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 “[…] Fazendo a ponte para a arquitetura, e 

para a relação desta com o tempo, é 

inevitável fazer convergir os programas 

relacionados com o comércio e o lazer, ou 

com o consumo em geral, com uma 

intensificação do conceito de presente. Estas 

obras, geralmente associadas a 

intervenções em espaços ou edifícios já 

existentes, caracterizam-se por serem 

respostas onde a distância temporal entre 

projeto e obra é muito reduzida. Essa rapidez 

de execução permite uma sincronia com os 

apelos mutantes do presente. Algumas 

respostas de arquitetos face a estes 

programas geraram paradigmas para a 

cultura contemporânea no ocidente. […]” 

 

CARVALHO, Ricardo – Comércio e lazer uma digressão 
errática. Arquitetura ibérica. 13 (março 2006) 22. 
 

  



 

 
  



 

APRESENTAÇÃO 

 

A importância da Arquitetura e do Arquiteto  

nos conceitos comerciais de Retail 

 

Nuno Filipe Pires Dores 

 

Com o aumento da diversidade e da complexidade no Retail e o aumento da exigência 

perante os arquitetos na sua atividade, que por sua vez, está a aumentar, estes têm que 

se adaptar às novas estratégias que este conceito comercial solicita. 

Não é suficiente a diversidade da criatividade e todos os conhecimentos adquiridos ao 

longo da formação. A complexidade no Retail tem vindo a aumentar as necessidades 

de um objetivo por etapas. Este objetivo incide nas últimas tendências dos mercados, 

nas necessidades dos consumidores, nos percursos por eles executados com fatores 

psicológicos incluídos, e no caso, uma reformulação de todos os valores identificados 

no “DNA” da marca, o que determina a execução de um conceito bem definido, claro e 

de fácil leitura associado ao estímulo que este deve provocar no cliente. Estes objetivos 

bem trabalhados formam um claro e reconhecido conceito. A inovação tem que ser 

contínua, e, é um importante marco no desenvolvimento comercial e em tudo o que ele 

pressupõe, mas sempre tendo como base o processo da arquitetura.  

Os conceitos obrigatoriamente estão em constante mutação e para que exista um 

acompanhamento direto pelos profissionais da arquitetura, e para que seja uma tarefa 

exclusiva, estes, devem interpretar corretamente os objetivos traçados pela empresa de 

“Retail”.   

A arquitetura do espaço comercial e tudo o que ela envolve, é o ponto fulcral, que 

somente um arquiteto consegue perceber e desenvolver. A integração de percursos, 

locais de ligação e a interatividade de espaços organizados através da iluminação, são 

elementos fundamentais, para o sucesso do processo. 

É fundamental que todos os pormenores identificativos de uma real e correta conceção 

espacial devam ter como base uma grande e diversificada “biblioteca” sensorial, 



 

adquirida em experiências anteriormente executadas e dos futuros conceitos a 

desenvolver. 

O Desenvolvimento deste tema pressupõe, sobretudo, questionar uma área específica 

e cada vez mais da responsabilidade dos arquitetos e o âmbito dessa intervenção, 

apontando caminhos para um debate de uma vertente nova na "praxis" arquitetónica.  

 

Palavras-chave: Retail, Inovação, Comércio, Espaço, Decoração, Layout, Conceção 

espacial, Sentidos, Técnicas, Escala, Desenho. 

 

 
 
 

  



 

PRESENTATION 

 

The importance of Architecture and the architect  

in the commercial concepts of Retail 

 

Nuno Filipe Pires Dores 

 

The growing diversity and complexity in Retail and the increasing demand of the 

architecture activity has to adapt to the new strategies that this commercial concept asks 

for. 

A large diversity in creativity and all the knowledge acquired along the formation is not 

satisfactory anymore. 

The complexity in Retail has increased the necessities for the objective in several levels. 

This objective is grounded on the latest tendencies of the markets, on the necessities of 

consumers, on their habitual pathways, including psychological factors, and in case, 

redefine all the values identified in the “DNA” of the brand, which determines a clear 

established concept, allowing the client an easy reading and encourages him in his role 

as client. These well achieved objectives bring up a clear and recognized concept. 

After all, innovation is part of this process and has to be continuously applied as it plays 

an important role in the commercial development and everything that is inherent to it, 

without leaving the path of architecture. 

As the concepts are obliged to be in a constant change, it is vital for architectures to be 

present, to interpret correctly the objectives lined out by the enterprise of “Retail”. 

The architecture of a commercial space is the highlight of what an architect is able to 

perfome and to develop. The integration of the pathways, the connection of places, as 

well as the interactivity of spaces organized through lighting are the Basic elements for 

the success of the process. 

 



 

It is fundamental that all identifying details of a real and correct space conecption should 

take as a base a Great and diversified sensory library, aquired in experiences previously 

executed and the future concepts to be developed. 

The development of this subject assumes, above all, to question a specific área and 

increasingly the responsibility of architects. Within the scope of this intervention, new 

ways are pointed out for a new viewpoint regarding architectonic “praxis”. 

 

Keywords: Retail, Innovation, Space design, Sensory library, Retail concept. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. TEMA E OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho surge com a necessidade de identificar a importância 

da arquitetura e do arquiteto nos conceitos comerciais de Retail, orientando assim este 

estudo para a aprendizagem e o entendimento sobre a arquitetura e o papel do arquiteto 

em áreas que requerem uma especificidade na sua execução. A Arquitetura e o 

arquiteto desempenharam sempre um importante papel no desenho dos espaços 

comerciais e com o decorrer do tempo têm vindo a tornar-se indispensável a sua 

presença no processo de desenvolvimento e execução destes. 

Quando se para diante de um espaço comercial e ficamos atraídos, muitas vezes sem 

saber a razão, é porque apreciamos um determinado artigo ou simplesmente para 

verificar o preço ou ainda o design específico de uma superfície, significa certamente 

que o arquiteto conseguiu captar a atenção do consumidor.  Caso alguém entre numa 

determinada loja só para contemplar e apreciar o espaço preenchido com os artigos em 

exposição e, se, ao percorrer o cliente adquire um artigo, mesmo sem ter necessidade, 

apenas porque se sentiu influenciado por elementos de cognição proporcionados por 

esse layout, certamente os objetivos traçados no projeto foram cumpridos na sua 

totalidade. 

Ao longo do tempo os profissionais da área de arquitetura procuraram compreender e 

tornar os espaços comerciais mais atrativos e agradáveis à sua permanência. 

Consequentemente é indispensável a capacidade de inovar e reinventar conceitos. Um 

facto concreto é que nas últimas décadas, com as recessões globais, que têm sido 

cíclicas, e o surgir de uma nova modalidade comercial, o "e-commerce", fez com que as 

empresas procurassem apoio de equipas especializadas na reinvenção de conceitos, 

sendo os arquitetos mais requisitados, para encontrarem soluções criativas. 

O desenho e a construção de espaços com qualidade, em que a vivência dos mesmos 

seja adequada e que atraia os consumidores, é um ponto primordial e elemento objetivo.  

Tudo que atrás foi referido, os arquitetos tornaram estes pontos de transação comercial, 

em espaços que proporcionam novas experiências, sobretudo sensoriais, recorrendo à 

sua formação, experiência e criatividade.  
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Os espaços têm sido alvo de estudo e transformados segundo os parâmetros mais 

desejáveis e hoje podemos testemunhar cenários de sucesso no "Retail" nacional e 

internacional, executados por arquitetos.  

Procura-se também esclarecer os processos básicos através dos quais o arquiteto 

consegue transformar um espaço frequentados por consumidores, de forma temporário, 

e, consequente a apreensão da relação desse espaço arquitetónico pelo utilizador. 

Pretende-se também com esta investigação, aprofundar o conhecimento na área da 

conceção dos diversos conceitos de "Retail", alicerçado nos diferentes casos de estudo 

identificados e na minha própria experiência, passada e atual, na conceção de espaços 

comerciais. 

1.2. CASOS DE ESTUDO 

As escolhas dos casos de estudo baseiam-se na história do Retail e um dos seus 

grandes dinamizadores – Victor Gruen com o Southdale Center e no caso português, 

Siza Vieira com os Bancos Pinto Souto Mayor e Borges e Irmão e a Worten, uma das 

marcas do grupo Sonae. 

A escolha do Southdale Center, está relacionada com o nascimento de um novo 

conceito, sendo o primeiro centro comercial em espaço fechado. 

As sucursais dos bancos projetados por Siza Vieira, assumem protagonismo porque em 

Portugal, assumem um papel pioneiro - apesar de não consubstanciarem em pleno o 

conceito de Retail – no layout espacial, de equipamento e gráfico, para as sucursais que 

se foram construindo. 

 Por fim, a Worten surge obrigatoriamente por ser a líder de mercado em Portugal na 

área de Retail especializado e por lançar um novo conceito identificado para o século 

XXI. 

1.3. ESTRUTURA 

Tendo como objetivo o desenvolvimento de um trabalho que se pretende rigoroso onde 

e pressupondo metas a atingir, organizou-se este trabalho com uma lógica temporal. 

Por isso optou-se por uma distribuição de conteúdos seguindo uma lógica baseada em 

critérios, que quanto a nós contextualizam e exploram os conceitos específicos da 

temática agora apresentada. 
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Assim sendo, o trabalho está organizado em seis etapas.  

Na segunda etapa , há um debruçar sobre o contexto histórico do comércio. Explora-se 

a historiografia do comércio em diversos períodos e latitudes, enfatizando o século XIX 

e XX, séculos marcantes na alteração de hábitos de consumo, por diversos 

acontecimentos que marcaram esses períodos, seja eles advindos da Revolução 

Industrial, e acontecimentos políticos, sociais e culturais, que reorganizaram o mundo, 

sobretudo no século XX. 

Após este percurso contextualizador, na terceira etapa são explorados os Casos de 

Estudo. 

O primeiro, Southdale Centre de Vitor Gruen, é apresentado como um espaço 

especializado, que a partir do conceito de rua (s) comercial (is), organiza num só edifício 

toda essa atividade, alterando comportamentos. Em seguida, são estudados os Bancos 

de Álvaro Siza Vieira, projetos fundamentais para se entender o conceito da “repetição” 

de layout, estendendo-se a outros sectores das mais diversas atividades.  Por fim 

analisa-se a cadeia Worten, um dos expoentes do Retail especializado. 

Na quarta etapa, temos identificado o (s) conceito (s) de loja, os elementos a ter em 

conta, sobretudo a reação à cultura do consumidor, e como os projetistas de lojas, 

devem responder a estas exigências na procura de inovação. 

Na quinta e última etapa, apresentam-se as tendências futuras em termos de conceitos, 

cujo objetivo é o sucesso do “merchandising” e, onde uma série de elementos culminam 

naquilo que é mais visível: o Visual. 

1.4. METODOLOGIA  

Objetivamente nesta investigação, o trabalho de construção do objeto de estudo teve 

por base fundamentos teóricos e práticos resultantes da revisão do estado da arte. Foi, 

através de construção de leituras prévias, efetuadas sobre a temática enunciada e pela 

reflexão das diversas práticas, que conseguimos caracterizar a importância da 

Arquitetura e do Arquiteto nos conceitos comerciais de Retail. 

Esta investigação teve por base uma metodologia do tipo qualitativo assente na recolha 

e análise bibliográfica e documental, constituindo, por isso, um estudo interpretativo fruto 

de uma revisão bibliográfica narrativa.  
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Num primeiro momento da investigação procedeu-se a um levantamento bibliográfico 

de aspetos históricos, socioeconómicos, culturais e demográficos sobre o conceito de 

processos de comércio internacionais que servissem de base à contextualização e 

enquadramento da importância da arquitetura e do arquiteto nos conceitos comerciais, 

ao concretizar um projeto, bem como, ao conjunto de componentes subjacentes a este. 

Um dos objetivos era determinar a importância da arquitetura e do arquiteto nos 

conceitos comerciais de Retail. 

Segundo Freixo, “A metodologia descreve o método, técnicas e/ou procedimentos 

utilizados para obter respostas à questão de investigação colocada e respetivos 

objetivos, é por isso considerado um desenho de investigação onde é elaborado e 

utilizado um plano lógico que define o tipo de investigação e a forma de controlar as 

suas variáveis.” (Freixo, 2009, pp. 30-82)1. Assim sendo definiram-se objetivos 

específicos. 

É objetivo neste trabalho, identificar, conhecer e induzir o desenvolvimento da pesquisa 

numa determinada área do conhecimento, procurando igualmente, identificar e deixar 

algumas perspetivas para pesquisas futuras. 

 

  

                                            
1 Sublinha ainda com mais propriedade a importância da metodologia científica no desenvolvimento do 
conhecimento e sobretudo na asserção de que o seu domínio nos seus fundamentos, métodos e técnicas, 
deve integrar a bagagem cultural e científica do universitário dos nossos dias. Nessa aceção, Vaz Freixo 
reafirma a informação, o conhecimento e o saber, como valores críticos e reflexivos do homem 
contemporâneo, com base no estudo da metodologia 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

2.1. O INÍCIO DO COMÉRCIO 

Ao longo dos tempos sempre existiu a necessidade de colocar os produtos à disposição 

dos consumidores em quantidades satisfatórias, sendo este, em conjunto com a troca, 

o cerne do comércio. A atividade comercial é tão antiga como a humanidade, e com o 

decorrer do tempo os métodos de comercialização evoluíram de acordo com a cultura 

dos povos, até chegarmos ao seculo XIX, época na qual o comércio realmente deu um 

grande salto evolutivo e acelerado.  

O improvisar esteve nos primórdios do comércio na pré-história e o desenvolvimento 

sustentável foi a herança deixada por eles. O conhecimento do comércio e dos negócios 

foi sustentado em dois pilares básicos, em primeiro o excedente da produção e das 

trocas e em segundo o método mais lucrativo da troca.  

 

 
Ilustração 1 - A vida do Homem numa aldeia do neolítico. (History.com 
Editors, 2018). 

Ilustração 2 - Egito e Mesopotâmia, localizados no 
Crescente Fértil. ([Adaptado a partir de:] Silva, 2014). 

 

Tanto no Egipto, como na Mesopotâmia, os povos deixaram-nos uma herança dos 

mercados globais ao tornar possível a relação comercial entre povos próximos. No 

Egipto estava centrado o entreposto com todos os produtos necessários para 

aprovisionar as sociedades próximas, assim sendo, surge o conceito de gestão das 

produções, bem como os códigos de ética na negociação e de vendas.  
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O Egito2 foi o berço de grandes Arquitetos, ligados muitas vezes aos sacerdotes ou aos 

governantes. Eram eles a projetar as cidades e foram grandes responsáveis pela 

construção do Império. 

Os Arquitetos tinham o papel de traduzir os sonhos dos grandes faraós e dispunham de 

um grande leque de trabalhadores, que iam desde escribas, medidores e trabalhadores 

de construção. Um dos grandes Arquitetos conhecidos do antigo Egipto foi Imhotep3  

que deu início à construção das pirâmides para o Faraó Djoser3. 

 

 
Ilustração 3 - A Grande Esfinge e a Pirâmide de Miquerinos ao fundo, parte da Necrópole de Gizé, construída no Império Antigo. 
Monumentos emblemáticos do Antigo Egito. (Johnson, 2015). 

 

Os Fenícios, Gregos e o povo Viking foram além de bons navegadores, grandes 

comerciantes.  

O povo Fenício era oriundo do Norte de África mais concretamente das atuais regiões 

do litoral da Líbia, Síria e norte de Israel. Foi um povo que se propagou por todo o mar 

mediterrâneo durante o período de 1500 a.C. a 300 a.C. na procura de novos territórios 

onde podiam negociar. Criaram uma rota comercial, não só transportando mercadoria, 

mas também fundando cidades que no começo foram pontos de abastecimento. Numa 

expressão atual foram os primeiros a globalizar as suas "empresas", e para realizar as 

                                            
2 3 150 a.C., é a data onde possivelmente terá nascido o Egito quando o primeiro faraó (ou Menés) fundou 
um reino unificando vários reinos e estabeleceu uma sequência de dinastias que governaram o Egito pelos 
seguintes três milénios (Ramos, 2005). 
3 Imhotep, foi Arquiteto, Chanceler do Rei no Egito, Doutor, o primeiro na linhagem do Rei do Alto Egito, 
Administrador do grande palácio, Nobre Hereditário, Sumo Sacerdote de Heliópolis, Construtor, Carpinteiro 
Chefe, Escultor Chefe e feitor Chefe de vasos (Mark 2016). 
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suas rotas comerciais utilizavam Galés, navios que tinham velas e remos como meios 

de locomoção.  

Outro dos povos, os Gregos, desde o seculo XVII a.C. desenvolveram a sua atividade 

centralizada no mar Egeu, contudo, além de ter as rotas comerciais neste mar, também 

as disputavam no mar Mediterrâneo. A organização social caracterizava-se por várias 

classes sociais, sendo as mais ricas detentoras das melhores terras, e, eram conhecidos 

por aristos. Os camponeses gregos, outra classe, que era a maioria, cultivavam os 

solos. Conhecidos como georgoi, estes tinham recursos limitados e não tinham 

capacidade de produzir quantidades suficientes para toda a população. Os mais pobres, 

conhecidos por Thetas dedicavam-se ao comércio e por não terem propriedades e terras 

tentavam melhorar   as condições de vida através da emigração, formando várias 

colónias distante do território. 

Quando as colonias começavam a ganhar dimensão, tornavam-se em grandes centros 

de comércio, tornando-se grandes portos marítimos e ocupando uma posição 

estratégica nas rotas comerciais, e, por isso, tinham uma moeda forte que era utilizada 

para facilitar o comércio. 

 
Ilustração 4 - Atenas Antiga, (Frantzeskakis, 2018) 

 
Já os Vikings eram um povo explorador, guerreiro e comerciante. Exploraram uma 

grande área no Atlântico Norte e várias regiões da Europa. Utilizavam os seus famosos 
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barcos chamados dracares para se deslocarem e transportarem os produtos que 

comercializavam, entre as quais peles e artigos de artesanato.  

Quanto aos Judeus, dominavam vários ofícios e também por completo a arte de 

transformação das matérias-primas. Conheciam as fontes de abastecimento e 

perspetivavam o futuro, tendo em vista o intercâmbio e a produção permanente. 

Detinham uma confiança na sua própria arte e dominavam por completo o negócio. Por 

muitas razões, viriam a ser eles, a dar o impulso inicial para a inovação.  

O Império Romano que se estendia pelo litoral mediterrânico, Europa, África e Ásia, e 

que se prolongou por quinhentos anos aproximadamente, modelou os intercâmbios 

comerciais e ajustou os produtos, permitindo alterações sem que a sua essência fosse 

perdida.  

As rotas comerciais estendiam-se muito para lá das fronteiras imperiais e chegavam a 

regiões tão longínquas como a China e India. A rota utlizada para promover o comércio 

com essas regiões era conhecida como a rota da seda.  

As principais mercadorias que o império romano negociava eram o trigo e o vinho, 

contudo, também produzia e negociava outros produtos, onde se destacam, azeite, 

peixe, minérios -pedra mármore, ouro, prata, estanho, pedras preciosas e ferro - têxteis, 

fibras naturais, madeira, artigos em vidro e olaria, especiarias e plantas medicinais e 

marfim. Estas mercadorias eram transportadas e distribuídas por todo o império, 

preferencialmente por via marítima, mas também fluvial. O transporte por via terrestre 

também era possível embora fosse mais difícil e as quantidades transportadas serem 

menores. A via terrestre, caracterizava-se por ser uma extensa e complexa rede de 

estradas que ligavam as províncias e as cidades. Nas cidades existiam mercadores que 

vendiam os produtos que podiam ser locais ou itinerantes. Era uma época bastante 

organizada e muito diversificada.  

A moeda do império tinha um importante papel nas trocas comerciais e chegava a ser 

utilizada fora do império, a palavra Cliens4 que em latim significa cliente, ou seja, pessoa 

defendida por um patrão, protegida.  

                                            
4 Cliens, palavra em latim que significa cliente, pessoa defendida por patrão, protegida. 
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Ilustração 5 - Mapa do império romano. (Duque, 2010). 

 
Ilustração 6 - Maquete da cidade de Roma. (Yagos, 2016). 

 

Alguns séculos depois, as cruzadas na Idade Média que tinham como fim a 

peregrinação à terra santa, também conhecida como guerra santa, com o objetivo de 

conquistar a Palestina e Jerusalém na posse dos Islâmicos, foi outro momento de 

grande troca comercial. Esta guerra santa fez movimentar pessoas e bens de tal 

maneira que contribuiu para uma extensão do comércio para Oriente.  

Seriam estes movimentos comerciais, os grandes responsáveis para a conquista da 

terra santa, além de dar a possibilidade de controlar todo o comércio que daí provinha. 

Esse momento foi um grande avanço nas trocas comerciais, sendo atualmente 

reconhecido como a Globalização desses tempos. 

E seria nessa altura que se podiam ver por cidades no Norte de África, os bazares - ruas 

dedicadas ao comércio que eram centros de encontro mercantil. Nestes locais a 

concentração de bens e pessoas levou a que se transformassem em espaços de trocas 

culturais, religiosas e políticas. Nos Bazares existia uma concentração de todo o tipo de 

bens que iam desde artigos alimentares, têxteis, artesanato e toda uma variedade de 

bens necessários à sociedade.  
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Ilustração 7 – Basar, Marrocos, (Imagem nossa, 2017) 

 
O conceito de montra surge na Idade Média. Os artesãos abriram as portas e janelas, 

de modo a que a mercadoria fosse vista e apreciada, desde a via pública. Este método 

deu início a novas técnicas de venda. Os locais de venda começaram por adaptar-se a 

novas tendências e estas tiveram resultados positivos. 

Por volta do século XV, os portugueses deram início às explorações marítimas, o que 

os levou a conquistar novos territórios no continente africano. As descobertas levaram 

ao crescimento do “mapa” do mundo que ate ali, era muito reduzido.  As sucessivas 

conquistas de novos territórios transportaram os portugueses para além do continente 

africano, chegando à India, China e Japão, bem como até ao outro lado do Atlântico 

com a descoberta do Brasil.  

Estes novos territórios fizeram crescer o Império Português e toda uma nova área nas 

ciências náuticas, cartografia e astronomia. A porta do comércio, como era conhecido o 

território de Ceuta, localizado no Norte de África, veio abrir portas do comércio de poente 

para levante. Os reinados Portugueses durante os séculos XV, XVI e XVII até ao reinado 

de D. Manuel I5, no século XVI, estiveram na vanguarda da navegação e neste reinado 

                                            
5 D. Manuel I, (1469 – 1521), 14º Rei de Portugal. Nasceu em Alcochete, a 31 de maio de 1469 e faleceu 
em Lisboa, a 13 de dezembro de 1521. (Costa, 2017) 
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o Império Ultramarino estabilizou-se. Durante os descobrimentos, os portugueses 

tiveram a possibilidade de comercializar com Chineses, Islâmicos e Japoneses, e 

formalizaram com os Ingleses, que fundaram Hong Kong, o enclave mais importante da 

Europa no continente Asiático.  

 
Ilustração 8 - Mapa com territórios descobertos por portugueses e principais datas das descobertas, (Pires, 2013) 

 

2.2. SÉCULO XIX 

No século XIX com o decorrer da Revolução Industrial e consequente aumento da 

população surge a designada classe média. Relacionado com factos económicos, esta 

é a responsável por um aumento do consumo, atingindo novos recordes. 

Com capacidade económica, esta classe média obrigou o mercado a dar resposta às 

novas necessidades. Forçou-o a criar um abastecimento regular e seguro de forma que 

os bens mantivessem uma qualidade e durabilidade maiores. Acompanhando esses 

critérios, obrigaram a novos conceitos de conforto e inovação constante.  

A banca começou a desenvolver-se, aumentando a procura de capital por empréstimo, 

de seguros e ações. Deu-se o pontapé de partida para o desenvolvimento de 

monopólios e de pequenas e novas empresas. Surgiram por esta altura espaços com 

uma multiplicidade de serviços. Cidades como Paris, Londres, Milão e Berlin viram surgir 

grandes arcadas, onde se concentravam vários espaços comerciais de diferentes 

atividades. Alguns deles chegaram aos nossos dias. 

Os comerciantes descobriram que tinham mais êxito, ao dar destaque aos produtos de 

forma diferente. O método mais imediato, foi o de retirar os produtos que estavam 
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anteriormente depositados diretamente no chão sem nenhum critério e a serem 

colocados em suportes, verticais e horizontais, que ficassem a nível do olhar. Os artigos 

que estavam mais acessíveis também tinham mais sucesso de venda.  

A exposição em livre serviço começou a dar os primeiros passos. A exposição em 

destaque da mercadoria, era nesta altura um grande salto em direção à inovação. Assim 

sendo, aumentou-se o cuidado com a exposição e o destaque dos artigos. Os 

estabelecimentos comerciais começaram a desenvolver-se desde então, nos moldes da 

vida moderna. Iniciou-se uma procura pelos profissionais do sector, abrindo caminho 

para os profissionais da arquitetura, sabendo-se da sua capacidade para desenvolver 

espaços mais agradáveis e mais atrativos para o cliente. 

Nesse período surgiu também o conceito dos grandes armazéns na Europa, em primeiro 

lugar e depois na América do Norte. Estes espaços conhecidos por grandes armazéns 

ou lojas por departamentos, ofereciam no mesmo local os mais diversos artigos que por 

norma estavam em estabelecimentos por especialidade. 

Estes formatos comerciais tiveram um grande êxito no mercado, social e culturalmente, 

consolidando a sua presença rapidamente, como se verificou em Paris com a 

construção do “Le Bon Marché”6 e os armazéns “Printemps”7. 

Provavelmente o “Le Bon Marché” foi o primeiro a introduzir o conceito de descontos 

por época e a esgotar rapidamente os seus inventários. Tinha entregas ao domicilio, 

efetuava reembolsos, pagava comissões aos funcionários para aumentar a motivação 

nas vendas e ainda tinha catálogos ilustrados. Foi, talvez, o primeiro edifício a ser 

projetado especificamente para uma grande loja por departamentos em Paris.  

Em 1865 Jules Jaluzot e Jean-Alfred Duclos8 fundaram a “Printemps”, sendo esta a 

primeira loja projetada com luz elétrica. Por esta época iniciou-se o desenvolvimento do 

“Retail”, ou seja, as lojas por departamento estavam a começar a florescer. Foi o início 

do comércio moderno, em que os projetos executados com o objetivo claro de construir 

espaços com finalidades comerciais bem definidos deram lugar a um novo campo de 

trabalho para os arquitetos.  

                                            
6 Le Bon Marché torna-se uma loja de departamentos muito parisiense, muito sofisticada, onde os valores 
de autenticidade e cultura se misturam com o prazer de comprar. (Le Bon Marché, 2017) 
7 na década de 1930, o suntuoso pavilhão Art Nouveau de Printemps é o coração da Feira Mundial. Mas a 
loja continua a inovar e seguir em frente. Apesar de dois incêndios, o Printemps nunca deixa de renovar, 
modernizar e embelezar-se e, em 1975, recebe a honra absoluta: a fachada do edifício é registrada como 
um Monumento Histórico. (Printemps, 2017) 
8 Jules Jaluzot (1834 – 1916) e Jean-Alfred Duclos (1843 – 1925) Fundadores da Printemps e 
empreendedores. (Printemps, 2017) 
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A procura da inovação nos espaços de venda, proporcionou aos arquitetos uma vez 

mais um novo desafio. Era objetivo, criar ambientes criados para proporcionar novas 

experiências e novos métodos a partir destes conceitos. 

Viria a ser o “Printemps” a desenvolver o conceito de excesso de artigos em exposição 

para aumentar o ensejo de consumo. Neste local surgiu a necessidade de remodelação 

do espaço existente devido ao sucesso da procura.  

A loja em primeiro lugar ganhou verticalidade, utilizando-se como pontos de venda, 

pisos superiores que até aí tinham outras funções. Não bastando isso, fez-se a sua 

expansão para edifícios vizinhos. Os edifícios próximos foram adquiridos consoante a 

necessidade de expansão. As ligações entre esses edifícios, era feito por ligações 

aéreas metálicas. Ato inédito foi o recurso a elevadores, para fazer as comunicações 

verticais. Devido á permanência de longa duração dos clientes e de grande afluência de 

clientes nestes espaços, surgiu um novo conceito: o espaço de restauração. As 

cafetarias foi um principio seguido, tendo em conta o objetivo de convívio e permanência 

mais prolongada dos consumidores. 

Nestas grandes superfícies comerciais do século XIX surgiram as grandes montras com 

ambientes controlados e dando destaque aos artigos de forma especial.  

Está definida a base para o comércio moderno de consumo em massa.  

 
Ilustração 9 - Londres na revolução industrial, (Richman, 2016) 
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Em Paris e em Londres, Schinkel9 desenhou edifícios que corresponderam às analises 

dessas tipologias espaciais, e com este facto a construção do comércio de Retail. 

Schinkel separou o piso térreo do segundo para criar pisos comerciais com mais de cem 

espaços. Centrou as passagens que deveriam dar acesso a essas mesmas lojas. 

Schinkel desenvolveu o conceito de loja que consagrava a ideia de Parisin e a premissa 

de habitação arquitetónica única e, combinou-a com um edifício de quatro lojas. Todo o 

exemplo histórico foi conscientemente planeado como um conjunto ao serviço da 

comunicação mercantil no coração da cidade. 

A loja e o apartamento tornaram-se assim um órgão único. Este conceito pode ser visto 

no Palais Royale construído em Paris no século XVIII, e glorificado por Balzac10 no 

seculo XIX como um monumental panorama de interiores.  

 
Ilustração 10 - Palais Royale construído em Paris no século XVIII, (Daniel Buren, 1986) 

 

                                            
9 Schinkel (1781-1841) arquiteto do neoclassicismo na Prússia, urbanista e pintor. Foi responsável pela 
comissão de transformação da cidade de Berlin numa capital de representação da Prússia, (Young, 2011) 
10 Balzac (1799-1850) escritor francês e considerado o fundador do realismo na literatura moderna. Grande 
escritor de romances que retratava fielmente a sociedade francesa, (Chauhan, 2013) 
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2.3. SÉCULO XX 

No Século XX depende-se muito do Retail, e neste sentido, a qualidade de vida está 

diretamente ligada à estrutura comercial proporcionada pelas cidades. Tudo o que se 

necessita está disponível nessas áreas. Muitos e novos formatos de espaços comerciais 

surgiram durante o seculo XX. Novos conjuntos de lojas e áreas de restauração entre 

outras surgiam nos mesmos locais, designadamente galerias e centros comerciais. 

Neles juntam-se uma grande variedade de produtos que combina o Retail com 

entretenimento variado. Não parece existirem preceitos tipificados para pensar a 

arquitetura dos espaços e edifícios de Retail. Os elementos a ter em conta, são 

variáveis, vão desde bases e formas arquitetónicas, estruturas funcionais, tecnológicas, 

emocionais e económicas. 

Veja-se o caso das experiências na Alemanha e nos Estados Unidos como forma 

comparativa.  

 

 
Ilustração 11 – Hermann Tietz, Alexanderplatz, Berlin, 1930, (Walsh, 2017) 

 
Na Alemanha, o principio foi orientado para a opinião do consumidor, corrigindo os erros 

detetados e permitir o crescimento nesse sentido.  
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Leo Colze11 no início do século XX, no seu estudo sobre lojas de departamento em 

Berlim, ressalva que em todos os espaços comerciais, tanto modernos bem como nos 

que recorriam a edifícios mais antigos, reconhecem-se formas arquitetónicas com 

origem na Ágora Grega. Consequentemente, um documento tipológico abrangente pode 

ser dispensado, embora não sem mencionar um aspeto principal: a loja de 

departamentos de acordo com a sua político-económica, apresenta um papel central, 

não só na arquitetura específica como nas suas múltiplas formas, e igualmente, como 

um elemento da organização e desenvolvimento da cidade.  

Colze descreve as Department Stores como palácios comerciais e como lugares de 

consumismo que alteram profundamente a paisagem urbana e o modo como a cidade 

de Berlim era vivenciada. 

Nos Estados Unidos, no pós-guerra, devido ao crescimento demográfico e consequente 

aumento das cidades e das populações e ao crescimento económico, a construção de 

espaços deu-se a um ritmo de tal modo acelerado que não se chegou a medir a opinião 

pública no início. Diversas empresas de Retail sentiram uma retração no processo de 

vendas e consequentemente nos resultados económicos.  

 

 

Ilustração 12 – Desenho de Ciro and Lederer de Paris, Nova Iorque. (Victor Gruen, 1939, p.71) 

 

                                            
11 Leo Colze, (1880-1918) autor do livro “Berlin Department Stores” grande escritor critico do final do século 
XIX e início o século XX. (Ockerbloom 2018) 
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É de suma importância referir que existem fatores fundamentais para o desenvolvimento 

do Retail: o aparecimento do transporte automóvel particular, o conceito de trabalhar as 

emoções nos espaços comerciais, e por fim, mas muito mais importante, a localização 

e a integração destes espaços na malha urbana.  

Estes fatores são muitas vezes secundarizados por falta de planeamento e pela 

inexistência de estudos de comportamentos da sociedade onde se insere. Contudo 

podemos afirmar, que destes, o que mais tem vindo a marcar e a influenciar o Retail é 

sem dúvida o automóvel. O automóvel marcou grandes alterações na forma e modo de 

habitar e viver  as cidades. 

A maneira de projetar os grandes espaços e orientar a sua localização, tem como base 

a deslocação automóvel e consequente necessidade de grandes áreas de 

estacionamento. O recurso a áreas urbanas periféricas, está diretamente relacionado 

com a falta de espaço existente nos núcleos centrais das cidades. 

Estas construções por sua vez levaram a que à sua volta se construíssem novas áreas 

urbanas, muitas caracterizadas como áreas exclusivamente e designadas "de e para 

dormitório".  

 
Ilustração 13 – Vista aérea do centro comercial Northland, Southfield, Michigan, Detrot 1954. (Gruen Associates, 2018). 
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Em 1954, nos Estados Unidos surgiria a grande novidade deste conceito com a 

construção de um centro comercial, projetado por Victor Gruen12. Northland é 

considerado uma experiência histórica significativa para a comunidade que vivia na área 

suburbana de Detroit.  

Gruen projetou um centro comercial fora da cidade como se fosse um pedaço de cidade 

e só acessível por automóvel, não constituindo um problema, tendo em conta que o 

automóvel era um bem móvel ao alcance de qualquer família. Refira-se que o automóvel 

autonomizou processos e reduziu distâncias, permitindo a deslocação para os subúrbios 

das cidades. O mesmo sucedeu relativamente à construção de grandes áreas 

comerciais. 

Retomando o projecto de Gruen, este foi considerado um oásis para a comunidade que 

vivia nessa área suburbana, por ter conseguido, concentrar num só local todas os 

produtos e necessidades de consumo da população. Este projeto foi anunciado como 

sendo o futuro do comércio e o maior centro comercial do mundo. Era composto por 

uma grande núcleo comercial central de quatro pisos que era a âncora da actividade.  O 

espaço era organizado por um anel de lojas ligadas por espaços exteriores ajardinados 

como se fosse uma artéria do centro da cidade. Definitivamente está criada uma infra-

estrutura que fornece um eficiente ambiente de trabalho e facilidades. Este facto, 

garante excelente garantia aos clientes. 

                                            
12 David Victor Grünbaum, (1903-1980) Arquiteto Austríaco, nascido em Viena, estudou Arquitetura na 
Academia de Belas Artes de Viena, sendo um dos arquitetos mais influentes do século XX. Abriu o seu 
primeiro atelier em Viena, mas em 1938 teve que fugir para os Estados Unidos devido à anexação da Áustria 
pela Alemanha. Quando chegou aos Estados Unidos, após algum tempo de integração começou a 
desenhar espaços comerciais e ele é considerado o inventor do centro comercial. Também igualmente um 
excecional urbanista. (Gruen, 2017) 
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Ilustração 14 - Centro comercial projetado por Victor Gruen. Northland Shopping Center, fora de Detroit, Michigan. Coleção de Victor 
Gruen, centro americano da herança, universidade de Wyoming, 22 de março de 1954. (Gruen Associates, 2018) 

 
Em alguns anos, a tipologia do espaço comercial desenvolveu-se considerando acima 

de tudo um grande volume de vendas, influenciado pelo novo modo de vida americano, 

cujo poder de compra aumentou substancialmente depois da crise ocorrida nos finais 

dos anos vinte. 

Apesar de  alguns objetos construídos atualmente pareçam tão prosaicos quanto os dos 

shopping centers, quando Gruen desenhou o primeiro, este discurso, tomou contornos 

radicais. Em 1943, este projeto foi publicado na revista Architect Architecture 

"Architecture 194X", que convidou os arquitetos modernos a imaginar a cidade do futuro 

da pós-guerra.  

Na década de sessenta o fenómeno dos centros comerciais disparou, particularmente 

nos EUA, que contava com cerca de 4500 centros comerciais representando, 14% das 

vendas do Retail naquele país. Este fenómeno viria a multiplicar-se nas décadas 

seguintes, totalizando um número de 16400, sendo que estes representavam o número 

extraordinário de 33% das vendas a retalho. 

Na Europa nos anos sessenta a ideia de construir centros comerciais ainda não era um 

pressuposto a ter em conta, embora em França o conceito de hipermercados na periferia 
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começava a dar os primeiros passos. pese as diferenças, havia uma similitude entre o 

Retail e o conceito dos hipermercados. 

 
Ilustração 15 - Supermercado Sainbury e o conceito de livre serviço. Inglaterra. 1960. (Turner, 2016). 

 
Os primeiros centros comerciais ao estilo americano surgiram em Inglaterra nas "novas 

cidades" que iam surgindo nas periferias das grandes cidades. A grande diferença, está 

diretamente ligada aos meios de acesso a essas superfícies. O automóvel é preterido 

em função dos transportes públicos. 

Outra influencia americana em Inglaterra foram os supermercados. Os novos espaços 

ao estilo americano abriram por todo o território inglês. Muitas pessoas alteraram e 

moldaram os seus costumes no modo como faziam as compras. Ou seja, de compras 

diárias alteraram para semanais. As grandes cadeias que se implantaram foram a 

Safeway, a de maior implantação, Tesco e a   Fine Rare, entre outras.  
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Ilustração 16 - Hipermercado Sainbury Inglaterra. 1972. (Turner, 2016). 

 
Na segunda metade da década de oitenta, a dimensão média dos edifícios aumenta, os 

formatos diversificam-se, os padrões de localização alteram-se e entram no mercado os 

grupos de distribuição, principalmente no setor alimentar, associados a grupos 

nacionais.  

O conceito de loja espalhou-se de forma rápida pelos EUA e com este facto, diversas 

lojas com conceitos bastante originais surgiram, como a Macy’s em Nova Iorque, 

Marshall Field’s em Chicago, Wanamaker’s na Filadélfia e Bloomingdale’s em Nova 

Iorque. 

 
Ilustração 17 - Esboço de Tomás Taveira do complexo Torres das Amoreiras. (Marques, 2015). 
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Ilustração 18 - Esboço de Tomás Taveira do complexo Torres das Amoreiras. (Marques, 2015). 

 
Em Portugal o conceito do centro comercial surgiu no final dos anos setenta, com o 

surgimento de galerias como o Centro Comercial de Alvalade e Spal no Chiado em 

Lisboa e Centro Comercial Brasília no Porto.  

O grande impulso desse conceito, deu-se com a construção do complexo das torres das 

Amoreiras em 1985, cujo elemento central foi o núcleo comercial de lojas de uma 

dimensão nunca vista em Portugal. Este complexo comercial, de escritórios e 

habitacional projetado pelo arquiteto Tomás Taveira13, revolucionaria formas de 

consumo. Foi o primeiro centro de comércio integrado.  

Este espaço comercial era composto por um supermercado, correios, bancos, muitas 

lojas e algumas de marcas internacionais. A grande novidade foi o seu horário de 

funcionamento, estando aberto durante todos os dias da semana e encerrava às 24:00 

h, situação nova, em Lisboa e Portugal. 

Este edifício destacou-se pelas três torres envidraçadas e de cores fortes. Era na altura 

em que abriu, o quarto maior centro comercial da Europa.  

O conceito do complexo funcionava como uma pequena cidade. Surgiram em Portugal 

as escadas rolantes, os conceitos do “fast food” e o primeiro multibanco. Igualmente 

                                            
13 Tomás Taveira (1938 - ), Formou-se na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, lecionou nos Estados 
Unidos e em Portugal na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. É um arquiteto 
premiado, e tem projetos executados em variadíssimos países. Em Portugal projetou o complexo 
habitacional das Olaias, o complexo das Torres das Amoreiras, o edifício do BNU em Lisboa entre outros. 
(Saraiva, 2015) 
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surgiu um ambiente de luz, temperatura estável e controlada. Este espaço era tão 

complexo e sofisticado para a altura que até incluía uma capela.  

Era considerado o espaço mais cosmopolita que a cidade de Lisboa possuía. 

Representava a inovação e o crescimento do país que estava quase a integrar a CEE, 

facto que se veio a concretizar no ano seguinte.  

Durante a década de noventa continuou a ser um local trendy na capital portuguesa, até 

ser construído em 1997, o centro comercial Colombo.  

Este centro comercial era o maior centro comercial da Península Ibérica e estava em 

linha com a Expo 98, na referência do nome aos descobrimentos e à sua linha 

arquitetónica. No final do milénio, Portugal com a Expo 98 teve uma nova reviravolta 

não só pela exposição mundial que veio dar destaque ao país como com o surgimento 

nos novos espaços renovados na área do comércio como foi o caso da reabilitação do 

Chiado.  

 

 
Ilustração 19 - Complexo Torres das Amoreiras. (Marques, 2015). 
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3. CASOS DE ESTUDO 

3.1. SOUTHDALE CENTER, THE FIRST MODERN MALL IN THE WORLD, EDINA 

MINESOTA, USA - VICTOR GRUEN 

 

 
Ilustração 20 - Vitor Gruen em frente à maquete de Milliron’s, Los Angeles, 1946. (Gruen, 2017, p. 104). 

 
Victor Gruen foi o pioneiro do shopping center, e ficou conhecido como o "Mall Maker". 

Muito conhecido pelos seus primeiros projetos comerciais, que foram analisados e 

copiados em todo o mundo, tendo influenciado a estrutura das cidades e sociedades. 
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Em 1954, o projeto que lhe deu reconhecimento quando Gruen construiu o seu primeiro 

centro comercial aberto em Northland, perto de Detroit, onde os visitantes deixaram de 

fazer compras no centro da cidade, e ali, mas encontravam todas as funções dos centros 

urbanos. Tornou-se o inventor do "shopping Center", e mais do que isso, o “inventor” de 

uma doutrina que viria a alterar a mudar comportamentos, embora as suas visões 

fossem numa direção muito diferente. (Gruen, 2017, p. 122) 

Certamente, uma das suas grandes preocupações foi a criação de espaços que 

convidassem as pessoas a permanecer e a consumir. Mas Victor Gruen foi mais do que 

apenas o promotor do consumo num mundo já inseparável dos automóveis.  

O seu principal objetivo foi a criação de um ambiente habitável para os seres humanos. 

Com o conceito de um centro coberto e sem carros, quis recuperar as estruturas 

urbanas e junta-las e que ficassem a uma curta distância para o uso de pedestres; 

Pretendia otimizá-las, através de proteção contra o clima, dada a experiência histórica 

de aumento da expansão urbana e destruição do espaço público. 

Nos Estados Unidos, onde há poucas exceções à cidade velha histórica, que convida 

os visitantes a permanecer, e, permite que os seus habitantes se identifiquem com sua 

cidade, Gruen, preocupou-se com a construção de centros multifuncionais que 

oferecessem não apenas lojas, mas também áreas públicas e sociais.  

Como Gruen era um oponente declarado do centro uni funcional, ou seja, do centro 

comercial puro, procura nestes grandes projetos incluir a recriação desses "centros da 

cidade".  

Os percursos necessários deveriam ser cobertos por meios de transporte coletivos 

rápidos, eficientes em termos energéticos e baratos. E, o ambiente urbano deve 

convidar para “se permanecer” e oferecer uma alta qualidade. 

Finalmente, mesmo todos os serviços técnicos da vida humana devem ser tão 

efetivamente separados por refinamentos arquitetónicos que eles simplesmente não 

podem ser percebidos. 

O Centro Comercial Regional foi a primeira tentativa de Gruen de gerar novas formas 

nos subúrbios. Representou um novo arquétipo arquitetónico, fora do núcleo tradicional 

com a intenção idealista de atrair e polarizar a comunidade dispersa. De acordo com 

Gruen, “Cria-se qualidades ambientais que ajudarão a satisfazer o desejo do coração 

humano na cidade” (Gruen 2017, p.). 
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Gruen adotou o mercado medieval como uma referência principal para a evolução do 

centro comercial, nesse sentido, o centro urbano europeu medieval tornou-se a principal 

influência para os novos projetos urbanos, principalmente, a sua cidade de origem, 

Viena, vista como o “centro da vida intelectual e cultural” da Europa, Gruen (1973,  

p.173).  Integrou o vínculo profissional com a arquitetura moderna e o seu afeto pessoal 

pela cidade histórica europeia. Para Gruen, esta, representava uma síntese sentimental 

do conhecimento arquitetónico e um tradicionalismo urbano.  Este facto, tornou-se 

evidente, quando Gruen transportou metaforicamente Viena para os EUA como 

referência principal para o seu projeto americano, Fort Worth, (como a primeira 

conferência de design urbano em Harvard em 1956, em que Gruen discute as suas 

opiniões sobre tecnologia, cidades, subúrbios, o design de centros comerciais e 

planeamento urbano de projetos para reabilitar as áreas do centro da cidade. 

 

 
Ilustração 21 - Fort Worth Master Plan, 1956. (Gruen Associates, 2018a). 

 
No entanto, em contraste com Viena, o projeto Fort Worth foi pensado e executado em 

forma de uma plataforma artificial.  

Além do sistema de defesa, a separação entre carros e pedestres foi também garantido 

por um novo nível pedestre artificial no interior, que separava o espaço de entrega de 

mercadorias, garagens para estacionamento nas áreas subterrâneas, os edifícios, 

estavam sobre essa plataforma. 

Curiosamente e de forma contraditória, por um lado, em Fort Worth, a cidade tradicional 

foi a principal referência para o retorno a um novo ambiente humano, por outro, Fort 
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Worth tornou-se o "primeiro dos centros de negócios-distritos-num-pódio" de acordo 

com Banham14 (2001, p. 42), uma grande megaestrutura e uma nova marca, um 

elemento em excesso representando a artificialidade total, tanto do nível natural como 

do "meio humano” (Lefèbvre15, 2003, p. 17). 

Além dessa ambivalente condição urbano-social, o processo de humanização de Gruen, 

e a divisão entre os fluxos de carro e os caminhos pedestres ecoou a importância do 

direito da "la royauté du piéton" como elogiado por Le Corbusier16. Esta foi uma 

excelente característica afirmada durante a oitava edição do CIAM (Internacional 

Congressos de Arquitetura Moderna).  

No "Resumo final das necessidades no núcleo", o livro publicado no CIAM 8, 

encontramos os pontos 3 e 4: “3. O Coração deve ser em um lugar livre de tráfego, onde 

o caminhante possa mover-se livremente; 4. Os veículos devem chegar na periferia do 

Coração e estacionar ali, mas não “ 

Através do seu conceito de centro comercial, Gruen conseguiu criar um lugar para as 

“donas de casa” socializarem, bem como outras pessoas que encontravam no centro 

comercial como uma fuga à vida quotidiana. 

De acordo com Jacobs17, os centros comerciais representavam um local para passear, 

para socializar e experimentar novidades. (Jacobs, 1984) 

Gruen teve uma visão: o centro comercial deveria dar aos americanos a sensação de 

coerência urbana que tinha sido perdida nos subúrbios espalhados pela era do pós-

guerra. Os concertos e exposições que em breve começaram a atrair centenas de 

                                            
14 Reyner Banham, (1922-1988) Engenheiro e professor de origem Inglesa, formado em engenharia na 
Bristol Airplane Company e posteriormente na Courtauld Institute of Art em Londres em história da 
Arquitetura Moderna. Foi professor em várias escolas de arquitetura, nomeadamente na Escola de 
Arquitetura Barlett, na University college London, na Universidade estatal de Nova Iorque em Buffalo e na 
Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Banham tornou-se num escritor critico reconhecido pelos seus 
livros, entre eles o “Teoria e design na primeira era da máquina (1960)” e por outro publicado em 1971 “Los 
Angeles: The Architecture of four Ecologias”. Trabalhou em Londres, mas viveu principalmente nos Estados 
Unidos a partir de 1960 até ao fim da sua vida. (Wiryomartono, 2012) 
15 Henri Lefèbvre, (1901-1991) filosofo marxista e sociólogo francês, estudou na universidade de Paris. 
Ajudou com as suas reflexões e escritos sobre o espaço urbano e a defender o direito à cidade pela 
população, no seu livro “Le droit à la ville”. Tem uma extensa obra publicada com mais de 70 livros. (Kelly, 
1992) 
16 Charles Edouard Jeanneret, (1887-1965) conhecido como Le Corbusier nasceu na Suíça onde estudou 
artes e ofícios e onde nasceu o seu interesse pela arquitetura. Mudou-se para Paris onde começou a 
trabalhar na área de arquitetura. Desenvolveu trabalho na área de arquitetura, urbanismo, escultura e 
pintura. É considerado um dos arquitetos mais importantes do século XX. As suas publicações foram tão 
importantes que ainda hoje são tidas como bases de estudo, bem como todas as suas obras projetadas e 
construídas. (Frazão, 2017) 
17 Jerry Jacobs, (1955 - ) The Mall. An Attempted Escape from Everyday Life, Illinois: Waveland Press, 
1984. (Jacobs, 1984) 
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milhares de visitantes para o "Southdale Center" foram supostamente para preencher 

um vácuo cultural.  

Com as suas praças urbanas artificiais e as suas ruas livres de carros (o que, 

ironicamente, só poderia ser alcançado por carro), os centros comerciais deveriam dar 

aos seus visitantes a sensação de urbanidade que Gruen  tanto gostava na sua cidade 

natal, onde esta era essencialmente  o centro histórico, cercado por uma grande 

avenida, a "Ringstrasse",  caracterizado por ser denso, tranquilo e concebido em anéis.  

Para Lefébvre, para além da ambivalente condição urbano-social, o processo de 

humanização de Gruen e a divisão entre os fluxos de carro e os passeios pedestres, 

reproduzem a importância do passeio pedestre. 

 

 
Ilustração 22 - Southdale Center, 1956. (Gruen Associates, 2016). 

 
O projeto para o centro comercial Southdale Center começou com várias visitas a 

Minneapolis. Durante as visitas Gruen deparou-se com grandes variações com clima da 

região. No inverno estava coberto de neve e no verão tinha temperaturas muito altas. 

Nas outras estações era a chuva que dominava.  
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A base do projeto do Northland, que tinha antecedido a este, não encaixava nesta 

região, nem agradava aos investidores do projeto. Gruen ao inspirar-se nos bazares 

orientais, nas galerias pedestres europeias e em particular na Galleria Vittório Emanuele 

em Milão, resolveu desenvolver um espaço comercial moderno, distinto e fechado. As 

áreas pedonais seriam interiores e com o clima controlado, para que a experiência no 

seu interior fosse a mais confortável e se prolongasse por mais tempo. 

 
Ilustração 23 - Galleria Vittorio Emanuele II, Milão. (Where Milan, 2017). 

 
Nos primeiros esquiços de Gruen sobre Southdale Center, surgia um desenho de um 

enorme espaço público e pedestre coberto com pontos de grandes dimensões. Este 

espaço público era rodeado por um anel de lojas de departamento e muitas outras lojas 

de menores dimensões. A proposta foi apresentada aos investidores e reuniu um grande 

consenso. 

Na primeira reunião que Gruen teve na apresentação do projeto surgiram alguns pontos 

muito importantes para a continuidade do mesmo. Entre problemas técnicos e 

económicos, surgia o grande custo adicional da cobertura do edifício. Reuniu-se com 

toda a sua equipa e deu como como elemento fundamental a execução de um espaço 

fechado, mas com o custo de um espaço aberto. 

Ao chegar a um consenso com os seus vários departamentos, que foram aceitando as 

suas ideias, o projeto começou a desenvolver-se. 
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Ao analisar as bases até aqui desenvolvidas do projeto de arquitetura, ficou claro que 

os espaços públicos pedonais como existiam no projeto de Northland, deveriam ser 

menores. A densidade do centro comercial deveria ser ampliada e passar a ter dois 

pisos de lojas disponíveis para o público. A cave do edifício também passava a entrar 

no projeto para aumentar a rentabilidade do edifício. 

No desenrolar do projeto surgiu uma questão. Esta questão incide sobre o fluxo de 

clientes aos dois pisos, ser o mais homogénea possível no centro comercial.  

A solução encontrada e executada foi resolvida com o estacionamento dos veículos. Os 

estacionamentos foi nivelado e criaram-se ligações ao centro comercial. O parque de 

estacionamento iniciava no piso superior e tinha continuidade através de um sistema de 

rampas para o piso inferior. Deste modo era possível distribuir o fluxo de pessoas de 

uma maneira mais equilibrada pelos dois níveis de lojas que existiam no centro 

comercial. 

Outro ponto muito importante para a rentabilidade do projeto estava nos custos 

operacionais da climatização. Foi o projeto de arquitetura que ajudou a resolver a 

questão da climatização dos grandes espaços públicos. Um grande sistema de ar 

condicionado foi instalado. 

No entanto para ser possível a sua utilização e rentabilidade, o grande pátio central que 

o projeto tinha, também era um enorme reservatório central de ar. Este reservatório de 

ar era primordial para que todo o sistema funcionasse. Era a primeira vez que se 

instalava um equipamento de tal dimensão para climatizar um espaço público fechado 

com grandes áreas. Era possível produzir uma temperatura primaveril, 

independentemente do clima que existia no exterior. Esta instalação apresentada ainda 

requeria mais soluções técnicas. Para funcionar na perfeição era necessário anular as 

entradas individuais das lojas e dos estacionamentos ao exterior.  

Para tal, foi necessário desenvolver três entradas principais em cada piso comercial. 

Esta solução de ligação promovia a entrada para os espaços pedonais que por sua vez, 

conectava aos espaços comerciais e por fim ao grande pátio central. 

Esta solução foi uma grande invenção e trouxe grandes soluções a todos os níveis. Ao 

eliminar os acessos exteriores de cada marca, estava-se a criar uma nova economia e 

novas regras comerciais. Cada espaço comercial somente dispunha de uma entrada 

interna no centro comercial e esta solução promovia um fluxo de clientes mais 

controlado e homogéneo a todo o complexo comercial.  
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O exterior do edifício de dois pisos poderia agora ser projetado com uma imagem mais 

uniforme sem apresentar as imagens das marcas ali instaladas.  

 

  
Ilustração 24 - Fotografias aéreas do Southdale Center, Minnesota, 1954. (Gruen Associates, 2018) 

 
Southdale Center foi o primeiro centro comercial “voltado para o interior” e com ar 

condicionado do mundo.  

A solução do centro comercial fechado disponibilizou outras novas soluções ao 

comércio, quer a nível económico quer a nível de estratégias comerciais e de 

merchandising. Foi possível pela primeira vez eliminar as antecâmaras das lojas e as 

montras poderiam ser abertas para o exterior. Estas soluções promoviam entradas de 

maior dimensão e reduzir os obstáculos à entrada dos clientes nos espaços comerciais. 

 

  
Ilustração 25 - Fotografias do interior do Southdale Center, Minnesota, 1954. (Gruen Associates, 2018) 

 

Com todas estas soluções apresentadas era possível a partir de 1956, um centro 

comercial fechado competir com um centro aberto. 
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Contudo, não demoraram a surgir análises contraditórias em que a solução fechada não 

seria tecnicamente possível de construir e nem seria rentável. 

Pela primeira vez surgiam os manuais de lojistas, que indicavam todas as regras para 

a construção e implementação dos seus espaços comerciais. Estes manuais partiram 

de uma base de regras que havia sido desenvolvida por Gruen no anterior projeto o 

Northdale Center que era um espaço comercial aberto. 

No processo criativo do projeto Southdale Center, Victor Gruen foi confrontado com uma 

situação nova. Ao ser um espaço completamente fechado existia a preocupação de que 

os clientes confundissem os espaços e não tivessem a perceção da diferença dos 

ambientes e dos limites das lojas. Ou seja, os clientes perdiam a noção do que era 

espaço público e o que era o espaço comercial de cada marca. 

 Para que fosse possível aos clientes distinguir a diferença entre espaços, foi dada uma 

especial atenção ao projeto das áreas públicas. Foi criado um ambiente interior com 

base num conceito de jardim. 

 Desenvolveu-se uma grande área central de três pisos, com uma superfície de vidro 

contínua no lado norte do terceiro piso. Esta superfície envidraçada permitia uma ligação 

visual com o exterior. Era possível sentir a luz do dia e o movimento das nuvens. 

Esta solução encontrada não impedia a entrada de luz solar e a implantação do jardim 

foi possível. Plantas de todos os géneros, flores e até árvores foram plantadas no interior 

do centro comercial nos vários pisos. 

A área central do Southdale Center tinha outras inovações o seu interior, tais como, uma 

enorme gaiola com aves variadas, um lago com peixes e uma cafetaria que iria reforçar 

a ideia de ser um espaço exterior. Como os promotores do projeto eram colecionadores 

de arte, promoveram a instalação de duas grandes esculturas abstratas que eram 

visíveis nos dois andares comerciais. Estas esculturas ficaram conhecidas por “árvores 

velhas”. 

Gruen teve um papel alargado no projeto do Southdale Center. Além de projetar o centro 

comercial, também projetou alguns espaços comerciais no interior do centro e todas as 

áreas envolventes ao centro comercial, tais como os acessos, edifícios residenciais e 

de escritórios.  
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Ilustração 26 - Maquete do Southdale Center, 1956. (Gruen Associates, 2018). 

 

 
Ilustração 27 - Southdale Center, 1956. (Gruen Associates, 2018) 

 
Quando o Southdale Center abriu, foi necessário acrescentar uma área extra para 

cacifos no seu interior. Os clientes tinham a necessidade de guardar os seus guarda 

chuvas, gabardines e galochas nas épocas de chuvas. O grande pátio central do 

Southdale Center permitiu aos clientes passear, descontrair, tomar café, visitar 

exposições de arte e até assistir a concertos e bailes noturnos num ambiente primaveril.  
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O Southdale Center tinha espaço para mais de 70 lojas e 5000 lugares de 

estacionamento exterior. Estas atividades extra fizeram aumentar a atratividade do 

espaço e surpreender com um fluxo enorme de pessoas e consequentemente, os 

espaços comerciais com um aumento nas vendas.  

 

 
Ilustração 28 - Southdale Center, de Victor Gruen, Gruen Associates, Antony Lane 1957. (Gruen, 2017, p. 135). 

 
Southdale Center abriu portas em 1956.  O impacto nos media foi enorme e no mundo 

da arquitetura. O sucesso foi de tal ordem que foi necessário aumentar várias vezes o 

centro comercial. Apesar do enorme sucesso, foi necessário esperar cerca de dez anos 

até que fosse repetido o conceito de centro comercial fechado. 

Este conceito viria a ter um enorme sucesso no resto do mundo. Mesmo em locais onde 

teria sido melhor um centro aberto ao invés de fechado.  

O Southdale Center foi o primeiro e sem dúvida, a grande referência de soluções com 

base nesse conceito, utilizadas em todos os que seguiram. 
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3.2. BANCO PINTO & SOUTO MAYOR E BANCO BORGES & IRMÃO – SIZA 

VIEIRA 

 

 
     Ilustração 29 - Siza Vieira. ([Adaptado a partir de:] Pedro, 2015). 

 
A primeira referência que Álvaro Siza18 (2008) transportou para o universo da 

arquitetura, contempla uma intervenção na sociedade, com intuito de valorizar através 

de uma nova forma de pensar e viver. Esta está diretamente ligada aos ideais do 

Movimento Moderno. O arquiteto transporta a arquitetura para um universo em que ela 

exista e faça sentido universalmente.  

Esta capacidade de diferenciar entre o que representa a essência em arquitetura é uma 

lição para Álvaro Siza, em relação ao Movimento Moderno.  

De acordo com Eduardo Souto Moura19: “devem-se ter necessariamente em 

consideração as circunstâncias reais para poder pensar não só segundo as regras de 

                                            
18 Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira, (1933- ), nasceu em Matosinhos. Formou-se na escola Superior de 
Belas Artes do Porto de 1949 a 1955. Colaborou no atelier de Fernando Távora e lecionou na Escola 
Superior de Belas Artes do Porto de 1966 a 1969. Também foi professor convidado em inúmeras escolas 
de Arquitetura internacionais. Arquiteto premiado a nível nacional e internacional. Tem inúmeros galardões 
e é doutor “Honoris Causa” por várias Universidades nacionais e internacionais. Membro da American 
Academy or Arts and Science e “Honorary fellow” de Royal Institute of British Architetcts, do AIA, da 
Academie D’Architecture  de France e da European Academy of Sciences and Arts. O Arquiteto português 
com mais visibilidade e prestigio internacional. Obteve o reconhecimento com a mais alta condecoração em 
1992, o prémio Pritzer pelo reconhecimento da sua obra. (Pereira, 2008) 
19 Eduardo Elísio Machado Souto de Moura, (1952- ), Nasceu no Porto e formou-se na Escola Superior de 
Belas Artes do Porto, iniciou a sua carreira a colaborar com Siza Vieira e ainda hoje colabora em alguns 
projetos e mantêm uma boa amizade. Em 2011 tornou-se no segundo arquiteto português a receber o maior 
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uma gramática universal e abstrata, mas também sermos capazes de nos envolver no 

contexto e fazer com que o projeto nasça a partir daquelas circunstâncias precisas”. 

(2008, p. 58) 

A obra de Álvaro Siza destacou-se desde o início dos anos sessenta com um projeto 

minimalista que revela a sua capacidade de integrar o objeto na paisagem, como o 

restaurante em Leça da Palmeira e com a piscina na mesma zona.  

A originalidade e o rigor que demonstrou com estas obras é apreciada por “uma 

burguesia nortenha mais ilustrada”, tal como refere França, promovendo o arquiteto para 

a fama, e para um conjunto de moradias na região norte do país (Siza Vieira, 2008). 

Todas as obras de Siza Vieira permitem identificar a existência de uma linguagem 

formalmente reconhecível através das plásticas paredes brancas em embasamento em 

pedra mármore, visível no projeto do Banco Pinto & Sotto Mayor, no início da década 

de setenta, bem como noutros projetos como a Faculdade de Arquitetura do Porto, o 

Museu de Serralves, a Igreja de Marco de Canaveses, a casa Vieira de Castro, o edifício 

da Escola Superior de Educação de Setúbal ou o edifício para a Revigrés em Águeda. 

Em qualquer um destes edifícios, são visíveis as fachadas com desenhos 

antropomórficos, ou seja, as imagens semelhantes a rostos facultadas pelas aberturas 

dos vãos exteriores nas paredes lisas.  

A sua arquitetura demonstra igualmente, o recurso sistemático aos ângulos agudos, um 

gesto característico, ou pelo menos recorrente, que é percetível na entrada do edifício 

para a Escola Superior de Educação de Setúbal ou na casa António Carlos Siza. 

A sua obra denuncia o gosto pela escultura, em conformidade com a sua formação na 

Escola de Belas Artes do Porto. A ideia principal é construir a sua arquitetura alimentada 

por um reportório multidisciplinar que faz parte integrante do imaginário do arquiteto. 

 

                                            
premio de arquitetura, o prémio Pritzer. Arquiteto reconhecido pela sua obra a nível nacional e internacional  
(Baratto, 2018) 



A importância da Arquitetura e do Arquiteto nos conceitos comerciais de Retail 

Nuno Filipe Pires Dores                                                                                                                           58 

 
Ilustração 30 – Fundação Serralves. (Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 287) 

 
O arquiteto recorre à plasticidade, possibilitada pela utilização das paredes brancas 

contínuas, tal como acontece no Banco Borges & Irmão. 

 
Ilustração 31 - Banco Borges & Irmão, Vila do Conde. (Levene, 
Márquez Cecilia, 2000, p. 35) 

 
Ilustração 32 - Banco Borges & Irmão, piso superior e escadas. 
(Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 37) 
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A razão pela qual os bancos foram identificados como casos de estudo, advém de uma 

procura de exemplos em que a arquitetura está incluída no desenvolvimento estratégico 

de uma marca e dos espaços comerciais que as representam.  

Cada projeto ajudou a definir layouts tipo, materiais e iluminação para criação de 

cadernos de conceito. As filiais escolhidas e projetadas pelo arquiteto Siza Vieira, foram 

identificadas porque foram projetos pioneiros no nosso país no desenvolvimento do 

conceito estratégico de cada banco, tanto no banco Pinto & Souto Maior como no banco 

Borges & Irmão. Os projetos foram integrados como Retail porque existia uma rede de 

filiais em Portugal de cada banco. 

O Banco Borges e Irmão, em Vila do Conde, é uma das primeiras obras do arquiteto 

Álvaro Siza em Portugal em 1982. O movimento ascensional é o elemento de 

construção do edifício, ao mesmo tempo do espaço interior e do volume exterior. 

Uma caixa volumétrica que, devido às condições do lote e do local, ocupa um terreno 

retangular em profundidade, de frente para uma rua e, portanto, assume uma forma 

estática e frontal, como a dos edifícios tradicionais que a acompanham no alinhamento. 

Pelo contrário, adquire uma condição moderna diagonal e dinâmica eficaz. 

O edifício traduz-se numa caixa volumétrica, que na sua modernidade construtiva e 

formal é definida por paredes finas, sem espessura, em última análise adquire 

características espessas que a relacionam com os edifícios tradicionais.  

 

 
Ilustração 33 - Planta do Banco Borges Irmão. (Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 25). 

 



A importância da Arquitetura e do Arquiteto nos conceitos comerciais de Retail 

Nuno Filipe Pires Dores                                                                                                                           60 

Ambas as seções correm adjacentes à parede externa nas suas seções diretas, cada 

uma num dos lados paralelos, nas áreas curvas do contorno. 

As entradas estão localizadas no plano exterior, uma no nível intermediário e outra no 

nível mais alto. Isso produz um movimento perimetral ascendente entre o ponto mais 

baixo, em um dos dois cantos do prédio, e no mesmo ponto dois andares acima. Ambos 

os pontos são unidos por uma vertical geométrica e por um movimento também ele 

vertical, um elevador, que fecha o circuito e externamente, através da janela, uma 

escada vertical que percorre todo o edifício. A linha que, repetida por simetria diagonal, 

define a figura da planta, tornando-se uma linha ascendente no espaço, que é fechada 

pela vertical do elevador. 

Assim, é possível definir de forma completa o edifício, tanto no seu envelope volumétrico 

como o seu espaço interior, como a materialização do movimento ascendente, embora 

de forma sintética.  

Paralelamente às escadas interiores, dois outros elementos de escalada, uma escada 

e uma rampa, que repetem, embora com menor inclinação, o movimento ascendente 

dentro do edifício é construído, preso à face externa do volume. Essa duplicação dos 

elementos ascendentes, um em cada lado da parede externa, resulta numa grande 

plasticidade de efeito cénico. 

 

 
Ilustração 34 - Banco Borges Irmão, área interior. (Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 27). 
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A parede de contorno - fina na sua construção real - adquire a espessura característica 

efetiva dos edifícios dobrados. Esta profundidade efetiva da parede é reforçada por 

outros elementos do interior, além das escadas, como as faixas de iluminação e a 

superfície vertical que limita a suspensão da área central do teto e, no nível do piso, os 

contadores e as escadas. 

O Banco Borges e Irmão tem um “layout muito limpo”, no que toca ao atendimento ao 

publico, tem uma presença sem igual com um balcão único e de linhas minimalistas. A 

divisão dos espaços públicos e dos funcionários está delimitado pelo balcão e pelos 

materiais presentes. 

 A pedra mármore está bem presente nos espaços dedicados à circulação dos clientes 

e nos espaços dos funcionários a materialidade está anulada através da presença do 

branco, tão comum nos projetos do autor. 
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Ilustração 35 - Planta do Banco Borges Irmão. ([Adaptado a partir de:] Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 25). 
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Ilustração 36 - Cortes do interior Banco Borges Irmão, Siza Vieira. (Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 29). 

 
O processo de criação de Siza Vieira torna-se um processo artesanal, muito próximo do 

processo artístico, onde o desenho permite impulsionar um reconhecimento e validar 

uma perceção sensível da paisagem. Surgem principalmente nas paredes do edifício da 

Expo 98 ou nos azulejos brancos do edifício de habitação no Chiado, exibidos como 

parte da (sua) arquitetura, como parte do processo. 

Todas as suas obras representam uma elevada simplicidade formal associada a um 

olhar específico sobre a zona a integrar o novo objeto. 

 A casa de Alcino Cardoso (1971-1973), em Moledo do Minho, demonstra a sua 

capacidade em associar a intimidade da própria casa com a da zona onde está inserida. 

Da mesma forma, Álvaro Siza confronta-se com alguns conflitos que cada um dos seus 

objetos suscita, seja de um edifício de escritórios no Porto (1970) ou um complexo 

habitacional em Vila do Conde (1970), ou ainda, as agências bancárias, também no 

Norte, dos Bancos Pinto & Sotto Mayor (1971). (Vieira, 2009a, p. 9) 
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O projeto para o Banco Sotto Mayor (1974) em Oliveira de Azeméis, funciona como uma 

redescoberta de uma cultura ou uma série de valores que se encontram em campos 

opostos.  

 
Ilustração 37 - Banco Sotto Mayor, Siza Vieira. (Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 20). 

 
Ilustração 38 - Banco Sotto Mayor, Siza Vieira. (Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 23). 

 
As curvas, a altura e todos os movimentos formais incluídos no projeto são uma resposta 

sutil à paisagem externa do edifício e tem como objetivo melhorar a visão e instalar 

relações complexas entre o exterior e o espaço interior do banco. Ao mesmo tempo, o 

edifício contrasta profundamente com o seu entorno, introduzindo um novo conjunto de 

regras formais, reivindicando a sua autonomia e a busca consciente de uma profunda 

experiência espacial. 



A importância da Arquitetura e do Arquiteto nos conceitos comerciais de Retail 

Nuno Filipe Pires Dores                                                                                                                           65 

São várias as características que nos permitem identificar a obra de Siza Vieira, 

nomeadamente, a existência de uma linguagem reconhecível, as paredes brancas com 

embasamento em pedra mármore, tal como o Banco Pinto e Sotto Mayor.  

A obra de Siza transmite o apego e o convívio com a realidade física na elaboração das 

obras, e principalmente, pela importância que o arquiteto dá ao lugar como mote para a 

construção de uma ideia de projeto. A sua ligação a circunstâncias físicas que anteveem 

o exercício de projeto representa uma das características mais marcantes da sua obra. 

O mesmo significa, a relação da arquitetura com o mundo físico natural (Jodidio, 1999, 

p. 11). 

 
Ilustração 39 - Plantas e corte do Banco Pinto & Sotto Mayor. (Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 30). 
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Ilustração 40 - Interior do Banco Banco Pinto & Sotto Mayor. (Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 30). 

 
A utilização de um reportório formal de uma grade variedade e de diversas origens nos 

seus principais projetos, demarca uma identidade cultural europeia que sobrevive 

através da identificação com algo já existente. É, sim, uma arquitetura que inclui 

referências históricas, onde as imagens familiares surgem em estado físico puro na sua 

arquitetura.  

A arquitetura de Siza Vieira, constrói-se na sobreposição de diversas circunstâncias 

culturais e históricas, onde as peças têm um valor independente e complementar, e 

“Siza expõe o idioma moderno a um novo conjunto de problemas à medida que a 

arquitetura passa e repassa do contínuo ao descontínuo” (Testa, p.8). 

Em alguns dos seus edifícios é visível a relutância em aderir a uma abstração ‘pura’, 

como é o caso do edifício Bonjour Tristesse, em Berlim. E, no entanto, um universo 

autónomo está também presente na sua obra sem que o processo se desvincule dessa 

aproximação mais ‘tradicional’ às pré-existências (Moneo, 2006, p. 224, 226). 
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O Banco Sotto Mayor é uma experimentação abstrata que se relaciona com o contexto, 

“um encontro improvável entre uma linguagem abstrata e a procura de um meticuloso 

acerto contextual” (Figueira, 2008, p. 28) 

 
Ilustração 41 - Banco Pinto & Sotto Mayor. (EE CRUZ & CO, 2012). 
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Ilustração 42 - Interior do Banco Pinto e Sotto Mayor, Banco Pinto & Sotto Mayor. (Levene, Márquez Cecilia, 2000, p. 31). 

 
Os dois planos compartilhavam algumas das mesmas características: os espaços 

internos eram definidos por vidros curvos, uma grande escadaria que levava ao piso 

superior (na Vila de Conde é iluminada de cima) e o acabamento extremamente 

elegante possível com o uso de mármore. 

 Ambos os projetos foram influenciados pela arquitetura orgânica de Aalto, respeitando 

essas tradições que se baseavam num tipo de modernidade onde a arquitetura é 

determinada pela escolha dos materiais e sabiamente equilibrada pela correspondência 

da geometria com a forma livre. 

Desta forma, pode-se identificar rápida e facilmente a escala urbana do todo. A 

dicotomia entre o que é interno e o externo é resolvida através de uma fachada dupla: 

uma para o interior, a outra para o exterior - uma maneira levemente incomum e brilhante 

de aceitar essa contradição e alcançar uma unidade expressiva que corresponde às 

diversas funções do edifício. As superfícies firmes e esculpidas, horizontais ou curvas, 

mostram claramente o propósito plástico dos espaços internos. 
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3.3. WORTEN – RETALHO ESPECIALIZADO 

 
Ilustração 43 - Worten, Lisboa, Portugal. (Ilustração nossa, 2017). 

 
A área de eletrónica no retalho tem vindo a crescer e o seu desenvolvimento também. 

É uma área de consumo onde o negócio é mais competitivo. Como é uma área onde o 

desenvolvimento tecnológico tem uma influência a cada dia que passa, o tempo útil de 

vida dos artigos é influenciado diretamente, reduzindo o seu tempo de vida. A procura 

de novos equipamentos para substituir os obsoletos é enorme, influenciando as áreas 

comerciais especializadas nesse tipo de negócio que tendem a evoluir com as 

tecnologias que vendem. 

Os conceitos das marcas evoluem a cada dia que passa. A Worten é uma dessas 

marcas que tem evoluído permanentemente para ser consistente na sua evolução e 

continuar em linha com a evolução do mercado. 

Todavia, a Worten é uma marca de retalho especializado da área de eletrónica e 

entretenimento. Tem uma cadeia de lojas na península ibérica, Ilhas da Madeira, Açores 

e Canárias e é igualmente líder de mercado em Portugal. Surgiu da aposta da Sonae 

no retalho especializado. A primeira loja surge em março de 1996 em Chaves.  

A Worten tem tido desde então uma expansão coerente baseada numa estratégia bem 

definida.  
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Em Portugal a marca está presente em todo o território, Ilhas da Madeira e Açores com 

mais de 180 lojas. O conceito Worten expandiu-se para Espanha, através da aquisição 

de uma cadeia de lojas e que as transformou em lojas de retalho especializado da 

marca. Conta atualmente com mais de 40 lojas no país vizinho, sendo atualmente uma 

marca Ibérica. Esta marca  é tratada como caso de estudo por ser a líder de mercado 

na área de retalho especializado em Portugal.  

 

Ilustração 44 - Estudo de visual de fachada para a Worten, Gaia, 1996. (Davies & Baron, 1996) 

 
No início o conceito Worten começou a ser estudado por uma equipa interna. Após 

várias reuniões e com um briefing bem definido, surgiu uma grande necessidade de ter 

o apoio de uma equipa externa especializada para desenvolver um conceito.  

A equipa inicial escolhida foi a Davies and Baron, um duo de designers reconhecido 

internacionalmente pelos seus interiores influentes. Este duo de designers também é 

reconhecido pelo seu cuidadoso aperfeiçoamento criativo do conceito e paralelamente 

pelo seu envolvimento direto nos projetos do conceito até à conclusão. São apoiados 

por uma equipa principal de especialistas que começa na arquitetura e termina no 

design. 
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Inicialmente a marca e o conceito Worten estavam bem guardados e o estudo inicial 

tinha como nome de código “Sonae Pesadalfa Stores”. Um dos espaços que esteve em 

estudo no início estava situado em Gaia, Portugal  em fevereiro de 1996. 

No briefing inicial constavam inúmeros pontos entre eles estavam identificados os 

seguintes pontos: 

 As unidades de negócio que compõem o conceito 

 Eletrodomésticos (white Goods) 

 Entretenimento (C.D.S/Tapes/Videos) 

 Imagem e som (T.V./ Video, HI-FI/ Car audio) 

 Informatica (Home computing & Calculators) 

 Telecomunicações (Personal comunications) 

 Iluminação (lighting) 

 Pontos de atendimento 

 Linha de caixas 

 Áreas promocionais 

 Áreas de stock 

 Áreas de experiencia 

 Back office 



A importância da Arquitetura e do Arquiteto nos conceitos comerciais de Retail 

Nuno Filipe Pires Dores                                                                                                                           72 

 
Ilustração 45 - Primeiro estudo de layout para a Worten, Inglaterra, 1996. (Davies & Baron, 1996). 

 
Foram apresentados os primeiros estudos de Layouts que integravam os pontos 

anteriormente identificados. Ficou bem demarcado desde o início as grandes áreas de 

negócio com uma circulação bem demarcada que percorre todas as áreas e que se 

encontra até aos dias de hoje na estratégia do conceito da marca.  

Em relação à entrada,  esta estaria ao centro da loja, na primeira proposta apresentada, 

seguido de uma área de atendimento à esquerda juntamente com uma área de serviço 

pós-venda, onde estaria centralizado toda a gestão operacional da equipa e serviços de 

revelação. Esta solução procura colocar uma área de atendimento concentrada para 

reduzir o tempo de atendimento e aumentar uma boa experiência de compra.  

Na entrada de loja igualmente estariam áreas de promoções especiais e a área de 

comunicações seguido da área de informática.  

A área de TV Vídeo estava em linha com uma área de HI-FI e Car áudio como remate 

da área de tecnologia.  

Áreas de experimentação pontuavam o layout e ligavam com zonas de interseção as 

várias famílias de produtos. Os grandes eletrodomésticos são apresentados com uma 

área de mural em ângulo para que aumente a perspetiva e a profundidade de gama.  
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A linha de produtos de iluminação estava ao fundo do espaço comercial como um “focus 

point” e aproveitava a iluminação dos artigos para criar um ambiente mais intimista 

rodeado de estanteria de elevada verticalidade e por isso bem acentuadas. 

Os equipamentos de cada área vão obtendo alinhamentos diferentes de modo a criar 

zonas bem demarcadas e áreas promocionais, marcando o ritmo de cada área, e 

definem o fim e o início de uma nova família de artigos.  

Esta era a primeira proposta de layout para a marca Worten que estaria para nascer. 

 

 
Ilustração 46 - Estudo de Layout Final para a Worten, Gaia, 1996. (Davies & Baron, 1996). 
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Ilustração 47 - Primeiro estudo de Visual para a Worten, Gaia, 1996. (Davies & Baron, 1996). 

 
A Worten foi sendo alvo de revisões de conceito ao longo dos anos para se poder 

adaptar às exigentes realidades do consumidor e das novas tecnologias.  

O crescimento e a adaptação do conceito foi crescendo com o apoio de uma equipa 

interna de arquitetos e de designers bem como pontualmente era solicitado a 

intervenção de algumas equipas externas. 

O novo e atual conceito Worten foi revisto na totalidade para poder marcar uma viragem 

na marca com o marco dos 20 anos Worten. 

Foram consultadas várias agências da especialidade numa procura de um novo 

conceito disruptivo para o século XXI. As agências com experiências distintas nos 

desenvolvimentos de novos conceitos de grandes marcas internacionais, apresentaram 

variadíssimas abordagens para a nova identidade conceptual da marca Worten. 

Após um intenso trabalho de debate abordando as propostas apresentadas pelas 

agências, a selecionada para dar continuidade ao estudo foi a Malherbe, uma agência 

francesa com uma equipa de especialistas muito diversificada e com métodos de 

trabalho muito originais.  
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Este novo conceito foi abordado com grande expectativa, pois seria a nova cara da 

marca para o século XXI e teria uma grande responsabilidade, uma vez que esta era 

líder de mercado, o qual pretendia manter embora planeasse uma mudança de conceito. 

A equipa de arquitetura e conceito da Worten composta por arquitetos e designers 

estava expectante com o que a agência iria propor, já que este novo conceito, pela 

primeira seria alvo de um desenvolvimento partilhado entre a equipa interna e externa.  

O objetivo das equipas pretendia que a vivência e estadia nas lojas se traduzissem 

numa experiência imersiva, em que o consumidor ganhasse novas possibilidades de 

ligação ao produto e à Marca.  

Uma nova listagem de pontos a reter para o desenvolvimento do novo conceito foi 

partilhada. Esses pontos foram os seguintes: 

 Os 20 anos Worten; 

 Mostrar o caracter Worten; 

 Marcar a presença; 

 na vida das pessoas; 

 No que é mais importante para cada um… 

 Mensagem: “Ser a sua Worten Sempre” 

 “Sempre que nos visitar” 

Estava dado o pontapé de partida para o novo conceito Worten 3.0 (Worten Concept 

Store) e os s objetivos para o novo conceito não podiam ser esquecidos pela equipa de 

projeto, “incremento de vendas e rentabilidade”. Este objetivo seria respeitado através 

dos seguintes pontos: 

 Otimização de m3 de exposição; 

 Otimização do fluxo de circulação de clientes na loja; 

 Ambiente mais envolvente; 

 Mais Upsell de produtos e serviços; 

 Melhores ferramentas de apoio à compra (longtail); 

 Estímulo à compra por impulso e compra sazonal; 

 Otimização do custo de implementação do conceito de loja (Capex e Opex); 

 Flexibilidade para evolução de gama, produtos e tecnologias; 

 Produtividade da equipa; 

 Localização dos armazéns; 
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 Otimização de m2 de armazéns. 

As novas tecnologias não poderiam ser esquecidas neste novo conceito, uma vez que 

a transformação deveria suportar a adaptação e integração do mercado Omnicanal e de 

abraçar um novo paradigma de proximidade com o cliente, aumentando a força da 

Marca. 

A nova Worten teria de ter uma área de recolha de artigos comprados online.  Este ponto 

já tinha sido experimentado no anterior conceito e fazia todo o sentido em continuar 

presente no atual conceito, contudo, com uma presença mais forte.  

Esta nova área seria o melhor dos dois mundos Worten, e seria a ligação entre o mundo 

virtual e o mundo físico, como se de um portal se tratasse. 

A ideia de melhor preço teria de se manter, porque ter sido um elemento chave ao longo 

dos últimos 20 anos. A marca, especialista em eletrónica, de eletrodomésticos e 

entretenimento teria de manter a sua presença e marcar com uma viragem significativa. 

 As áreas de contacto direto e de apoio ao cliente foram revistas, para uma melhor 

experiência no aconselhamento e compra. O espaço deveria apresentar uma nova 

abordagem para a exposição de artigos que desse destaque à profundidade de gama. 

Os novos espaços transmitem que é ali, onde surgem as novas tendências tecnológicas, 

isto é, conseguido através de áreas de experimentação onde o cliente tem o contacto 

direto com os artigos de modo a experienciar o seu manuseamento mesmo antes de o 

adquirir.  

As áreas continuam pontuadas com áreas promocionais, porém com novas abordagens 

que transmitem a ideia de boas promoções. 

O ambiente da loja é sinóptico entre os clientes e os colaboradores. Esta nova 

abordagem da equipa de vendas faz parte do novo conceito, o qual foi desenvolvido 

para ser vivido e experimentado. Esta nova abordagem não poderia ficar refém de um 

passado através do contacto entre clientes e colaboradores. Os colaboradores fazem 

parte da nova abordagem da linha orientadora da Worten 3.0, um conceito “Vivo”.  

Os colaboradores passam a imagem de um atendimento especializado com o apoio do 

espaço físico, que torna a experiência de compra e de venda mais confortável para 

todos os intervenientes que vivem o espaço. 
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Conceito Worten a loja e sua localização 
 
A localização da loja é de extrema importância, seja numa cidade, numa determinada 

rua ou lugar.  

A relevância da localização, quer para o cliente quer para o produto que estará à venda 

garante ou pelo menos ajuda no sucesso da mesma. A localização influência em muito 

a forma como se pensa a lógica da  loja,  incidindo na sua atmosfera, ambiente.  Daí a 

grande importância para as vendas e para o êxito do negócio.  

A fachada tem o primeiro impacto visual e por isso a sua importância, pois convida a 

entrar e influência o cliente, mantendo e criando expectativas.  

As vendas e o êxito do negócio estão diretamente interligados ao conceito. O espaço 

deve ser convidativo a entrar, comodo através de uma boa organização espacial, e o 

que é mais importante, os produtos devem ter  o máximo de impacto.  
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Ilustração 48 - Localização no centro comercial Colombo em Lisboa, Portugal, 2016. ([Adaptadp a partir de:] Sonae Sierra, 
2018). 

 

Fachada Worten 
 
Pelos novos parâmetros o  desenvolvimento da nova fachada deve ser impactante, 

harmoniosa e de fácil perceção:  deve ser limpa e não ter muita concentração de 

informação para aumentar o impacto da marca e dar destaque aos artigos, aumentando 

assim, a atenção do cliente aos pontos pretendidos;  deve ser o início e estar ligada 

diretamente ao conceito; serve de apresentação à marca e ao espaço comercial; tem 

que ter em conta a iluminação e imagem utilizada em toda a loja; o pórtico principal de 

entrada no mundo que quer apresentar ao cliente.   

Estes são os pontos que a Worten teve em consideração ao desenvolvimento da sua 

fachada no novo conceito.  
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Ilustração 49 - Estudo da nova fachada no conceito Worten, Portugal, 2016. (Malherbe, 2016). 

 
A nova fachada tem em grande destaque o logo da Marca que também ele rejuvenesceu 

com o novo conceito, sendo também a estrela principal no novo conceito.  

Está presente na fachada de um modo completo, no entanto também nos conceitos de 

Retail Park está de um modo mais minimalista. No estudo da fachada Worten foi 

integrado um ecrã na totalidade da mesma, para ser impactante no primeiro contacto 

com o cliente. Esta tecnologia está presente ao longo da loja para dar continuidade a 

esta. Os ecrãs na fachada estão pensados para criar ambientes com movimento e 

transmitir as imagens das campanhas que decorrem ao longo do tempo. 

Este conceito deve ser vivo no sentido literal da palavra, pois está presente na fachada 

de loja nos ambientes de cada campanha sem assim perder a identidade da marca e 

conceito. Estes ecrãs facilitam a decoração da entrada de loja e conseguem ser geridos 

centralmente. Existe uma preocupação de tornar as fachadas interativas e uniformes no 

seu conjunto global de lojas. 
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Ilustração 50 - Look and feel estudo de novo conceito Worten, Portugal, 2016. (Malherbe, 2016). 

 
Layouts e o seu projeto: 
 
Na conceção de uma nova Worten estão inseridos vários profissionais das mais 

variadíssimas áreas, desde a Gestão, passando pelo Design e, como não podia deixar 

de ser, a área da Arquitetura. Será a equipa de arquitetos que inicia, planifica, concebe 

e valida o projeto e toda a base onde se integra o conceito Worten. 

Na conceção do projeto e Layout da Worten são utilizados vários métodos para o seu 

desenho.  

Tem início com um planeamento do novo projeto onde fica descrita  toda a informação 

para que as várias equipas integradas na conceção do projeto saibam os passos e 

timings disponíveis para executar cada etapa.  

O primeiro ponto a executar é a organização do próprio planeamento, o segundo ponto 

é onde é uma análise de vendas com base na região onde é inserida.  
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Ilustração 51 - Estudo de novo layout para conceito Worten, Portugal, 2016. (Malherbe, 2016). 

 
A planta base é preparada e analisada no decorrer da execução dos elementos 

anteriormente referidos e com antecedência para confirmar se o espaço tem as 

qualidades necessárias para receber o conceito Worten.  

Com a informação disponibilizada é iniciado o projeto do Layout Macro onde são 

inseridas todas as áreas chave do conceito, tendo como base a análise disponibilizada 

e com a integração de todos os equipamentos necessários para que a operação do 

conceito seja respeitada e operacional.  

O desenho do Macro Layout é detalhado ao mais ínfimo pormenor, nada é deixado ao 

acaso e nada é executado sem ter em conta o conceito, segurança, circulação e 

espaços chave de cada área.  
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Ilustração 52 - Look and feel estudo de novo conceito Worten, Portugal, 2016. (Malherbe, 2016). 

 
A Iluminação e desenho do layout de tetos é outra área que também é concebida com 

o decorrer da execução do layout Macro. Estão integrados nesta etapa da conceção do 

projeto dos tetos variadíssimos pontos chave: iluminação de várias cores e temperaturas 

tendo como base cada área da placa de vendas; comunicação para a orientação do 

consumidor e definição de cada área de negocio; comunicação das campanhas e hubs 

que marcam e pontuam a placa de vendas do conceito e que marcam as áreas que 

regram cada ecossistema aí implementado. 

 Esta etapa é concebida com ajuda de vários parceiros especialistas de iluminação e 

validada pela equipa de arquitetura e conceito Worten.  

Após validação do macro layout pelas diversas equipas Worten, este segue para uma 

segunda etapa onde é executada a distribuição de todas as famílias que compõem os 

artigos comercializados. Esta distribuição tem como base uma importantíssima 

estratégia da Worten que está bem guardada e é definida pelas várias equipas de 

gestão.  

Com a etapa anterior validada é completado o projeto com as variadíssimas 

necessidades técnicas necessárias para que o conceito Worten funcione e mostre toda 

a sua vitalidade e funcionalidade para receber o consumidor. 

A etapa final do projeto é executada pela equipa de arquitetura e é utilizada como base 

para a execução das varias especialidades que vão desde o projeto de eletricidade até 

ao projeto de ar condicionado. Estes, depois de executados são validados pela equipa 
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de arquitetura e conceito para que seja confirmada a sua correta integração no projeto 

do espaço comercial e respeite todas as necessidades deste. 

A Organização do layout é composta da seguinte forma:  a entrada de loja como já foi 

referida é composta por uma fachada com um grande destaque para o logo e de um 

grande ecrã ou vários ecrãs que tornam a entrada viva e orgânica do modo visual e que 

pontuam toda a loja e acompanham o cliente ao longo da sua visita com destaques 

interativos.  

Nessa entrada, existem três grandes áreas, uma de telecomunicações, uma de 

informática e outra de eletrodomésticos. Estas com destaque na entrada conseguem 

ilustrar logo todo o universo de produtos e ambiente que estará ao dispor do cliente. 

Estão pontuadas com Hubs de cor preta sobre um teto branco, com pontos de 

iluminação distintos e caixa de luz identificativa do tipo de família que se quer destacar 

naquela área. 

 Este Hub de destaque que foi apresentado em conceito é implementado na integra no 

conceito físico do espaço comercial e é realçado com uma linha de leds em todo o seu 

perímetro. É uma inovação integrada no novo conceito e que está ainda em 

desenvolvimento e promete novas abordagens de futuro também mais interativas.  

Os corredores de circulação mantêm a génese do conceito Worten desde os seus 

primórdios, no entanto, estes evoluíram assinaladamente com a nova abordagem, 

permitindo ao  cliente o contacto com as várias materialidades do conceito e o conforto 

de circulação ao longo das varias áreas que a Worten vai querendo mostrar e destacar.  

Estes espaços de circulação percorrem todas a áreas chave das famílias de produtos 

Worten. São corredores bem detalhados, com dimensões confortáveis e ladeados por 

uma linha preta que demarca todo o seu percurso e pontua com a mesma materialidade 

os outros pontos chave na loja, como é o caso da linha de caixas e a área de assistência 

técnica, o Worten Resolve. 

Existem equipamentos que devem ser destacados neste conceito Worten e que dão 

uma nova vida e criam uma ligação entre os colaboradores e os clientes que promovem 

uma nova experiencia na placa de vendas. Começamos pelos pontos de atendimento 

apelidados “EXPERT POINT”. Estes balcões são as zonas de atendimento direto que 

permitem ao cliente apontar dúvidas, executar encomendas, entrar no mundo do 

Omnicanal e finalizar a compra com o pagamento. 
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 Estes pontos de atendimento pontuam toda a loja e estão presentes em todas as 

grandes famílias de artigos, Mobile, Informatica, Entretenimento, Som e Imagem e a 

grande área de Eletrodomésticos. 

Em suma a Worten conseguiu encontrar um novo equilíbrio e integração na evolução 

do seu negocio no seculo XXI, e continuar no crescimento pretendido. A arquitetura e 

os seus profissionais conseguiram transpor do briefing do papel para a realidade, com 

fluidez que se tem notado nos novos espaços já implementados pela península Ibérica. 

O Conceito Worten cresceu, está mais evoluído e mais moderno para o consumidor do 

século XXI. 

 

 

 

 

 

 

  



A importância da Arquitetura e do Arquiteto nos conceitos comerciais de Retail 

Nuno Filipe Pires Dores                                                                                                                           85 

4. UM NOVO CONCEITO DE LOJA 

 
                        Ilustração 53 - Novo conceito de loja Worten. (Ilustração nossa, 2016). 

4.1. CONCEÇÃO DE UM NOVO CONCEITO DE LOJA  

O setor de Retail está a transformar-se. As áreas comerciais estão a lutar com a 

presença decrescente dos consumidores.  

A loja tornou-se mais vazia, as principais áreas comerciais não são tão lotadas, quanto 

costumavam ser e, como resultado, houve um grande aumento no encerramento das 

lojas, variando pequenas boutiques a grandes lojas de prestígio como o encerramento 

da "Maison de Bonneterrie" em 2014. 



A importância da Arquitetura e do Arquiteto nos conceitos comerciais de Retail 

Nuno Filipe Pires Dores                                                                                                                           86 

“Há espaço para novos conceitos de loja a serem testados ou promovidos. O conceito 

de loja não possui o pleno risco que as outras lojas têm; podem mudar as suas coleções 

e ver como os consumidores estão a responder a este facto” (Petermans, 2013, p. 29).  

Embora o mercado retalhista precise de atualizar o status quo, alguns retalhistas 

reconheceram que deveriam de direcionar os seus esforços para um nível mais alto 

para tentar alcançar os consumidores. Eles estão mais orientados para criar uma 

memorável experiência mais atrativa para o consumidor (Kozinets et al., 2002, p.17-29). 

O final dos anos 90, foi o período em que os primeiros conceitos de loja nasceram. Um 

dos primeiros conceitos de loja pode ser encontrado em Milão. Estas lojas associaram 

a moda e interior de luxo à literatura, arte e restauração (Chandan, Lottersberger, 2013), 

ou em França, como a loja “Colette” que combinou a moda com produtos de beleza, 

artes e a vida noturna parisiense (Chandan, Lottersberger, 2013). 

No caso da Worten apresentou um novo conceito de loja que pretende refletir a 

preocupação da marca com a inovação, modernidade, flexibilidade, funcionalidade, 

design, tecnologia e, acima de tudo, segurança dos seus equipamentos. A Gateway foi 

o parceiro selecionado pela marca para proteger os equipamentos. 

A Gateway aliou-se à Worten munindo as novas lojas da marca com o merchandising 

de segurança e proteção dos equipamentos expostos. Proteção, inovação e 

modernidade ao dispor do lojista, que tem a garantia de que os equipamentos expostos 

estão em máxima segurança. A marca crê que este novo modelo de loja irá potenciar 

as vendas. 

Na literatura académica, há poucos estudos sobre o novo conceito de loja. O termo 

continua a ser discutido na mídia, mas a falta de literatura académica neste novo 

conceito é digna de nota. Existe uma necessidade de uma análise focada nestes novos 

tipos de lojas e as suas motivações.  

Existem, igualmente, diversas teorias sobre a forma como os consumidores podem 

identificar-se através de certos símbolos que são criados por lojas que estão vinculadas 

aos seus produtos. Alguns produtos, possuem certos símbolos de status com os quais 

as pessoas querem estar conectadas, porque ajuda a criar uma autoconfiança e 

sentimento de pertencer a um grupo específico de escolha. A experiência pode ser vista 

como um dos fatores mais importantes de um conceito de Retail, porque isso pode 

ajudar a construir um relacionamento com os consumidores (Chandan, Lottersberger, 

2013). 
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De salientar que, o uso de internet tem sido uma ferramenta útil para os consumidores 

que estão à procura da melhor qualidade / preço.   

Estes consumidores encontram a informação que necessitam para fazer as suas 

compras, porque as empresas on-line oferecem as informações mais precisas que 

levam mais tempo para reunir sem o uso da internet (Meints, 2013).  

Diversas lojas de departamentos do mundo converteram-se em grandes impérios 

comerciais, com as suas fachadas grandiosas, tal como a Harrods em Londres, com os 

seus milhares de lâmpadas que brilham como um paraíso.  

 
Ilustração 54 - Harrods, Londres. (Ilustração nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 55 – Harrods, Londres. (Ilustração nossa, 2018) 
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O design de uma loja pode contribuir para o fortalecimento da imagem da marca e apoiar 

uma estratégica comercial bem-sucedida. Os lojistas confiam no design de loja para 

atrair os consumidores para o interior do estabelecimento.  

Quem projeta a loja? 
 
Ao projetar lojas, alguns arquitetos utilizam o seu estilo individual que, é a razão de 

escolha por parte dos donos das lojas. Quando a celebre companhia francesa de cristais 

Baccarat procurou o renomado arquiteto e designer Phillippe Starck20 para projetar a 

sua sede em Paris, de certeza que os diretores da empresa já tinham considerado os 

seus luxuosos e glamorosos projetos.  

Antes de iniciar o projeto de uma loja, os arquitetos devem receber o máximo de 

informações sobre o produto e a marca para facilitar a compreensão das necessidades. 

O principal objetivo do projeto de loja é apresentar os produtos da melhor forma 

possível, através de uma combinação entre ambiência, funcionalidade e design.  

O novo conceito de loja nasceu na Europa no final dos anos 90. O principal resultado 

de conceito de loja está na venda cruzada de diferentes produtos e serviços sob o 

mesmo teto e, que demonstra um estilo de vida específico. 

Uma definição clara de um novo conceito de loja é "um novo formato de loja que integra 

vestuário, utensílios domésticos, livraria, galeria e restaurante sob uma personalidade 

de marca consistente e merchandising visual'' (Chandan, Lottersberger, 2013, p. 2). 

O novo conceito de loja tem marcas diferentes escolhidas a dedo para criar uma imagem 

de um estilo de vida que a loja quer expressar para o exterior. O fator importante de um 

novo conceito de loja é que ele cria um ambiente de socialização com muitos produtos 

e serviços diferentes que são confiáveis para diferentes tipos de (sub) culturas. Deve 

haver uma sensação de movimento e emoção ao visitar a loja, porque um novo conceito 

de loja está sempre num estado de fluxo. 

De acordo com Petermans (2013) as palavras-chave dos valores do novo conceito de 

loja são a autenticidade e a originalidade, ou seja, é importante para um novo conceito 

                                            
20 Philippe Starck, (1949 - ), Arquiteto autodidata e conceituado designer, nasceu em Paris. A sua obra é 
reconhecida internacionalmente e vai do Design de equipamentos até à Arquitetura. Designer premiado a 
nível internacional, também é conhecido por ser polémico, autodidata e por “ser um Homem do seu tempo”. 
(Ferraz, 2011) 
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de loja possuir uma imagem clara que possa ser demonstrada aos consumidores. Criar 

e construir um certo estilo de vida exige tempo e paciência.  

Os produtos que pertencem à loja são escolhidos pelas suas características inovadoras 

e originais. O objetivo é ficar longe da moda principal, tanto quanto possível. E, nesse 

caso, a autenticidade e a originalidade funcionam de duas maneiras, ou seja, o primeiro, 

o conceito de loja precisa possuir a imagem de que a sua visão, missão e valores são 

autênticos e originais. É necessário criar uma sensação de autoridade quando se trata 

das suas seleções (Wiesen, 2014) 

Um novo conceito de loja pode ser visto como um intermediário que fornece produtos 

que pertencem a um determinado estilo de vida. A função de ser de um intermediário é 

o que pode dar ao conceito a autoridade que é necessária para criar a credibilidade para 

com os consumidores. É por isso que o novo conceito de loja deve sempre funcionar de 

forma clara (Meints, 2013). 

Importa sublinhar que, existem três condições que levam às habilidades comunicativas 

dos produtos: visibilidade no uso, variabilidade de uso e personalização de produtos. A 

visibilidade da condição de uso significa que o produto deve ser consumido de forma 

visível (Sirgy, 1982). Deve ser mostrado para os outros que o produto foi comprado, 

porque isso envia certos sinais do autoconceito de alguém (Manlow, Nobbs, 2012) 

A variabilidade da condição em uso concentra-se na importância da variabilidade dos 

produtos, pois isso é o que pode diferenciar as pessoas umas das outras. Se não houver 

variabilidade, a unicidade e a originalidade do autoconceito de alguém nunca contará 

como algo a ter em conta. A personalização de produtos descreve como os produtos 

(ou o uso de produtos) podem ser vinculados a uma imagem estereotipada do usuário 

(Sirgy, 1982). Isso significa que certos produtos já pertencem a certos estereótipos de 

pessoas. 

Um novo desenvolvimento de Retail é o fato de que as lojas estão os seus próprios 

produtos. O revendedor como uma marca está a tornar-se uma tendência mais 

importante no Retail (Grewal, Levy, Lehmann, 2004).  

4.2. O VÍNCULO DE VALORES JÁ ESTABELECIDOS E DESENVOLVIMENTO 

ATUAL 

Existem diferentes motivações para um revendedor usar produtos da marca da loja. Em 

primeiro lugar, a marca dos produtos pode ter uma margem maior que os produtos de 
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outras marcas. É principalmente o caso de designer de produtos que tem um preço de 

venda fixo, porque não querem mudanças nos preços em diferentes pontos de vendas. 

Muitas vezes, essas marcas já distribuem antecipadamente uma lista dos preços de 

venda dos produtos às lojas. Estas são margens fixas que ajudam a loja a aumentar as 

suas receitas, mas corrigem os limites (Meints, 2013). 

O novo conceito de loja só poderá ser encontrado quando fornece uma experiência 

única aos seus consumidores. O ponto crucial de um novo conceito de loja é que este 

pode definir o seu próprio estilo, a sua única razão de ser e da sua necessidade para a 

indústria.  

Existe um novo tipo de economia que ocorre no setor de Retail que é chamado de 

"economia de experiência" (Pine & Gilmore, 1998). A experiência é criada pela empresa, 

usando os bens como adereços e tenta envolver os clientes de maneira inesquecível. 

Como Pine e Gilmore descreve em seu artigo "As commodities são fungíveis, bens 

tangíveis, serviços intangíveis e experiências memoráveis '' (Pine, Gilmore, 1998, p. 98). 

Para que o novo conceito de loja atinja os seus clientes, necessita de definir e promover 

claramente a sua identidade. Fornecer uma experiência certa é um dos fatores que pode 

construir e melhorar o relacionamento que estas lojas têm com os seus clientes. A 

experiência da marca é definida como "as respostas subjetivas e internas dos 

consumidores (sensações, sentimentos e cognição) e as respostas comportamentais 

evocadas por estímulos relacionados à marca que fazem parte do design e identidade, 

embalagem, comunicação e ambientes” (Dolbec, Chebat, 2013, p. 460). 

Nos últimos dois anos, os retalhistas começaram a usar a estratégia de "loja como 

marca", uma abordagem que lhes dá a oportunidade de se diferenciar dos seus 

concorrentes (Carpenter, Moore & Fairhurst, 2005). A exclusividade que a loja quer 

divulgar aos consumidores é o que realmente os leva à loja. Os consumidores querem 

sentir-se associados à loja, à sua originalidade e autenticidade, especialmente quando 

a loja oferece produtos exclusivos e de alta qualidade (Dolbec & Chebat, 2013). 

4.3. A INTERPRETAÇÃO DA INOVAÇÃO CONTINUA 

As formas das lojas demonstram o desenvolvimento comercial no temo e no espaço. De 

acordo com Vargas (2001) é importante compreender a lógica dos espaços terciários, 

principalmente os que estão associados ao comércio, designados como “arquitetura de 

negócios”.  
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A origem de cada forma está diretamente ligada à evolução de espaço público e 

semipúblico. Segundo Lipovetsky (2007, p. 26) os grandes armazéns são típicos de 

comércio de massa, que a partir do século XIX, aplicou-se novas políticas de venda 

mais agressivas e sedutoras. Deste modo, o “grande armazém constitui a primeira 

revolução comercial moderna, inaugurando a era da distribuição em massa”. 

As estratégicas de Retail globalizado atualmente, lançaram novas e consecutivas 

alterações nas relações de consumo e, que por sua vez vão ampliando as condições 

para que as novas transformações ocorram. De acordo com Silva et al. (2003, p. 33), 

na história do comércio, o mercado e o hipermercado representam os extremos da 

evolução dos lugares que se destinam à troca de bens. E, à medida que as cidades 

foram evoluindo, foram-se desenvolvendo novas formas de comércio.  

As quatro dimensões apresentadas por Stopford e Baden-Fuller (1994) são distintas em 

termos de atividades e orientações. Pelo que, segundo os autores, a dimensão da 

inovação enfatiza a criação de novos produtos, serviços e tecnologias. A dimensão da 

autorrenovação enfatiza a reformulação da estratégica, reorganização e mudança 

organizacional. A dimensão da proatividade reflete a orientação de gestão de topo em 

prosseguir o reforço da competitividade e inclui a iniciativa, risco e agressividade 

competitiva. Neste contexto, este quadro sugere que as dimensões do 

empreendedorismo podem variar de forma independente. A procura de soluções 

criativas ou novos desafios inclui o desenvolvimento de produtos antigos e novos 

serviços, mercados e técnicas administrativas para a realização de funções 

organizacionais, bem como as mudanças de estratégica.  

Segundo Lawson (2011, p. 24) “uma das dificuldades essenciais e fascinantes de 

projetar é a necessidade de adotar tantos tipos diferentes de pensamento e 

conhecimento”. Existem algumas diferenças, especialmente no que está relacionado 

com o conhecimento tecnológico exigido para alcançar os objetivos previstos. Os 

projetistas não decidem somente pelo efeito que desejam obter, mas sim saber como 

obtê-lo.  

Com as tecnologias cada vez mais especificadas e, que exigem conhecimentos mais 

específicos, é bastante preocupante que cada profissional esteja limitado pela sua 

própria formação nesta área, em vez de aprimorar o seu pensamento criativo, essencial 

para o planeamento de projetos. 

Para Dominoni e Tempesti (2012), a exploração da realidade do design moderno com 

base nas estruturas, permite demonstrar a importância do material como fator 
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determinante de qualquer projeto. A este aspeto, Lerma, Giorgi e Allione (2011), referem 

que a procura de materiais está bastante condicionada à segmentação tradicional por 

setores. A necessidade de planear novos materiais e unir as grandes informações, 

constitui-se uma necessidade dos diferentes segmentos. Inúmeros projetos relatados 

nas áreas da arquitetura e design podem comprovar esta realidade.  

4.4. GARY GORDON ARCHITECTURAL LIGHTENING 

A luz é um componente fundamental na arquitetura. Afeta a utilidade de um edifício e 

principalmente no seu interior. Perde a atração que um utilizador sente para as 

atividades e objetos circundantes, a atitude resultante é um fator importante para manter 

o interesse efetivo numa determinada tarefa.  

Por estas razões, as impressões visuais induzidas pelo sistema de iluminação são 

fundamentais no planeamento e design, tornam-se uma parte funcional da atividade.  

 
Ilustração 56 - Luz na arquitetura – Samuel Gordon Jewelers, (Elliott + Associates Architects, 2018) 

 
O uso da luz é uma parte inseparável da conceção arquitetónica. Muitos projetos de 

construção exigem a ajuda de consultores especiais para resolver problemas complexos 

de design do sistema de iluminação. Apenas o designer original, no entanto, pode 

visualizar a forma como as coisas surgem na estrutura final, ou seja, o que será 

enfatizado e o que será subjugado.  

A iluminação pode afetar impressões de espaço, relaxamento, privacidade, intimidade 

e prazer; pode produzir uma atmosfera festiva, de carnaval ou um lugar calmo para a 

contemplação; pode criar frio, espaços públicos impessoais e quentes, íntimos e 

privados.  
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A luz pode ter um reforço ou um efeito na criação de um ambiente psicológico adequado, 

semelhante ao fornecido pelo fundo 

O design da iluminação é um processo. É o processo de integrar a luz no tecido da 

arquitetura. Independentemente do espaço a ser iluminado, como um banco, uma igreja, 

um escritório, uma galeria, um restaurante, uma loja, uma sala de aula e, 

independentemente, das fontes de luz disponíveis para uso, o processo é sempre o 

mesmo. 

Como o design de iluminação é um processo, pode ser aprendido. O que percebemos 

como luz é uma banda estreita de energia eletromagnética, que varia aproximadamente 

380 nanômetros (nm) a 760 nm. Somente os comprimentos de onda nesta faixa 

estimulam os recetores no olho que permitem a visão. Estes comprimentos de onda são 

chamados de energia visível mesmo que não possamos vê-los diretamente. 

Num vácuo perfeito, a luz viaja aproximadamente 186,000 milhas por segundo. Quando 

a luz viaja através de vidro ou água ou outra substância transparente, abranda até uma 

velocidade que depende da densidade do meio através do qual é transmitido.  

A perceção visual envolve muito mais do que uma imagem ótica projetada na retina do 

olho e interpretado "Fotograficamente" pelo cérebro. O olho humano é principalmente 

um dispositivo que reúne informações sobre o mundo exterior. A sua lente de focagem 

lança um minuto invertido de imagem num mosaico denso de recetores sensíveis à luz, 

que convertem os padrões de energia de luz em cadeias de impulsos elétricos que o 

cérebro irá interpretar. 

Os três elementos fundamentais da luz são a luz ambiente, brilho focal e brilho. A 

relação da luz ambiente com o brilho focal estabelece o grau de contraste de brilho num 

determinado espaço; sparkle acrescenta os destaques que contribuem para os 

sentimentos de bem-estar. As proporções destes três elementos produzem a figura 

emocional desejada. 

4.5. A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DOS PROJETISTAS DE LOJA 

A crescente intensidade da concorrência de Retail decorrente do surgimento de novos 

concorrentes, formatos e tecnologias, bem como as alterações nas necessidades dos 

clientes, está a obrigar os grandes gestores a dedicar mais atenção ao planeamento 

estratégico de longo prazo.  
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O termo “estratégica” é frequentemente utilizado no Retail. Os grandes gestores 

comerciais falam sobre a sua estratégica de mercadoria, de promoção, de localização 

ou marca privada. É um termo que surge em todas as decisões de Retail, como decisões 

estratégicas (Lehmann & Russell, 2007). 

A definição de Estratégica de Mercado de Retail identifica o mercado-alvo dos 

retalhistas, o planeamento destes para satisfazer as necessidades do mercado-alvo, as 

bases sobre as quais o revendedor planeia construir uma vantagem competitiva 

sustentável (Etgar & Dalia, 2007). 

O mercado alvo é o segmento de mercado para qual o retalhista planeia e concentra os 

seus recursos e mix de Retail. Um formato de Retail, descreve a natureza das operações 

do revendedor, ou seja, o tipo de mercadoria e serviços prestados, política de preços, 

programa de publicidade e promoção, abordagem de design de loja e o merchandising 

visual, locais típicos e serviços ao cliente, projetado para satisfazer as necessidades do 

seu mercado-alvo. 

A vantagem competitiva sustentável é uma vantagem sobre a concorrência que não é 

facilmente copiada e, portanto, pode ser mantida durante longo período de tempo. Como 

exemplo, Steven Shore e Barry Prevor abriram sua primeira loja perto Universidade de 

Filadélfia da Pensilvânia em 1985. Inicialmente, a cadeia vendia roupas de desporto, 

com um logotipo universitário a preços reduzidos.  

Alguns Retalhistas podem ser mais afetados por condições económicas do que outros. 

Durante tempos económicos difíceis os retalhistas disponibilizam uma oferta de alto 

valor percebida, como os descontos, off-price, clubes.  

Os regulamentos governamentais podem reduzir a atratividade de um mercado 

retalhista. Por exemplo, até recentemente, os regulamentos governamentais tornaram 

difícil para os retalhistas estrangeiros abrirem lojas na Índia. Além disso, muitos 

governos locais dentro dos Estados Unidos tentaram impedir o Wal-Mart de entrar nos 

seus mercados numa tentativa de proteger os seus retalhistas da propriedade local 

(Columbus, 2007). 

 As tendências em dados demográficos, estilos de vida, atitudes e valores pessoais 

afetam a atratividade dos mercados retalhistas. A Apple é especializada no 

desenvolvimento de projetos estéticos produtos em áreas de tecnologia popular. Suas 

lojas também imitam o design de alta tecnologia dos seus produtos e são conhecidos 

por ter "estilo Apple".  
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O processo de abertura da loja desempenha um papel importante em muitas empresas 

de Retail. Aberturas de loja nos novos mercados, bem como a penetração dos 

existentes, são realizadas através de um projeto multifuncional. O projeto segue um 

processo padronizado, muitas vezes bem definido, que varia desde o mercado, 

planeamento, através da localização adequada da loja, escritura e renovação de 

contratos, para negócios em grande escala (Rosenblum, 2005, p. 51-78).  

A saída do processo, isto é, a loja, é por si só um produto de um conceito de loja bem 

definido em termos de tamanho, equipamentos, layout, etc. Em empresas de pesquisa 

de gestão estratégica, o processo de abertura e o conceito de loja são considerados 

como uma estratégia de replicação, definida como "a criação e operação de um grande 

número de estabelecimentos similares que entregam um produto ou um serviço "(Winter 

and Szulanski, 2001, p. 730).  

A estratégia de replicação tornou-se um modelo de crescimento popular, e foi 

identificado em mais de 60 indústrias (Winter and Szulanski, 2001). 

O processo de abertura da loja representa um grande desafio de coordenação. As 

funções internas devem estar envolvidas e interligadas, bem como os fornecedores 

externos. Chen et al. (2009) referem que o desafio da coordenação no processo de 

abertura da loja deve ser efetuado com base nas seguintes linhas:  

"Para otimizar o sucesso, é necessária uma coordenação massiva de esforços e 

recursos para trazer todas as áreas a bordo, como marketing, logística, recursos 

financeiros, recursos humanos, etc. Diversas áreas que vão do design de lojas, 

instalação de luminárias e prateleiras, treino de pessoal, instalação de tecnologia, 

desenvolvimento de horários de entrega de distribuição e design dos anúncios 

promocionais devem ser coordenados para apoiar a data de abertura específica. A 

coordenação deve abranger áreas funcionais e processos em toda a organização ". 

(Chen et al., 2009, p. 15) 

Durante a década de setenta, o setor de Retail tornou-se altamente competitivo, mas, 

ao mesmo tempo a economia ficou fraca devido à inflação. Sears era o Retailista líder 

no país, durante essa década, no entanto, a recessão de 1974-1975 e a inflação 

afetaram Sears adversamente. Sears voltou-se para famílias de classe média e 

expandiu sua sobrecarga. A estratégia era competir com os seus rivais competidores e 

conseguir menores despesas gerais. Comparado com a Sears, que consistia em mais 

de 6.000 centros de distribuição, o Wal-Mart tinha apenas 2.500 unidades comparáveis. 
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4.6. DA TEORIA À PRÁTICA 

Quando dois ou mais espaços distintos são necessários para que o interior de uma 

determinada superfície funcione da melhor maneira possível, é inevitável que esses 

mesmos espaços de relacionem. Existem quatro formas fundamentais através das quais 

dois ambientes podem se relacionar: 

 Um espaço dentro do outro 

 Espaços sobrepostos 

 Espaços adjacentes 

 Espaços conectados por um espaço comum 

Um espaço dentro do outro, ocorre geralmente quando um ambiente se insere dentro 

do volume do outro ambiente maior, de modo a que seja percebido, como se fosse um 

objeto inserido naquele ambiente. 

Este tipo de espaço, permite ao projetista designer criar composições poderosas dentro 

de edificações já existentes.  

A natureza da inovação está a transformar os espaços em aberto, em locais flexíveis 

onde os mais diversos ramos de negócio podem convergir. A mudança demográfica dos 

trabalhadores está a alterar os projetos para serem mais confortáveis, sociais e 

colaborativos com a tecnologia. Para estas e outras razões, os espaços de inovação 

ajudam a elevar o que importa na economia de hoje, tornando-os lugares para assistir, 

com vista a tornar-se mais competitivo. 

Os espaços de inovação fornecem informações importantes, ou seja, a natureza 

"aberta" e colaborativa da inovação está a mudar a natureza do design. Pesquisas 

revelam que a inovação é cada vez mais colaborativa, envolve duas ou mais pessoas 

durante o processo de inovação. 

A colaboração também sustenta fundamentalmente a "inovação aberta" e a 

convergência - uma tendência em que setores diferentes e / ou disciplinas se juntam 

como meio de inovar. Para o design físico do espaço, isso traduz-se na criação de 

espaços flexíveis e altamente recetivos que permitem que as pessoas, numa variedade 

de configurações, possam ser atendidas com qualidade. 
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Em muitas situações internas, é importante que os espaços sejam definidos de modo 

mais informal, de maneira que se sobreponham ou que um deles possa desembocar no 

outro. A identidade de cada espaço envolvido na composição pode ser mais ou menos 

dominante e, compartilhado por várias zonas. Como exemplo, na ilustração 10, o novo 

conceito de loja, A Zara em Lisboa, com 4240 metros quadrados, o espaço cresceu um 

piso para baixo, tendo agora entrada pelo piso -2, que dá acesso ao parque de 

estacionamento. No piso -1 não há entrada, e cada andar de parque tem altura de meio 

andar de loja. Assim, os -1 e -2 deram lugar a um piso Zara. 

A oferta da loja segue a linha das outras lojas (roupa, calçado e acessórios para homem, 

mulher e criança) com uma mais valia: a loja é tão grande que consegue ter todas as 

coleções — enquanto que nas outras Zara as linhas estão divididas por lojas. 

 
Ilustração 57 - Novo conceito de loja, Zara, (Ilustração nossa, 2018). 

 
Outro dos exemplos é o restaurante MacDonald, o novo conceito de loja está em 

sintonia com as tendências atuais. Cada utente que visita os salões históricos do 

restaurante, na Avenida dos Aliados no Porto, observa antigos ilustres e vitrais. Quer se 

sente a almoçar numa poltrona de design vanguardista, ou num dos modernos e 

espaçosos restaurantes ou somente desfrutar de uma vista para o mar na esplanada no 

MacDonald’s de Santo Amaro de Oeiras. 
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Ilustração 58 - Restaurante MacDonald’s, (Ilustração nossa, 2018) 

 
A adjacência é a forma mais comum de relação espacial, embora a premissa de criação 

de um conjunto de espaços fluidos conectados e sobrepostos seja sedutora. É por isso, 

necessário a criação de um conjunto de espaços que sejam separados por divisões 

físicas, através das quais é permitido que cada uma delas tenha a sua própria 

identidade.  

Existem por isso, cinco estratégicas distintas que o designer de interiores pode utilizar: 

 Arranjo linear 

 Arranjo em grelha 

 Arranjo radial 

 Arranjo centralizado 

 Arranjo em grupo  
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4.7. A FASE DOS DESCOBRIMENTOS E DAS SOLUÇÕES 

Um projeto pode incluir um conjunto de operações, desde pequenas iniciativas até 

programas complexos. Por exemplo, um projeto de loja pode executar um projeto para 

introduzir um novo conceito de loja. 

Numa sociedade caracterizada por múltiplos desafios e dimensões, um projeto pode 

aumentar e melhorar o impacto na medida em que é parte integrante de um plano maior 

de uma organização cooperativa ou empresa. 

Todo projeto deve seguir uma série de fases, permitindo que o processo seja guiado a 

partir do momento em que o problema é identificado até que seja resolvido. Esta série 

de fases é conhecida como o ciclo do projeto. No ciclo do projeto a gestão (PCM) é uma 

ferramenta de tomada de decisão baseada em resultados. Cada fase é crucial e deve 

ser completamente completada antes de passar para a próxima. A programação de 

novos projetos basear-se-á na avaliação final num processo estruturado de feedback e 

aprendizagem institucional. 

Design é o ponto de partida do ciclo do projeto. O design do projeto fornece a estrutura 

do que tem que ser alcançado, como deve ser implementado e como o progresso será 

verificado. Portanto, o design é a fase mais crucial. A sua qualidade influenciará as 

seguintes etapas no ciclo do projeto. 

Muitas vezes, pouco tempo é dedicado a esta fase devido à escassez de recursos. 

Projetar um projeto requer um investimento inicial. No entanto, quanto menos as 

pessoas estão dispostas a investir na conceção do seu projeto, maior o risco de 

comprometer sua qualidade quando chegar o momento da implementação. 

Assim, na Fase 1 projeta-se o projeto: analisando a situação, formulando a sua 

estratégia e estrutura, preparando o plano de implementação e planeando um sistema 

de M & A. 

A fase de design é constituída de quatro etapas subsequentes para projetar um projeto 

bom, simples e viável: 

Passo 1) Identificação do Projeto;  

Passo 2) Formulação do Projeto;  

Passo 3) Planeamento de implementação; 
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Passo 4) Planeamento de monitorização e avaliação.  

A circulação envolve as formas como os utilizadores navegam nos espaços internos de 

uma edificação. Tal como a maior parte das edificações, consiste em mais do que um 

espaço único. Existem por isso, quatro tipos de circulação: a circulação radial, espiral, 

em grelha e em rede. 

O primeiro contacto que um utilizador tem com a edificação ocorre durante o seu acesso. 

Este pode envolver uma sequencia de eventos através dos quais, o individuo em 

primeiro lugar vê o prédio ao passar por ele de automóvel e, depois aproxima-se a pé.  

Existem, por essa razão, três tipos de acesso, o acesso frontal, o acesso obliquo e o 

acesso sinuoso. No acesso frontal tem-se como exemplo, a reforma efetuada  

4.8. VALORES DA MARCA E DA IDENTIDADE 

A marca é um sinal identificativo e distintivo das empresas e produtos que permite ao 

consumidor identificá-la e associá-la a uma determinada organização e produto, a par 

de uma série de caraterísticas que lhe atribui. 

Como se pode verificar no site do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(2015), a marca é um sinal que identifica no mercado os bens ou serviços de uma 

empresa, distinguindo-os dos de outras empresas. 

Na ótica da AMA - American Marketing Association (2008), a marca é um nome, termo, 

design, símbolo, ou alguma outra característica que identifica os bens e/ou os serviços 

de quem vende, distinguindo-o dos demais vendedores. Esta organização entende que 

a marca pode identificar um bem ou serviço como também, uma família de bens ou 

serviços ou todos os bens ou serviços de uma empresa. 

Outros autores como Pimentel (2007) entendem que a marca é algo intangível, mas 

que, consegue transmitir-se através de atributos que a tornam quase tão real como o 

produto, contudo, não deixa de ser um mito ou construção na imaginação de cada 

consumidor.  

A marca funciona como um meio de comunicação entre a empresa e o consumidor na 

medida que, a empresa emite uma mensagem acerca da marca que visa transmitir a 

identidade e valores da mesma e que devem ser entendidos pelo recetor /consumidor. 

O consumidor, como recetor desta mensagem, cria o que, para ele, é a imagem da 

marca, ou seja, todo um conjunto de atributos que entende que a marca possui e que 
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contribui para ter uma determinada opinião e mesmo imagem sobre o que essa marca 

significa. A imagem de marca é muitas vezes resultado da eficiência dos sinais emitidos, 

ou seja, cada consumidor interpreta de determinada forma os sinais e mensagens, mas, 

quando a marca está a emitir de forma coesa a informação que pretende, surge a 

imagem de marca da marca (Chernatony e Riley, 1998; Bauer, 2007; Aaker, 1996). 

O feedback do consumidor possui um importante valor no sentido de a empresa poder 

verificar se está a passar corretamente a mensagem e, em caso de falhas, poder corrigir 

ou redirecionar da melhor forma o que pretende transmitir. 

A verdade é que os produtos em si não possuem uma voz, ou seja, eles precisam de 

uma ferramenta que os tornem visíveis e atrativos, sendo a marca que comunica a 

intenção e valores. 

Kapferer (2000) menciona que 1 marca = 1 produto = 1 promessa, mostrando bem esta 

abordagem o peso que a marca representa na comunicação do produto e na criação de 

uma relação com o cliente. 

A construção da marca tem assim como ponto de partida a comunicação do produto e 

a satisfação do consumidor.  

Desta forma, os responsáveis pela gestão da marca devem estar constantemente 

atentos às alterações do mercado, garantindo que conseguem acompanhar e antecipar 

as necessidades e mudanças, antecipando-se e diferenciando-se da concorrência 

(Kapferer, 2000). 

Neste sentido, as marcas funcionam de forma positiva na produção de benefícios quer 

para a empresa, como para o consumidor devendo por isso ser alvo de grande atenção 

por parte da gestão de marketing. 

Como se verifica dado o peso e valor da marca para as empresas, existem aspetos 

fundamentais no seu branding ou gestão que devem ser tidos em consideração. Desde 

logo, a marca é uma imagem de marca, símbolo da empresa e como tal representa os 

seus valores e posição face ao mercado.  

Depois, a marca é uma mensagem já que, através das diversas campanhas publicitárias 

e ações de marketing, bem como as relações com clientes e colaboradores, são 

emitidas informações e mensagens que devem transmitir o que a empresa pretende. 
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Por último, a marca é a ultimate promise para os clientes, que criam uma relação de 

confiança com a empresa e em torno dela criam certas expectativas que esperam que 

sejam cumpridas (Gunelius, 2012, p. 17-38). 

Elwood (2006), avança com três tendências das sociedades atuais que influenciam o 

branding e das quais os gestores devem ter consciência de formas a definirem as 

melhores ações: 

 Individualismo: cada vez mais nas sociedades ocidentais existe uma 

fragmentação da identidade pessoal e social, levando ao aumento da 

necessidade da procura do “eu”, sendo que essa identidade se constrói 

cada vez mais com base naquilo que as pessoas compram; 

 Globalização: os consumidores vivem cada vez mais numa sociedade 

global, as empresas devem recorrer a ferramentas que captem e guiem 

os consumidores a escolher os seus produtos ou serviços; 

 O peso da experiência: cada vez mais os consumidores procuram na 

aquisição de bens e serviços, uma experiência única e de valor,  

 sendo por isso importante criar ligações às emoções, simbolismo, bem 

como uma ligação à imagem criada na mente dos consumidores sobre 

determinada experiência e sensação. 

O branding é assim, um processo que permite criar um relacionamento com o 

consumidor e que vai evoluindo ao longo de várias etapas que se inicia com a 

identificação da marca e assimilação da informação que a mesma representa, seguindo-

se depois uma fase em que no caso das expetativas do consumidor serem alcançadas 

o mesmo passa a adotar a marca desenvolvendo uma atitude de respeito, amizade e 

confiança, aumentando a regularidade da compra e desenvolvendo lealdade ou 

fidelização à marca (Temporal, 2002). 

Para Clifton e Simmons (2005), o processo de gestão da marca é influenciado por dois 

fatores, como podemos ver na figura seguinte: 
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Ilustração 59 - Iceberg de Gestão da Marca.(Clifton, Simmons, 2005, p.101). 

 
No centro desde modelo denominado “Iceberg de gestão da marca” vemos os 

consumidores, alvos da proposta de valor criado por pessoas com uma relação próxima 

com os processos de gestão, bem como com os produtos ou serviços oferecidos. 

Desta forma, o processo de gestão da marca implica compreender as necessidades e 

desejos dos stakeholders, desenvolver uma plataforma da marca, ou seja, definir a 

estratégia médio/ longo prazo; desenvolver de forma pormenorizada a experiência do 

consumidor formatando a proposta de valor que se deve oferecer aos consumidores.  

Por último, importa comunicar interna e externamente a proposta de valor para que toda 

a comunicação seja emitida em uníssono e, para isso, implica que todas as pessoas 

envolvidas entendam perfeitamente o posicionamento da empresa a nível da gestão da 

marca. 
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5. TENDÊNCIAS FUTURAS 

5.1. TENDÊNCIAS 

Atualmente, a existência de inúmeras ferramentas possibilita aos arquitetos criar e 

representar de forma virtual as suas formas e sofisticadas produções realistas. Para 

representar este tipo de arquitetura, Frank Gehry21 desafiou o senso comum e iniciou 

um conjunto de mobiliários de papelão “Easy Edges” e vende-os entre os anos de 1969 

e 1973. O projeto da remodelação da sua própria casa na Califórnia, foi interesse 

elevado no mundo da arquitetura. 

Durante a última década, as tecnologias tiveram influencia nos problemas na teoria do 

design. Os projetos de arquitetura tiveram como base a exploração de geometrias 

complexas, bem como da materialização de tecnologias de fabricação (Schodek, 2000; 

e Kieran Timberlake, 2004; Schodek et al, 2005; Sass e Oxman, 2006). Estes 

desenvolvimentos têm começado a exercer influência significativa sobre os conteúdos 

teóricos, concetuais e metodológicos de design.  

As características tipológicas, evolução da estrutura transformacional espacial, 

organização não-hierárquica, e as condições espaciais foram-se tornando cada vez 

mais proeminentes em trabalhos posteriores.  

A Torre do Burgo, localizada numa das principais avenidas do Porto, é considerado um 

dos edifícios mais cosmopolitas da cidade, de Souto Moura, ilustra igualmente, algumas 

tendências de futuro, em que o edifício se destaca pela escala e pela junção de uma 

parte horizontal com outra vertical. Sobre a obra, Souto de Moura comentou: "uma torre 

de escritórios de 20 andares é um projeto fora do comum para mim. Comecei a minha 

carreira a construir casas unifamiliares." (Portuguese Matters, 2016) 

 

                                            
21 Frank Gehry, (1929 - ), nasceu em Toronto no Canadá. Estudou na universidade do sul da California e 
na universidade de Harvard. A sua base de trabalho está situada em Los Angeles. É um dos arquitetos 
mais aclamados e a sua obra marcou o século XX. É reconhecido pelos projetos pós modernistas e umas 
das suas obras mais emblemáticas são o Guggenheim de Bilbao em Espanha e o Walt Disney Concert Hall 
em Los Angeles EUA. Arquiteto premiado internacionalmente, foi galardoado com o Pritzer em 1989. 
(BIOGRAPHY.COM EDITORS, (2014) 
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Ilustração 60 - Torres das Amoreiras, Ilustração nossa, 2018 

 
O centro comercial das Amoreiras representou um novo conceito de consumo 

designado por “comércio integrado”, com o pressuposto de agregar os diversos tipos de 

comércio e serviços num mesmo espaço que iria funcionar como uma pequena cidade 

e um complexo de habitação e escritórios. O arquiteto Tomás Taveira apresentou com 

a sua arquitetura pós-modernista o desenho de três torres que simbolizaram uma dama 

a ser ofendida por dois cavaleiros. 

Invés de estratégias arquitetónicas de hibridação, a transformação na arquitetura da 

década de 1990 correspondeu à investigação performativa que era capaz de produzir 

topologicamente geometrias complexas e a diferenciação formal sobre a continuidade 

do objeto na arquitetura. Assim, forma e o espaço evolutivos foram relacionados para 

projetar conceitos tais como hiper-continuidades e conectividade; conceitos de 

continuidade e diversidade de arquitetura digital que substituíram a complexidade e a 

contradição de uma geração anterior. O novo interesse em tecnologia, geometria e 

expressão material reflete uma crítica implícita na teoria do design, o declínio e 

transformação de conceitos de raiz, tais como: representação, design baseado em 

tipologias, e outros princípios do passado, estão em vias de serem substituídas hoje por 

um novo corpo de desenho, conceitos relacionados com modelos de geração, 
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animação, design baseado no desempenho e materialização. Estes são conceitos de 

design decorrentes da sinergia entre as tecnologias emergentes, design e teorias 

arquitetónicas. 

Os modelos baseados em desempenho são movidos por simulações. Hoje em dia, 

existe um conjunto amplo de ferramentas digitais para simulação, análise e avaliação 

de aspetos de desempenho (Chaszar et al., 2006, p.14). No entanto, nenhum deles, 

atualmente fornece capacidades geradoras de modificação. As teorias e tecnologias 

atuais de design digital sugerem uma mudança de simulação analítica para simulação 

de síntese e geração.  

Em vez de analisar o desempenho de um desenho, e modifica-lo de acordo com os 

resultados, as simulações baseadas no desempenho podem modificar diretamente os 

projetos. Em tais abordagens, o desempenho desejado pode ser ativado como um 

mecanismo performativo para gerar e modificar projetos digitalmente (Oxman e 

Rosenberg, 2007, p.12; Oxman et al., 2007). Desempenho é definido como a 

capacidade de agir diretamente de acordo com as propriedades do desempenho físico 

do projeto específico. Além das propriedades quantitativas, estas classes de 

propriedades poderiam, eventualmente, ser ampliadas para incluir aspetos qualitativos, 

tais como fatores espaciais, além das simulações técnicas, tais como o desempenho 

estrutural e acústico (Oxman e Rosenberg, 2007, p.14; Oxman et al., 2007). 

5.2. FERRAMENTAS NO DESENHO DE LOJA 

Recentemente, problemas de layout de instalações em indústrias de serviços, incluindo 

hospitais e lojas de Retail, receberam mais atenção devido à crescente necessidade de 

melhorar a satisfação do cliente e o aumento da concorrência nas indústrias de serviços. 

Uma vez que existem muitas diferenças entre configurações de fabricação e serviços, 

os modelos anteriores desenvolvidos para fabricação e as configurações não podem ser 

aplicadas diretamente ao setor de serviços. Novos modelos precisam de ser 

desenvolvidos para atender a variedade de aplicações e otimização necessárias no 

setor de serviços. 

Uma loja de sucesso deve manter um consumidor interessado e, finalmente, converter 

o consumidor para um cliente fidelizado. Do ponto de vista dos clientes, eles gostariam 

que o processo de compras fosse fácil e satisfatório. Os consumidores preferem um 

ambiente de compras agradável onde os corredores possuem a visão dos produtos 

clara, a mercadoria fácil de encontrar e que tenham a quantidade suficiente para que os 
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clientes não experimentem a falta dos produtos. O revendedor deve um merchandising 

e exibições efetivas para aumentar a satisfação de clientes. 

O problema de layout da instalação foi estudado no setor de fabricação há muito tempo. 

Houve numerosos trabalhos apresentados nos últimos vinte anos que incluíram 

metodologias, objetivos, algoritmos e extensões (Meller, 1996). 

A maior parte da pesquisa atual de projeto de instalações no setor de Retail concentra-

se na seleção e localização da loja, sem considerar problemas de design detalhados, 

como a estrutura do corredor e arranjo dos produtos. A imagem da loja é um fator 

importante que afeta o comportamento do cliente e o design do layout da loja é um 

determinante crítico que afeta a criação da imagem da loja (Baker, 2002). Além disso, o 

layout comercial do piso pode ser forte e influenciar os padrões de tráfego na loja, a 

atmosfera de compras, o comportamento de compras e eficiência operacional (Merrilees 

e Miller, 2001). 

O setor farmacêutico nada tem a ver com o que se fazia há uma década atrás. Todos 

os setores evoluíram e se adaptaram às mudanças contínuas e preocupações que cada 

mercado vem mostrando de acordo com a sua evolução, mas, no caso da farmácia, o 

processo de adaptação e reinvenção, tem sido obrigatório. 

 

 
Ilustração 61 - Novo conceito de farmácia, (Ilustração nossa, 2018) 
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Agora, a farmácia estuda o seu meio ambiente, a sua população, a sua idade média e 

a sua capacidade económica, para promover as ofertas constantes que se enquadram 

no perfil do seu consumidor, que anteriormente conhecia como cliente. 

Há anos, a farmácia colocava e exibia os seus produtos por marcas, como no caso de 

produtos cosméticos. Agora, tentam se adaptar às necessidades do consumidor, como 

acontece nos supermercados e centros comerciais, agrupando os seus produtos e 

mostrando-os para as necessidades. 

No caso das vitrines e como nos espaços e prateleiras interiores, a farmácia também 

aprendeu a negociar a exposição de marcas, cobrando os laboratórios para a exibição 

de produtos, com descontos ou descontos em produtos. 

Em relação à exposição na vitrine, duas estratégias são usadas pelos escritórios de 

farmácia. Eles cedem a vitrine aos seus fornecedores mais estratégicos para que eles 

realizem ações conjuntas com a própria farmácia ou, noutros casos, mostram produtos 

que são exclusivamente trabalhados, para promover o negócio. 

A farmácia agora é totalmente orientada para o cliente e busca constantemente a 

satisfação da sua compra. A fidelidade do cliente, é a principal estratégia no mundo 

comercial e na farmácia de hoje, está a adotar-se essa estratégia como preferida no seu 

cotidiano. 

 

 
Ilustração 62 - El Corte Inglês (Ilustração nossa, 2018) 
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O El Corte Inglês foi classificado como uma loja de luxo para comprar.  Em termos de 

diversidade de produtos, a loja teve que inovar em relação ao vestuário.  

No Retail convencional, existem vários layouts de lojas comuns usados, incluindo em 

forma de grelha, forma livre, corrida e layouts em serpentina. Pode-se apontar os prós 

e os contras em aplicações realistas de cada tipo de layout. No entanto, na vida real, a 

área de Retail combinaria esses tipos de layouts em vez de se limitar a usar apenas um 

tipo para toda a configuração de Retail.  

Para modelar a exposição das mercadorias, Botsali et al. (2005) usou um "fator visível" 

que é calculado pelo comprimento e pela frequência ao longo do corredor. A receita de 

compra de impulso esperado é afetada pelo fator visível, impulso médio da taxa de 

compra e receita média por compra. Botsali et al. (2005) utilizaram um algoritmo 

heurístico para encontrar um bom layout em um tempo razoável. 

Só recentemente os investigadores têm-se concentrado nas noções básicas da 

geometria nas estruturas de forma livre simples e de múltiplas camadas (Glymph et al. 

2002, p. 314; Schober 2003, p.47; Cutler e Whiting 2007; Liu et al. 2006, p.684). 

Esta ignorância formal das tendências de design mais amplas também decorre de uma 

outra ignorância tecnológica one-of tridimensional software de modelagem digital que 

fez as linhas curvas facilmente atingíveis por designers industriais, que as utilizaram 

amplamente sobre tudo, desde os produtos de consumo para aviões. Historicamente, a 

indústria da construção foi um dos últimos a mudar e adotar novas tecnologias; CATIA 

(Computer Aided Interativ tridimensional Aplication) estava em uso por 20 anos antes 

de ser descoberto pelo escritório de Gehry, e é usado atualmente por muito poucos 

escritórios de design. 

As mudanças não são puramente formais. Como observado anteriormente, ao utilizar 

as tecnologias digitais é agora possível gerar formas complexas em novas formas e 

também para construí-las em orçamentos razoáveis. Ou seja, os processos de 

descrever e a construção de uma conceção pode ser agora mais direta e mais complexa 

porque a informação pode ser extraída, trocada, e utilizada com muito maior facilidade 

e velocidade; Em resumo, com o uso de tecnologias digitais, as informações de design 

é a informação de construção. 
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Ilustração 63 - Lojas Mango, Lojas (Ilustração nossa, 2018) 

 
Uma das principais características é a temperatura das lojas, resultado de holofotes 

dourados no esquema de iluminação da loja. Os móveis são acabados em cromados a  

ouro e preto e exibem o logo um unicórnio. 

A decoração inclui itens antigos, sofás Chesterfield de couro e tapetes de pele de vaca. 

Os outros detalhes que ajudam a definir o caráter deste espaço incluem vidro biselado, 

parquet de efeito antigo e papel de parede de cor escura padronizado com o logotipo do 

unicórnio. 

Esta mudança baseada no processo é muito mais significativa do que a mudança formal. 

É baseada digitalmente na convergência dos processos de representação e de 

produção que representa a mais importante oportunidade para uma profunda 

transformação da profissão e, por extensão, da indústria da construção. Grande parte 

do mundo material, hoje, desde os mais simples produtos de consumo para os aviões 

mais sofisticados, é criado e produzido através do uso de um processo no qual design, 

análise, representação, fabricação e montagem, os quais estão a tornar-se um processo 

colaborativo que depende apenas das tecnologias digitais continuas contínuo desde a 

conceção à produção (Gehry, 2010).  
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A configuração espacial nos projetos de arquitetura digital centra-se nos objetos inter-

relacionados que atendam todos os requisitos de projeto, para maximizar a qualidade 

em termos de design.  

Maior parte dos arquitetos centraram-se no espaço pictórico para a visualização 

espacial de qualidades dos seus projetos ao longo dos seculos. A tecnologia foi 

incorporando as diferentes fases do processo de perceção e conceção, criando 

representações de projetos de design digitais como reais.  

5.3. VISUAL MERCHANDISING 

O merchandising visual é uma apresentação efetiva de produtos que afeta a compra 

dos clientes (Quartier et al., 2009). Fornece de forma direta o produto ao cliente certo 

no momento certo. É definido como "a apresentação de uma loja / marca e a sua 

mercadoria para o cliente através do trabalho em equipa da publicidade da loja, exibição, 

eventos especiais, coordenação da moda e dos departamentos de merchandising para 

vender os bens e serviços oferecidos pela loja "(Dawes, 2008).  Ou seja, tudo que o 

cliente vê, exterior ou interior, cria um impacto positivo no cliente.  

Os profissionais de Retail são da opinião de que a venda do produto não é importante, 

mas sim a satisfação dos clientes e a conveniência são importantes para compras.  

O estímulo no Retail inclui o espaço relacionado com o produto e os aspetos 

relacionados às pessoas (Iqbal et al., 2011). Esses estímulos são principalmente 

colhidos através dos olhos. Por isso, é uma maneira barata de marketing. 

O merchandising visual inclui o exterior e o interior da loja. O exterior da loja inclui 

exibição de janela, fachada e instalações de Retail. A exibição da janela ou vitrine é um 

meio que cria a primeira impressão na mente do cliente para entrar na loja. 

Atratividade física da loja impressiona altamente os clientes para a seleção da loja 

(Swati Bhalla, 2010). Do mesmo modo, o exterior da loja instiga os clientes a entrar. 

Existem três tipos de exibição interior: exibição de merchandising, exibição de ponto de 

venda e exibição arquitetónica (Graves, 2010).  

Uma boa loja interior interessa aos clientes e, portanto, reduz a defesa psicológica e 

ajuda a comprar. O interior da loja inclui orientação de fatores (14); sinalização (Gopal, 

2006, p. 4-5); Layout (Clark, 2007), fixação (Schiffman & Kanuk 2007), mercadoria, 



A importância da Arquitetura e do Arquiteto nos conceitos comerciais de Retail 

Nuno Filipe Pires Dores                                                                                                                           113 

técnicas de apresentação, adereços e fatores espaciais e condições ambientais, que 

Kotler designa de “atmosféricos", que representa uma estratégia muito importante. 

A expetativa do consumidor em relação ao design na loja tem crescido e há também um 

maior desejo de excitação das compras, que pode ser entregue em parte ao design 

inovador do ambiente físico. 

O merchandising visual está, portanto, preocupado com o produto / marca é visualmente 

comunicado ao cliente e também se esta mensagem é apropriadamente descodificada. 

Inclui vários aspetos do consumidor, como prazer sensorial, prazer afetivo e prazer 

cognitivo (Keraney, 2011) 

  
Ilustração 64 - Visual Merchandising, (Ilustração nossa, 2018) 

 

 
Ilustração 65 - Calzedonia, (Ilustração nossa, 2018) 
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Atualmente, o visual merchandising é uma componente integral do design de loja e 

cresceu para abranger outros elementos sensoriais como som, cheiro, sabor e toque, 

bem como a interatividade. 

Para Gobé (2009) o tato aproxima as pessoas, torna os produtos reais, consolida as 

perceções adquiridas pelos outros sentidos. Tocar em produtos torna mais fácil a sua 

recordação que a simples visualização do mesmo. Uma estratégia tátil deve envolver 

não só uma componente de toque de superfícies, como também um cuidado com a 

temperatura ambiente do espaço comercial e do produto ou serviço. 

Lindstrom (2013) diz que 40% de todas as decisões de compra de perfume são 

baseadas no design do frasco, 49% dos consumidores que pensam em adquirir um 

carro reconhecem a importância de se sentar dentro dele e passar as mãos pelo volante 

e 35% dos usuários de telemóveis declararam que a forma como sentem o aparelho é 

mais importante que sua aparência. De acordo com o autor, o tacto permite estabelecer 

uma série de associações pré-concebidas de produtos. Muitos retalhistas colocam os 

seus produtos à disposição dos consumidores para que estes possam tocar, mexer e 

experimentar, facilitando assim a interação com os produtos. Esta relação promove a 

compra (Lindstrom, 2009, 2013). 

Segundo Krishna (2011), o olfato é o segundo sentido a ser desenvolvido no útero e o 

penúltimo dos sentidos a perder as suas características. O olfato é o sentido cuja 

codificação sensorial perdura mais tempo na memória do ser humano, comparado a 

outros sentidos. A principal razão de tal duração é a localização do sistema olfativo no 

cérebro humano, que por se situar no sistema límbico, onde se encontra o hipocampo 

(responsável pela criação de memórias), a amígdala (responsável pela vivência de 

emoções e recordação de memórias emocionais) e o nucleus accumbens (principal 

centro de processamento de prazer). Tal proximidade evidencia-se no número de 

sinapses necessário para que uma sensação olfativa seja processada pela amígdala 

(duas) e pelo hipocampo (três) (Krishna, 2011), o que difere o olfato dos outros sentidos. 

A natureza inconsciente da respiração - ao contrário de outros sentidos a exemplo do 

tato que posso escolher por tocar ou não num determinado objeto, com o olfato não há 

outra opção, somos obrigados a respirar e consequentemente sentir o aroma - implica 

que o sentido olfativo deva ser considerado como uma oportunidade para a promoção 

de uma marca. Morrin e Ratneshwar (2003) chegaram à conclusão que o aroma 

ambiente aumenta o reconhecimento e a recordação de uma marca. Ideia completada 
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por Bosman (2006) que afirma que o aroma ambiente pode resultar em ligações 

semânticas com memórias emocionais e assim melhorar a avaliação de um produto. Já 

o trabalho desenvolvido por Krishna, May e Morrin (2010) diz que quando se trata de 

memorização, a aromatização do produto é mais eficiente do que o aroma ambiente, 

perdurando por mais tempo na mente do consumidor. 

O paladar é a ligação entre os cinco sentidos. Apesar do ser humano apenas conseguir 

distinguir entre cinco tipos de sabores: doce, azedo, salgado, amargo e umami (é 

definido como delicioso/saboroso, ou o sabor da proteína pura, foi descoberto por 

investigadores japoneses e oficialmente aceito no ano 2000 com a publicação da 

Universidade de Miami na revista Nature Neurosciece), o paladar é o sentido que 

apenas funciona corretamente se os outros sentidos estiverem operantes.  

Segundo Krishna (2012) somente existe uma diferença de sabores se o indivíduo sentir 

o aroma do produto enquanto o degustamos. A língua tem duas funções, a de distinguir 

o sabor e a de perceber a textura e a temperatura (tato), e no caso da audição que pode 

captar os ruídos de cada dentada. A visão funciona como o centro expectante de 

perceções, construindo uma imagem poderá ser ultrapassada através de outros 

diferentes estímulos sensoriais. Desta forma, por vezes o facto de um produto ser 

saboroso, pode não estar relacionado com o seu sabor, mas com a simultaneidade 

percecionada pelas sensações captadas pelos outros sentidos. 

Tal como ocorre com os cheiros, as músicas têm o poder de criar novas memórias, 

evocar o passado e transportar-nos para outros lugares e épocas (Lindstrom, 2013). 

Para Krishna (2011) o estímulo auditivo, como o olfativo é involuntário, pelo que tem um 

grande poder de influência no comportamento dos consumidores. Essa natureza 

involuntária da audição revela-se na simples leitura de uma palavra, pois o ser humano 

sonoriza-a automaticamente. Da mesma maneira que ao se sentir a externalização de 

um som, seja ele animado (humanos, animais, entre outros) ou inanimado (carros, água, 

comida, entre outros) associa-se um significado e percebe-se quase automaticamente 

de onde provêm. 

A visão é o nosso principal sentido e também, o sentido mais explorado na publicidade. 

O presidente do laboratório de pesquisa em design sensorial no Central Saint Martins 

of Art Design em Londres, Geoff Crook, (apud Lindstrom, 2013, p. 106) afirma que: “83% 

das informações detidas pelas pessoas foram alcançadas visualmente, isso 

provavelmente ocorre em razão da falta de outras opções”. 
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Ilustração 66 – TED BAKER, Store in Store (Ilustração nossa, 2018) 

 
As cores têm um papel fundamental na definição da imagem e valores percebidos de 

uma marca, ou seja, cores com um comprimento de onda maior (vermelho, laranja) são 

mais estimulantes, enquanto cores com um comprimento de onda menor (azul, violeta) 

são mais relaxantes (Hulten, 2011)). 

Tal como nos lembra o ditado popular “comer com os olhos”, a visão é um forte 

influenciador nas decisões do paladar. A maneira como o alimento é apresentado é um 

fator determinante na hora de acrescentar valor e preço. 

Quando o assunto é o sentido visual, não há melhor exemplo a ser lembrado do que a 

marca Coca-Cola. Em 1915 a companhia contratou o designer Earl R. Dean para 

desenvolver uma garrafa especial, que seria única e reconhecível mesmo se estivesse 

em pedaços, ou que pudesse ser reconhecida pelo consumidor mesmo com os olhos 

vendados. Em Terras Indianas, inspirado nas linhas únicas de um grão de cacau, o 

designer produziu uma garrafa com design arrojado e contornos rugosos, tornando-se 

assim o criador de dos desenhos mais famosos da história: a garrafa de Coca-Cola. 

Quando a garrafa de vidro da Coca-Cola foi lançada, com seu formato, tamanho e peso 

característicos, tornou-se um ícone da noite para o dia. Lindstrom (2012, p. 95) revela 

que um de 59% dos consumidores prefere a sua Coca-Cola em garrafa de vidro, do que 
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em latas ou plásticos. Segundo Raymond Loewy (apud Roberts, 2006, p. 27), a garrafa 

Coca-Cola é “a embalagem mais perfeita já criada no mundo”. 

Fachada 
 
As vitrines e as montras adequadamente projetadas servem para desfocar as pessoas 

que passeiam numa avenida.  

 
Ilustração 67 - Loja PRADA Lisboa, (Ilustração nossa, 2018) 

 
A centenária marca de luxo abriu a sua primeira boutique em Portugal em 2010 num 

dos mais bonitos prédios da Avenida da Liberdade. Miuccia Prada a sua diretora artística 

é conhecida por lançar tendências e conjugar na perfeição o luxo com um ligeiro toque 

irreverente e original. A magnífica loja pintada no famoso "verde Prada", é um espaço 

grandioso e imponente, com mais de 600 m2, divididos em dois andares, que albergam 

a coleção de senhora, homem, acessórios e perfumaria. 

Fatores como a cor, padrão e luz também criam interesse visual. A iluminação, em 

particular, é extremamente importante. Pode destacar aspetos importantes de uma 

exibição, criar um humor diferente (romântico para o Dia dos Namorados), ou produzir 

sombra / interesse padrão como parte do ambiente da janela. 
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A alteração é exibida com frequência. Muitos potenciais compradores de rua 

provavelmente trabalham, vivem ou fazem as suas vidas num determinado local, e 

passam por uma loja todos os dias. Com este aspeto, vem a familiaridade, e a 

familiaridade pode resultar numa pessoa que nem percebe os lugares que passa todos 

os dias. Para combater essa indiferença, os proprietários de empresas e lojas alteram 

frequentemente as suas montras. 

5.4. A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONCEITO 

Na fase do planeamento estratégico, é criado um plano abrangente que define a visão, 

missão e estratégia e posição de mercado. O plano também identifica metas e objetivos 

para o estabelecimento de novos serviços, modificando programas ou serviços 

existentes, e penetrando em novos mercados.  

Fase inicial  
 
A fase de lançamento do projeto concentra-se na organização e planeamento. Esta fase, 

define as expectativas do projeto e define "Três Grandes" aspetos: intuito do projeto, 

orçamento e cronograma. O chefe executivo Oficial (CEO) deve dirigir esta fase de 

preparação de equipas internas e externas.  

A ferramenta mais valiosa durante esta fase é a Análise das lacunas de lançamento. O 

conhecimento adquirido utiliza esta ferramenta e, por essa razão, torna-se a base do 

plano de implementação do projeto, ou seja, o principal produto de trabalho desta fase 

que detalha o intuito do projeto, os custos e o cronograma de implementação. 

 
Fase de planeamento 
 
A fase de design começa após a seleção do arquiteto. Como o arquiteto (geralmente 

uma empresa) pode ter capacidades limitadas para lidar com a ampla gama de 

atividades de construção de edifícios, são exigidos vários consultores diferentes e mais 

especializados, dependendo do tamanho e alcance do projeto. 

Na maioria dos projetos, a equipa de design é composta pelo arquiteto civil e consultores 

estruturais, e mecânica, elétrica e consultores de proteção contrafogo (MEPF). Em 

projetos complexos, a equipa de design também pode incluir um consultor acústico e 

um consultor de impermeabilização, consultor de custo, código de construção, 

consultor, consultor de sinalização, designer de interiores, arquiteto paisagista. 
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Geralmente, no entanto, a equipa de design compreende várias empresas de design 

diferentes. Nesses casos, o proprietário tipicamente contrata o arquiteto, que por sua 

vez contrata os membros restantes da equipa de design. 

Na maioria dos projetos de construção, a fase de projeto consiste em três etapas: 

 Etapa de design esquemático 

 Etapa de desenvolvimento do projeto 

 Etapa dos documentos de construção 

O design esquemático dá forma gráfica ao programa do proprietário. É um conceito de 

design geral que ilustra as ideias-chave da solução de design. O arquiteto desenvolve 

o esquema de design (ou várias opções de design) com ajuda dos consultores. Porque 

a maioria dos projetos tem limitações orçamentárias rigorosas, e produz-se uma 

estimativa do custo provável do projeto. 

O projeto esquemático geralmente passa por várias revisões, porque a primeira 

proposta de projeto preparado pelo arquiteto raramente será aprovada pelo proprietário. 

O arquiteto comunica a (s) proposta (s) de design para o proprietário através de vários 

tipos de planos de desenhos, elevações, seções, esboços de mão-livre e gráficos 

tridimensionais (isometria, axonometria e perspetivas). Para alguns projetos, um modelo 

em escala tridimensional de todo o edifício ou complexo de edifícios, demonstra o 

contexto (edifícios vizinhos) e onde o projeto está localizado. 

Uma vez que o projeto esquemático é aprovado pelo proprietário, o processo de 

construção do edifício ou loja inicia-se. Durante este estágio, o projeto esquemático é 

desenvolvido ainda mais, daí o termo desenvolvimento de design (DD) estágio. 

Embora a ênfase no estágio SD seja criativa, conceitual e inovadora, alguns aspetos do 

design concentram-se no desenvolvimento de soluções práticas e pragmáticas para o 

envelope exterior, estrutura, fenestração, sistemas interiores, sistemas MEPF, e outros. 

Este desenvolvimento envolve consultas estratégicas com todos os membros da equipa 

de design. Portanto, a característica mais crítica do estágio DD é a tomada de decisão, 

que pode variar de amplos aspetos de design aos detalhes. Nesta fase, são tomadas a 

grande maioria das decisões sobre os produtos, materiais e equipamentos. A execução 

eficiente dos documentos de construção depende diretamente de quão bem o DD 

dirigido. 
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O objetivo da etapa de documentos de construção (CD) é preparar todos os documentos 

exigidos pelo empreiteiro para construir o edifício. Durante esta fase, a engenheiros, 

consultores e arquitetos colaboram intensamente para descobrir as "nozes e parafusos", 

construindo e desenvolvendo a documentação necessária, denominada documentos de 

construção. 

Na fase de desenhos de construção, o arquiteto e os consultores preparam os seus 

próprios conjuntos de desenhos, designados como desenhos de construção. Deste 

modo, o projeto possui desenhos de construção arquitetónica, desenhos de construção 

civil e estrutural, construção de paisagens.  

Os desenhos de construção são desenhos dimensionados (geralmente gerados por 

computador) que delineiam completamente o edifício, e consistem em planos de piso, 

elevações, seções e vários detalhes em larga escala. Os detalhes descrevem uma 

pequena porção do edifício que não pode ser adequadamente descrito em planos, 

elevações ou seções em pequena escala. 

Os desenhos de construção são os desenhos que o empreiteiro usa para construir o 

edifício. Portanto, estes devem indicar a geometria, layout, dimensões, tipo de materiais, 

detalhes de montagem dos componentes, cores e texturas, e assim por diante. Os 

desenhos de construção são geralmente desenhos bidimensionais, mas as imagens 

isométricas tridimensionais são às vezes usadas para detalhes complexos. Os 

desenhos de construção também são usados pelo contratante para preparar uma 

estimativa de custo detalhada do projeto no momento da licitação. 

Fase de execução  

Nesta fase de execução do projeto, a equipa de projeto deve selecionar os 

procedimentos adequados para poder atingir os objetivos propostos, definir a 

abordagem a ser adotada e cumprir os requisitos necessários para respeitar as 

necessidades e as expetativas dos intervenientes. 
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Ilustração 68 - Etapas do processo de execução do projeto. (Ilustração nossa, 2017). 

 
Controlo do projeto 
 
O processo de controlo do projeto inclui o controlo do trabalho de projeto, efetuar um 

controlo integrado das mudanças, verificar e controlar o âmbito, controlar o cronograma, 

custos e qualidade e riscos, bem como reportar o desempenho efetuado.  

Embora a maioria dos tipos de projetos sejam essencialmente os de edifícios de 

construção diferenciados, a arquitetura desempenha um papel decisivo nas instalações 

e infraestruturas projetos. 

Fecho do projeto 
 
O encerramento de uma fase ou de um projeto ocorre com a entrega do produto do 

trabalho desenvolvido até o momento. Se o projeto em questão fosse um edifício, por 

exemplo, poderíamos ter a seguinte disposição de etapas vinculadas à conclusão dos 

seguintes serviços: fundação da casa; pilares e paredes; telhado e cobertura; 

revestimento; instalações elétricas e hidráulicas; pintura e cerâmica. A imagem seguinte 

ilustra as diferentes fases do projeto. 

O processo de 
Execução do Projeto 

envolve.

Orientar a Gestão do 
Projeto.

Implementar a 
Garantia de 
Qualidade.

Estabelecer, 
Desenvolver e Gerir a 

Equipa do

Projeto.

Distribuir 
Informação.

. Efetuar as 
Contratações e 

Aquisições.
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Ilustração 69 - Diferentes fases do projeto. ([Adaptado a partir de: Baker et al., 2002). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas práticas atuais a tecnologia tornou-se a ferramenta essencial para competir. 

As mais variadas mudanças também estão a transformar as cadeias de valor. As 

informações convencionalmente fluíram numa direção onde os retalhistas exibem os 

seus produtos.  

Os valores e objetivos do consumidor estão a ser cada vez mais diversificados e por 

isso as novas perspetivas devem ser induzidas para uma sincronização do mercado 

consumidor em todo o mundo. 

Em particular, existem quatro importantes tendências nos valores dos consumidores: (1) 

Priorização do valor experiencial; (2) Aumento do foco na segurança; (3) Redução nos 

tempos de compra (4) Realização para a importância do contato cara-a-cara. 

Salienta-se que o valor experiencial se refere ao valor sensorial que surge quando as 

pessoas apresentam alto grau de satisfação. O seu conceito vai além do sentido 

tradicional de valor físico ou monetário.  

Os cinco componentes englobam e derivam dos sentidos humanos: visão, som, cheiro, 

gosto e toque. Estes estão presentes através das experiências emocionais positivas, 

apelando ao nosso intelecto e pensamento criativo, através do qual se invocam as 

mudanças no comportamento e estilo de vida.  

Deste modo, o valor experiencial associado a estes cinco componentes é cada vez mais 

importante. Uma das características dos consumidores é enfatizar o valor experiencial. 

Os consumidores são meticulosos sobre os produtos e serviços, mas também no seu 

processo de design e compra.  

É neste contexto que o papel do arquiteto se torna imprescindível, ou seja, é através da 

sua experiência e conhecimento ter a capacidade de criar um ambiente que conduza à 

satisfação dos clientes numa determinada loja. 

Com a evolução ao longo dos anos, dos espaços comerciais, mais confortáveis e onde 

tenham à disposição dos clientes, diversos produtos.  

Com as mudanças no estilo de vida, a atitude dos consumidores com relação ao tempo 

que utilizam nas suas compras, mudou significativamente. Como se verifica ao longo 
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deste trabalho, concluiu-se que os consumidores atualmente querem economizar 

tempo, na aquisição de produtos e serviços.  

Em suma, os consumidores procuram ferramentas e serviços para otimizar o uso do seu 

tempo ou minimizando o tempo necessário para uma determinada tarefa. Os 

consumidores têm fortes necessidades de satisfação imediata. 

O conceito de arquitetura dos espaços de venda, tem-se modificado de acordo com as 

novas necessidades do utilizador. Assim, a nível internacional, Gruen foi o mais sonante 

no que diz respeito à execução de lojas como um conceito mais ecológico e mais prático. 

Com a abertura do Centro comercial Southdale Center em Minneapolis, que para além 

de se poder para efetuar compras, era um local com as funções dos centros urbanos 

clássicos.  

Com o conceito de um centro coberto e sem carros, Gruen queria recuperar as 

estruturas urbanas mistas, com os pontos de venda próximas e uso pedonal e otimizá-

las através de proteção relativamente ao clima sobretudo. 

A nível nacional, Tomás Taveira foi um dos arquitetos a efetuar este pressuposto, 

através da construção das Amoreiras em Lisboa, onde executou um conceito 

multivariado de comércio. 

Outro dos arquitetos, foi Siza Vieira com a criação de diversos objetos arquitetónicos 

que conduziram à mudança de necessidades dos clientes, como é o caso do Banco 

Borges & Irmão, o Banco Pinto & Sotto Mayor, onde é visível que a sua arquitetura, 

como recurso a um gesto sistemático ou recorrente vinca um veículo legitimo para a 

identificação individual. 

São várias as características que nos permitem identificar na obra de Siza Vieira, um 

objetivo de criar uma identidade com a existência de uma linguagem reconhecível, para 

os dois bancos identificados neste trabalho. Não há dúvida que foi a partir destes 

exemplos, que a seriação de determinadas marcas teve a legitimidade que verificamos 

nos dias de hoje. 

No Retail especializado podemos verificar o caso da Worten. Esta marca desenvolveu-

se acentuadamente, desde a sua abertura até aos dias de hoje. 

 A procura de novas soluções está diretamente relacionada com a rentabilidade. Nesta 

área ligada ao comércio da eletrónica a evolução rápida e constante é necessária para 

acompanhar a evolução dos artigos que são comercializados.  
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O mercado multicanal surgiu na marca e a necessidade de integração do comercio 

digital com o comercio físico foi um dos pontos fulcrais no desenvolvimento do novo 

conceito Worten. O novo conceito para o seculo XXI surge da necessidade de ir ao 

encontro do que o consumidor tem nos dias de hoje. 

É notório em cada um dos objetos arquitetónicos que o papel do arquiteto é 

fundamental, não só para ir de encontro às necessidades dos novos clientes, mas 

também das novas tendências. Isto porque, uma definição clara de um novo conceito 

de loja é "um novo formato de loja que integra vestuário, utensílios domésticos, livraria, 

galeria e restaurante sob uma personalidade de marca consistente e de visual 

merchandising” (Chandan & Lottersberger, 2013: 2). 

As formas das lojas demonstram o desenvolvimento comercial no tempo e no espaço. 

É importante compreender a lógica dos espaços terciários, principalmente os que estão 

associados ao comércio, designados como “arquitetura de negócios”. 

A origem de cada forma está diretamente ligada à evolução do espaço público e 

semipúblico.  

A partir do século XIX, os grandes armazéns são típicos do comércio de massa, onde 

foram aplicadas novas políticas de venda mais agressivas e sedutoras. Deste modo, o 

grande armazém constitui a primeira revolução comercial moderna, inaugurando a era 

da distribuição em massa. 

Existem diversas características dos espaços, necessárias para que o interior funcione 

da melhor forma possível, e por essa razão, é inevitável que esses mesmos espaços se 

relacionem. Neste contexto, o papel do arquiteto é fundamental.  

Por outro lado, a natureza da inovação está a transformar os espaços em aberto, em 

locais flexíveis onde os mais diversos ramos de negócio podem convergir. A mudança 

demográfica e etária dos trabalhadores está a alterar os projetos para se tornarem mais 

confortáveis, sociais e colaborativos com a tecnologia. Por  estas razões, os espaços 

de inovação ajudam a elevar o que importa na economia de hoje, tornando-os lugares 

para assistir, com vista a tornarem-se mais competitivos. 

Seria interessante no futuro desenvolver o mesmo estudo descritivo, em setores 

públicos distintos e analisar eventuais mudanças citando, por exemplo, o ambiente.  
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