz: “... a minha intenção foi mostrar que até o que 

poderia ser considerado brega, como o tapete de 

retalhos, ou sem valor, como a taipa, pode-se tornar 

elegante dependendo de como e onde é apresentado...” 

(Revista AU, 2001, p.45). 

Com a integração do novo ambiente e o 

pavimento superior, o fluxo da loja ficou dividido em 

quatro partes, que era a real intenção do projeto. Com 

o novo desenho dando a configuração de um L e as 

duas fachadas, a loja dividiu-se em um setor feminino 

e outro masculino. No andar térreo ficam as peças 

fashion e no de cima o estilo jeans wear ou casual. No 

centro, o vértice do L, encontram-se o balcão do caixa 

e a escadaria de acesso a um café, do qual partem duas 

escadas metálicas laterais que alcançam o segundo 

piso, onde a divisão entre roupas femininas e 

masculinas segue a mesma estrutura do térreo. 

Figura 72: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 

Figura 73: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 



119

Durante o estudo de caso pôde-se perceber que 

o layout da loja foi elaborado como um modelo de 

beleza, principalmente no tocante ao acesso ao 

segundo piso, que muitas vezes inibe a circulação dos 

consumidores, por acharem que o pavimento superior 

não faz parte da exposição da loja. 

A ambientação interna, como já citado, 

valoriza a cultura brasileira; as banquetas do bar e da 

sala de provas são de peroba, a parede do bar é de 

taipa com cipó, os puxadores dos provadores são de 

palhinha e os tapetes são trabalhos nordestinos de 

retalho. Isay também privilegiou o cenário nacional na 

escolha do mobiliário. Apenas um item veio de fora, o 

lustre italiano da sala-de-costura. As poltronas são 

assinadas por Joaquim Tenreiro e Jacob Ruchti, 

arquiteto suíço radicado no Brasil. O restante foi 

elaborado pelo próprio arquiteto – as mesas, 

banquetas e luminária de vaca. 

No projeto os elementos de arquitetura têm seu 

destaque, mas é o produto que é mais valorizado. Para 

que a arquitetura não ofuscasse o produto, o 

arquiteto, junto com a equipe da loja Forum, se 

empenhou em desenvolver a melhor forma de 

exposição da mercadoria, facilitando a escolha dos 

clientes.

Figura 74: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 

Figura 75: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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Segundo o arquiteto “... a loja não pode ser 

pensada apenas para atrair o olhar, pois é um lugar 

feito para vender roupas...” (Revista AU, 2001, p. 47). 

Depois de muita pesquisa o arquiteto chegou a 

uma forma de exposição do produto, onde foram 

criados nichos para cada tipo de roupa e dentro desses 

nichos ficam expostas as peças-chave de cada coleção, 

em expositores modulares que podem ser adaptados 

para cada coleção. 

O projeto de iluminação também recebeu 

especial atenção sob o ponto de vista técnico. A 

iluminação artificial foi elaborada a partir dos 

conceitos de iluminação geral e de destaque, sendo esta 

voltada para os produtos expostos nos nichos citados

anteriormente. Já as lâmpadas da sala-de-costura são 

diferentes do resto da loja, porque lá se faz necessário 

uma alta resolução de cores, para melhor visualização

dos efeitos planejados pelo estilista para o traje.

Além da iluminação artificial, o arquiteto 

aproveitou a luz solar através da iluminação zenital e 

de rasgos na estrutura metálica do pavimento 

superior, fazendo com que a luz natural alcançasse os 

dois pisos. 

Figura 76: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 

Figura 77: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 



121

A monocromia trabalhada no projeto através 

da cor branca nas paredes e no mobiliário só é 

quebrada pela escadaria vermelha de vidrotil, cor esta 

que representa a marca. 

A música e o aroma ajudam a realizar a 

composição final da atmosfera da loja, porém o 

arquiteto não teve influência nenhuma nestes 

atributos. A trilha sonora da loja é desenvolvida por 

empresas especializadas e distribuída para todos os 

franqueados. Assim como também foi desenvolvida 

uma fragrância chamada Tufi Duek, nome do dono da 

marca, que é comercializada pela rede. Logo, onde 

quer que o cliente vá, poderá reconhecer a marca por 

sua constância musical e pelo seu cheiro. 

Por fim, pode-se concluir que a arquitetura da 

loja Forum impôs-se no mercado de luxo nacional 

principalmente na Rua Oscar Freire não apenas pela 

sua tradição no mercado, mas também a partir do 

partido arquitetônico da loja, baseado em produtos 

nacionais. Já o marketing é expresso no momento em 

que a loja é eleita para ser a Flagship da marca, 

carregando os principais lançamentos e tendências. 

Logo, mais uma vez, fica comprovada a eficiência da 

soma de atributos de marketing e arquitetura na busca 

de boas soluções de lojas de varejo de sucesso. 

Figura 78: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 

Figura 79: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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Figura 80: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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Figura 81: Loja Forum. 
Fonte: Arquivos Isay Weinfeld 
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6.2 OLEGÁRIO DE SÁ E GILBERTO CIONI 

Olegário de Sá é arquiteto formado em 1989 pela UNITAU – Universidade de 

Taubaté, cidade onde nasceu. Seu sócio, o decorador paulistano Gilberto Cioni, formou-

se em 1987 na Escola Lourenzo di Medici, em Milão, e participou de cursos no Palazzio

Spinelli, em Firenze, Itália. 

De gostos e preferências afinadas, Olegário e Gilberto elaboram desde o projeto 

arquitetônico até os menores detalhes da decoração e costumam imprimir em seus 

trabalhos um estilo de decoração mais moderno, contemporâneo, com algumas pitadas 

do clássico, mas sempre de acordo com a necessidade do cliente. Uma nítida influência 

de tudo aquilo que acontece no mundo todo, com as diversas tendências que, como na 

moda, vão surgindo aqui e ali. Para isso, viajam e visitam freqüentemente os grandes 

centros e estão presentes em eventos do setor. 

Ambos encaram o universo casa/decoração como algo mutável, dinâmico e 

aconchegante.

6.2.1 Loja Diesel 

A marca italiana Diesel é famosa no mundo inteiro pelo seu jeans com preços 

exuberantes e pela descontração da marca. Tem como principal público-alvo os jovens 

de alto poder aquisitivo. Poderia se dizer que seus concorrentes são as lojas de moda da 

região. Porém a marca é a real expressão de luxo, como destacado no capítulo 3, logo se 

torna difícil identificar seus possíveis concorrentes, partindo do pressuposto de que 

nenhuma outra marca inspira tanto desejo entre os adolescentes quanto o jeans da 

Diesel.
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O escritório Olegário de Sá & Gilberto Cioni 

Arquitetura e Interiores já havia sido contratado pela 

empresa para realizar o projeto da loja. Porém o 

processo de escolha da localização da loja, na esquina 

das ruas Oscar Freire e da Consolação, ficou por conta 

da direção da mesma. Em seguida os arquitetos foram 

chamados para desenvolver o projeto de arquitetura e 

interiores.

Apesar de as lojas da marca Diesel não 

possuírem padrão arquitetônico definido, seguem a 

tendência do uso de elementos clássicos associados à 

Itália. Mas os sócios brasileiros defenderam uma 

proposta mais contemporânea, mais afinada com os 

elementos culturais e sociais da área de instalação da 

loja.

A proposta dos arquitetos foi de mesclar 

elementos sofisticados com componentes 

descontraídos. Esse contraste inspira-se nas roupas 

produzidas pela grife, que ostentam um desleixo 

proposital, uma desarrumação ordenada, criando 

assim um elo de ligação com o consumidor. 

Figura 82: Loja Diesel. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 

Figura 83: Loja Diesel. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 
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A fachada da loja reflete a sofisticação da 

marca através de painéis de cobre na Rua da 

Consolação com o grande pano de vidro na esquina 

das duas ruas, que garante a interação do interior e 

exterior e aponta a entrada da loja.

Com o uso destes elementos os arquitetos 

conseguiram também despertar a curiosidade dos 

pedestres e dos motoristas, que conseguem visualizar a 

loja como um todo. 

Parte da estrutura existente foi aproveitada, 

num terreno de 132 metros quadrados, a área 

construída de 396 metros quadrados foi dividida em 

três pisos. O térreo é ocupado pelo setor masculino, 

bar e depósito. O primeiro pavimento foi destinado ao 

publico feminino, no segundo estão as salas

administrativas. Para melhor integrar loja e sobreloja, 

os arquitetos desenvolveram uma escada que se inicia 

com degraus bem largos e vai se afunilando, dando a 

impressão de um desenho em perspectiva. 

O interior da loja segue a mesma linguagem da 

fachada, de irreverência observada através da mistura 

de acabamentos do piso, ora de cimento queimado, ora 

de madeira. Pode-se dizer que neste projeto a 

arquitetura ganha destaque por sua forma e fachada e 

o produto pela exposição interna. 

Figura 84: Loja Diesel. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 

Figura 85: Loja Diesel. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 
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Em tempos em que os lojistas estão procurando 

uma diferenciação mercadológica, as lojas de luxo têm 

investido em criar uma arquitetura expressiva e 

agradável, que promova mais visitas e muitas vendas, 

conforme observado no projeto. 

 O layout da loja pode ser definido através do 

fluxo livre, onde o consumidor passeia por toda a sua 

extensão, buscando distração, porque toda a loja o 

motiva. No desenho do layout é preciso prever um 

sistema que não só contemple a comercialização, mas 

que valorize cada espaço para obter maior 

lucratividade por metro quadrado. 

A apresentação da mercadoria é o momento em 

que o arquiteto precisa ser um contador de historias, 

especialmente no mercado de luxo. Os produtos são 

categorizados dentro do layout da loja, conforme 

citado anteriormente, segundo o sexo,  e ainda de 

maneira que seja fácil para o consumidor orientar-se e 

escolher.

O desenho do mobiliário foi feito pelos 

arquitetos; sabendo que as calças jeans são o carro-

chefe da marca, elas ganham destaque e expositores 

específicos. Há ainda uma preocupação da marca em 

apresentar o produto com grande apelo de compra. 

Figura 86: Loja Diesel. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 

Figura 87: Loja Diesel. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 
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O projeto de iluminação foi desenvolvido 

pela empresa Interplan. Muito bem elaborado, destaca 

a mercadoria e decora o ambiente, acompanhando o 

estilo e a personalidade da marca. A iluminação ganha 

destaque também na fachada da Rua da Consolação, 

criando elemento decorativo nos painéis de cobre. 

Estes mesmos painéis é que dão o tom de 

cor à loja. Sabendo que a cor confere caráter de 

personalidade e valor e que o jeans tem sua cor 

predominante azulada, os arquitetos se preocuparam 

em elaborar um ambiente baseado nas cores brancas 

para dar assim maior destaque ao produto. 

Como a marca tem tom de jovialidade, a 

música não pode passar despercebida e tem sua 

sonoridade baseada na música eletrônica. O aroma 

não é explorado pela marca. 

A arquitetura e o marketing estreitam 

seus caminhos apresentando uma solução de partido 

arquitetônico que se aproxima muito do mercado de 

luxo inspirado pela marca Diesel. 

Figura 88: Loja Diesel. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 

Figura 89: Loja Diesel. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 
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6.2.2 Loja Miss Sixty 

A Miss Sixty, grife de roupas femininas de 

origem italiana, escolheu o Brasil como porta de 

entrada para o mercado latino-americano. Presente 

em mais de 90 países, a grife italiana apostou no 

crescimento do mercado brasileira de moda feminina e 

inaugurou em novembro de 2002 sua primeira loja, 

projetada pelo escritório Olegário de Sá e Gilberto 

Cioni, localizada no quadrilátero da moda mais 

disputado em São Paulo, na esquina das ruas Oscar 

Freire e da Consolação. 

Marca famosa internacionalmente por ser 

usada por jovens e famosas atrizes de Holywood, tem 

como sua principal vantagem competitiva o 

reconhecimento da marca em qualquer lugar do 

mundo. Sendo assim, seus principais concorrentes no 

mercado nacional passam a ser as lojas de grifes 

internacionais, também localizadas na região em 

estudo.

O escritório de Olegário de Sá e Gilberto Cioni 

é responsável pelos projetos de todas as lojas da marca 

na América Latina. 

Figura 90: Loja Miss Sixty. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 
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E mais: os profissionais participam da escolha 

dos pontos comerciais, não só no Brasil, mas também 

nos outros países latinos. Caso este surpreendente no 

mercado de varejo. 

O imóvel existente foi destruído para dar lugar 

à loja de 138 metros quadrados, distribuídos em três 

pavimentos. No térreo e no primeiro andar estão os 

salões de vendas, o segundo pavimento se destina à 

área administrativa. 

A fachada e a vitrine se fundem, pois a loja é 

uma verdadeira caixa de vidro que transforma o 

interior em uma grande vitrine, promovendo assim 

uma ampla visão dos produtos expostos, para 

pedestres ou motoristas, principalmente por estar 

localizada na esquina de duas ruas tão movimentadas 

–Oscar Freire e da Consolação. 

A face voltada para a Rua da Consolação, de 

maior fachada, possui duas grandes aberturas

verticais, uma delas com a mesma altura da caixa de 

vidro (dois pavimentos) e a maior se estendendo por 

três pisos. Nesta é exibido um imenso outdoor, com as 

mesmas dimensões do caixilho, trocado a cada estação. 

Dessa forma, a vitrine não apenas mostra o interior da 

marca como também apresenta a tendência das 

coleções.

Figura 91: Loja Miss Sixty. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 

Figura 92: Loja Miss Sixty. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 



131

O partido arquitetônico da loja não segue uma 

linguagem padrão, o que identifica a marca é o 

logotipo e o mobiliário, cujo desenho, com cantos 

arredondados, inspirado nos anos 1960 foi 

desenvolvido na Itália. Esse período serve também de 

inspiração para as roupas e para a ambientação 

interna, por isso o nome Miss Sixty. 

A identificação com o público-alvo parte não só 

da ambientação da loja, mas também da forma de 

exposição das mercadorias e das cores utilizadas nos 

detalhes arquitetônicos, dando o tom de jovialidade

No projeto, pode-se dizer que a ambientação 

ganha mais destaque que o produto em si. Esta 

afirmação parte da pesquisadora e da sua vivência no 

espaço. Os móveis com suas curvas e as cores fortes da 

escada e do pórtico de entrada chamam mais a 

atenção que a exposição do produto. 

De nada adianta uma fachada fenomenal, uma 

entrada convidativa, um bom projeto de interiores e 

um fluxo bem planejado se a apresentação da 

mercadoria for descuidada. E no caso da loja em 

estudo esta afirmação é verdadeira. Apresentar 

mercadorias é mais que encher prateleiras, o lojista 

deve virar um contador de histórias, especialmente no 

varejo de luxo. 

Figura 93: Loja Miss Sixty. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 

Figura 94: Loja Miss Sixty. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 
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Pode-se observar que as mercadorias são 

categorizadas por estilo dentro do layout da loja, 

porém falta o apelo de compra, como é feito nas 

vitrines, à mercadoria exposta no interior da loja.

O layout é baseado no fluxo circular, e nos dois 

pavimentos destinados à loja os provadores 

concentram-se no fundo do espaço.

Neste tipo de movimentação o cliente entra pelo 

lado direito, vai até o fundo da loja e retorna pelo lado 

esquerdo, havendo uma espécie de ilha no centro, 

neste caso sendo caracterizada pela escada de acesso 

ao primeiro pavimento. Essa configuração se presta 

tanto à compra planejada quanto à compra por 

impulso.

Em contraposição com o piso, paredes,

mobiliário e forros brancos, dois elementos com cores 

fortes se destacam. Um deles é a escada de concreto, 

que, como já foi dito, ocupa o centro do ambiente e é 

inteiramente revestida com pastilha de vidro na cor 

vermelha, cor esta que representa o logo da marca. O 

outro em azul é um grande pórtico de vidro com 

película que aumenta a integração entre o interior e o 

exterior. Dessa forma, com as cores fortes expressas 

em apenas alguns detalhes da arquitetura, a

mercadoria dá o tom final à loja. 

Figura 95: Loja Miss Sixty. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 

Figura 96: Loja Miss Sixty. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 



133

A iluminação foi distribuída de três formas diferentes. A primeira feita através 

da iluminação natural, vinda das vitrines e do pergolado da vitrine e do acesso à loja. Já 

a iluminação artificial foi apresentada de duas formas, iluminação geral e iluminação de 

destaque. A iluminação geral foi elaborada a partir de luminárias quadradas e 

lâmpadas fluorescentes brancas.

Este tipo de iluminação é freqüentemente acompanhado da iluminação de 

destaque, que neste projeto recebeu luminárias penduradas, focadas nos produtos 

expostos, e de tom amarelo, destacando as características dos produtos em sua 

utilização.

Como a loja tem como público-alvo mulheres de conceito, a música e o aroma 

não poderiam faltar no toque final de ambientação da loja.
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Figura 97: Loja Miss Sixty. 
Fonte: Arquivos Sá & Cioni. 



135

6.3 FELIPPE CRESCENTI 

Felippe Crescenti é um renomado arquiteto nacional que, além de  trabalhar com 

projetos de lojas de luxo, como a Zoomp, Tok & Stok e Paola Davincci,trabalha também 

com cenografia, em cinemas, teatros e principalmente em festas. 

6.3.1 Loja Collection 

A filial paulistana da Collection, joalheria pernambucana que comercializa peças 

de grifes internacionais, ocupa antigo sobrado nos Jardins, na Rua Vitório Fasano, 

quase em frente ao Hotel Fasano, reformulado por Felippe Crescenti. 

A Collection representa marcas como Chaumet, Chopard, Pequignet, Stefan 

Hafner, deGrisogono, Fred e Lladró; famosas logomarcas suíças, francesas e italianas 

que tanto fascinam os conhecedores do que há de mais precioso em design de jóias. 

O arquiteto se inspirou na idéia de um cofre para criar a fachada de concreto 

cinza-escuro, entrecortada por nichos discretos. Essa imagem contrasta com o ambiente 

interno, onde predominam luminosidade e texturas agradáveis ao toque. O partido 

arquitetônico utilizado é de surpreender até quem está acostumado com as lojas das 

marcas em Paris, Genebra e Nova Iorque. 

A fachada ganha destaque através do volume cinza, de acabamento rústico, e tem 

seu apelo arquitetônico nos recortes geométricos que formam quatro pequenas vitrines e 

um grande hall de entrada, com 7 metros de altura. Essa construção austera sugere uma 

pequena fortaleza. Determinado pelo revestimento de cimento polimérico, aplicado 

sobre o concreto como se fosse uma tinta, o aspecto bruto fica restrito ao lado de fora da 

construção.
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A principal característica do público-alvo que 

determina a resolução da arquitetura proposta é sem 

dúvida a necessidade de segurança. Como a loja 

revende importantes grifes do mercado joalheiro, os 

consumidores da loja são homens e mulheres de alto 

poder aquisitivo. Além de chamar a atenção de quem 

passa na rua, a arquitetura dá a sensação de 

segurança dentro da edificação. 

No caso desta loja, a arquitetura não cria um 

conceito de luxo, mas sim os produtos que o varejista 

oferece ao mercado. Dessa forma, a arquitetura vem 

para contribuir na formação da imagem da loja na 

mente do consumidor. Quando certa marca for citada, 

a imagem da loja “fortaleza” virá à mente. 

Nas áreas internas, o arquiteto optou por 

elementos que promovem a sensação de leveza e 

conforto.“O objetivo era dar a idéia de um espaço 

reservado pelo lado de fora, mas suave e intimista por 

dentro”, explica Crescenti em reportagem à revista 

Projeto Design, (2002, p. 82).

Figura 98: Loja Collection. 
Fonte: Revista Projeto Design, 
2002, p. 82. 
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A edificação nasceu em um terreno de 131 

metros quadrados, em dois pavimentos, somando a 

área total de 225 metros quadrados. No térreo está a 

galeria de exposição de jóias e as salas de atendimento; 

escritórios, sala de reuniões, copa e banheiros para 

funcionários ocupam o pavimento superior. 

O layout  da loja baseia-se no fluxo circular, 

tendo como ponto central as poltronas de descanso na 

galeria de exposição. Já as salas de atendimento 

destacam-se como destino, já que o cliente que recebe 

atendimento para lá se dirige. 

O efeito foi obtido pela ambientação 

contemporânea, pelo uso de materiais nobres e pela 

distribuição espacial. Seguindo os padrões das 

joalherias, o próprio cliente propôs uma galeria para a 

exposição das jóias e salas reservadas para dar 

privacidade na hora da compra. A jóia é um produto 

que merece atenção especial, principalmente as de 

grifes.

Por ter seu preço elevado devem inspirar 

desejo, e este é criado nas joalheiras através da 

exposição de destaque, dando a sensação de ser única e 

especial, por isso o cliente sugere a galeria para a 

exposição e as salas de atendimento reservado. Figura 99: Loja Collection. 
Fonte: Revista Projeto Design, 
2002, p. 82. 
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Com pé-direito duplo na área central, essa 

galeria apresenta expositores embutidos nas laterais. 

Eles têm revestimento interno de sucupira e 

fechamento com vidro em molduras de aço, 

reproduzindo a idéia da vitrine. 

A apresentação da mercadoria tem forte apelo 

visual. Neste tipo de loja a quantidade de produtos 

expostos por item deve ser sempre o menor possível, 

para criar o efeito de exclusividade, como já foi 

comentado. O cross-merchandising ou merchandising

cruzado é muito utilizado, com a apresentação da 

mercadoria fora da sua seção tradicional, em locais 

que combinem com outros produtos, criando assim o 

desejo de compra de produtos complementares. No 

caso da joalheria pode-se exemplificar o mostruário de 

brincos, anéis, pulseiras, gargantilhas e pingentes em 

um mesmo expositor.

No projeto de Felippe Crescenti tanto a 

arquitetura como o produto ganham destaque. A 

arquitetura chama a atenção pelo seu exterior forte e 

pelas vitrines que expõem o produto, que, por ter uma 

correta apresentação, tem seu lugar de destaque. 

Figura 100: Loja Collection. 
Fonte: Revista Projeto Design, 
2002, p. 82. 
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Nas salas reservadas, a idéia de rusticidade é 

retomada pelo revestimento que simula massa grossa 

nas paredes. Portas espelhadas delimitam as salas de 

atendimento, posicionadas de frente para os espelhos. 

O resultado é um jogo de imagens que amplia 

visualmente o interior da loja e brinca com as noções 

espaciais do observador. Assim o arquiteto criou um 

movimento e uma sensação de privacidade, 

proporcionada pelas salas de atendimento ao cliente 

que está desejando realizar sua compra. 

A iluminação de destaque é feita por halógenas 

dicróicas que enfatizam as jóias expostas em 

prateleiras de altura ajustável. A iluminação geral 

difusa é dada por clarabóias que oferecem 

luminosidade natural e onde se embutem, para uso 

noturno, fluorescentes de temperatura de cor 

semelhante à luz do dia. 

O tom da loja acontece de duas formas 

diferentes. A fachada, com seu aspecto bruto, ganha 

cor pelo uso do cimento polimérico, como já foi 

comentado, e o interior pelo mobiliário de madeira 

escura e o carpete claro, que se equilibram, dando 

uma sensação de leveza ao ambiente. 
Figura 101: Loja Collection. 
Fonte: Revista Projeto Design, 
2002, p. 82. 



Neste projeto o arquiteto não utiliza o recurso do lounge para criar um momento

de descontração com o consumidor, pois este momento se prolonga durante toda a sua 

permanência na loja, uma vez que as salas de atendimento visam proporcionar maior 

conforto ao cliente. 

Felippe Crescenti mostrou em seu projeto que a arquitetura, através da 

ambientação, e o marketing, através da apresentação da mercadoria, compõem o espaço 

de luxo, criando o comportamento de diferenciação no consumidor. O consumidor que 

entra na loja tem consciência da verdadeira proposta de negócio da marca. 

Figura 102: Loja Collection. 
Fonte: Revista Projeto Design, 2002, p. 82. 



7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As lojas não são só o cenário de produtos e conceitos de venda, são também o reflexo 

de uma sociedade, a imagem de uma época e o caráter de um lugar. Dentro do conjunto de 

relações que vinculam o homem com o coletivo, o intercâmbio comercial é, no presente, uma

das mais significativas numa sociedade catalogada como de consumo.

Comprar é um ato cotidiano relacionado cada vez mais com o ócio e o prazer do que 

com a tradicional necessidade de abastecimento e subsistência. Sair de casa, caminhar pela 

cidade, encontrar-se frente a uma vitrine, desejar, seduzida, entrar em uma loja e finalmente

adquirir um produto parece ser hoje em dia um costume tão habitual que poucas vezes nos 

detemos para pensar que a função comercial que nos proporcionou, através do tempo, muitos

dos lugares mais interessantes da cidade. 

Esta complexa dinâmica contemporânea, dentro da qual o ponto-de-venda é 

protagonista, inspirou esta pesquisa a analisar as últimas tendências no desenho deste tipo de 

lugar, tanto em sua condição de mediador social com na de produto cultural e de criação 

plástica.

Trabalhar com interiores comerciais, leia-se varejo, requer uma busca constante da 

sintonia com o mercado, tentando conhecer os hábitos de consumo, as crenças e os valores 

dos clientes, a fim de projetar um ambiente que possa melhor atender a seus clientes dia após 

dia.

No momento da concepção de um ambiente comercial, deve-se ter visão e 

competência administrativa. Porém torna-se de suma importância dar atenção aos detalhes 

arquitetônicos, que podem fazer um cliente decidir comprar ou não no local. 

O importante, atualmente, não é apenas a escolha da oferta de mercadorias e serviços, 

e, sim, criar e aprimorar uma série de pequenos detalhes, que ao leigo em arquitetura podem



parecer insignificantes, mas no conjunto criam um grande diferencial na percepção do 

consumidor com o espaço projetado, incorporando-se à identidade da loja. 

O principal objetivo deste trabalho foi compreender os elementos da arquitetura e do 

marketing que funcionam como potencializadores do desejo de consumo e de fidelização do 

consumidor de luxo. 

Ao final desta pesquisa pode-se apresentar uma série de elementos de marketing e de 

projeto de interiores comerciais que devem ser levados em consideração no momento de 

concepção e análise de um ambiente comercial.

No tocante ao marketing foram levantados conceitos de merchandising e de visual

merchandising, além de sua importância e seus objetivos. Apresentou-se também uma série 

de itens que proporcionam uma melhor comunicação visual com o consumidor, aumentando-

as vendas. 

Já no item de projeto de interiores comerciais buscou-se dar ênfase aos aspectos 

internos e externos que compõem a ambiência e a identidade da loja, passando pelos itens de: 

fachada e vitrine, imagem e ambiência, layout, ergonomia, cores, iluminação, aroma e som.

Apresentou-se, ainda, um breve conceito sobre o luxo, sua história e realidade 

nacional, que trata da influência deste comportamento de diferenciação no momento da 

compra.

Por último, apresentou-se um estudo de caso, baseado em três arquitetos conceituados 

na cena nacional de lojas de luxo e suas principais obras. 

Este estudo analisou o público-alvo, através de seus elementos culturais e sociais, e 

como este interfere na resolução arquitetônica proposta pelos arquitetos. Todas as lojas 

buscam revelar em sua arquitetura um elo emocional com o seu cliente potencial, 

representado por signos, que funcionam como ímã fundamental deste elo. 



A ambientação é outro elemento forte apresentado no estudo de caso. Pode-se 

perceber que os arquitetos buscaram expressar no interior aquilo que faltou ou algumas

vezes optou-se por não ser expresso  no exterior, através da criação de elementos de 

destaque, exibindo as principais características da loja. 

Criar um conceito de loja de luxo não é trabalho fácil. Muitas vezes o nome da marca

já carrega em si a extravagância de caráter suntuoso. Porém cabe ao arquiteto conseguir captar 

a essência da marca e sua relação com o público-alvo e transformá-la em arquitetura que gere 

curiosidade e interesse nos consumidores.

Pode-se concluir com este trabalho que o marketing, a arquitetura e o luxo trabalham

juntos para formar uma identidade visual do espaço comercial, criando assim um elo 

emocional com o cliente, proporcionando ao comerciante maior número e volume de vendas 

e, ainda, facilitando as relações de fidelização do cliente. 

Porém a análise a respeito de como o marketing e o espaço projetado influenciam no 

processo de compra requer uma pesquisa mais profunda,

Há de se considerar ainda que este não é nem pode ser um trabalho conclusivo que 

responda às questões muitas vezes difíceis que se impõem nas relações de arquitetura de luxo 

e marketing.

Gostaria de desejar a todos que lerem minha pesquisa muito sucesso. E, se algum dia 

vierem a trabalhar com Arquitetura de Interiores Comerciais, que se apaixonem pelo tema

tanto quanto eu.
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