
Análise comparativa das lojas escolhidas 
 

PONTO DE VENDA 
 

Segmento Segmento A Segmento B Segmento C 
Loja Artefacto Artefacto Brentwood Brentwood Marabraz 

Localização Shopping D&D Loja de rua Shopping D&D Shopping Lar 
Center 

Térreo de prédio 
comercial. 

Endereço Av. Das Nações 
Unidas, 12.555, 
Itaim Bibi, São 
Paulo/SP 

Rua Haddock 
Lobo, 1405, 
Cerqueira Cesar, 
São Paulo/SP 

Av. Das Nações 
Unidas, 12.555, 
Itaim Bibi, São 
Paulo/SP 

Avenida Otto 
Baumgart, 500 - 
Vila Guilherme, 
São Paulo/SP 

Rua Coronel 
Xavier de Toledo, 
93, Centro, São 
Paulo/SP 

Posição Perto do elevador Em frente à 
Galeria Arte 
Aplicada  

Corredor Perto do 
estacionamento 

Em frente a uma 
parada de ônibus 

Entorno Conjuntos 
empresariais, 
hóteis de luxo, 
Rede Globo. 

Galerias, 
antiquários, 
restaurantes e 
grifes. 

Conjuntos 
empresariais, 
hóteis de luxo, 
Rede Globo. 

Centro de 
exposições. 

Conjuntos 
comerciais, 
agências de 
empréstimo 
consignado, 
Teatro Municipal, 
Vale do 
Anhagabaú, 
Shopping Light. 

Acesso Carro. Ônibus e 
trem tem paradas 
distantes. 

Carro. Metrô com 
parada à 3 
quadras. 

Carro. Ônibus e 
trem com parada 
distante. 

Carro. Ônibus. Carro (sem 
estacionamento), 
ônibus e metrô. 

Fachada Envidraçada com 
ambientes 
orientados para o 

Envidraçada com 
estrutura em 
concreto aparente. 

Envidraçada com 
nome da loja 
adesivado em 

Envidraçada com 
letreiro luminoso. 

Loja sem vitrine, 
com portas 
metálicas de rolo 



exterior. Marca 
adesivada na 
vitrine em letras 
pretas. 

Painéis utilizados 
lisos ou 
adesivados. 
Letreiro luminoso. 

letras pretas. que ficam 
recolhidas durante 
o tempo que a loja 
estiver aberta. 
Toldo em plástico 
com aplicação de 
marca sobre 
painel cinza. 

Layout da loja Ambientes 
projetados por 
profissionais e 
outros móveis 
avulsos 
espalhados. Boa 
circulação. 
Acessibilidade 
reduzida. 
Algumas peças 
estavam no 
exterior da loja 
por causa do 
Bota-Fora do 
shopping. 

Ambientes 
projetados por 
profissionais, com 
iluminação 
diversificada 
 Pequeno espaço 
destinado a peças 
avulsas. Boa 
circulação. 
Inacessível para 
cadeirantes. 

Ambientes 
formados, 
inclusive com 
iluminação e forro 
próprios. Poucas 
peças avulsas. 
Algumas peças 
estavam no 
exterior da loja 
por causa do 
Bota-Fora do 
shopping. 

Ambientes 
formados, 
inclusive com 
iluminação e forro 
próprios. Poucas 
peças avulsas. 
Uma área da loja 
estava destinada 
ao Outlet, com 
peças 
aglomeradas, mas 
bem organizadas. 

Não existem 
ambientes 
formados. 
Guarda-roupas 
ficam ao lado de 
sofás que ficam 
ao lado de 
cozinhas. 
Corredores 
estreitos. 

Revestimentos A maior parte do 
teto tem concreto 
aparente com 
tubulações 
expostas, sem 
forro. Nas 
paredes: 
madeiras, 

No teto: Gesso, 
concreto aparente, 
cobertura zenital, 
madeira sintética e 
natural.              
Nas paredes:     
fibra de vidro, 
vidro, espelho,  

Teto: 
Principalmente 
gesso, concreto 
aparente. 
Paredes: 
Gesso, plástico 
em relevo, papel 
de parede liso e 

Teto: 
Principalmente 
gesso, concreto 
aparente. 
Paredes: 
Gesso, plástico 
em relevo, papel 
de parede liso e 

Teto em gesso 
liso e pintura 
branca. As 
paredes são 
igualmente 
brancas. O piso 
em cerâmica 
branca, na 



inclusive de 
demolição, pintura 
texturizada, cores 
escuras, papel de 
parede, estampas 
geométricas. No 
piso, madeira de 
demolição, 
laminado, 
porcelanato, 
concreto e 
tapetes. 

papel de parede 
com diferentes 
texturas, além das  
listradas e 
geométricas, 
couro, tecidos 
(seda, linho), MDF 
laqueado fosco.  
No piso: carpetes, 
mármores (piguês, 
Nero, travertino), 
porcelanatos, 
madeiras, tapetes, 
sisal, tacos. 

listrado, painel 
em laca brilhante. 
No piso: tapetes, 
porcelanatos, 
madeira, 
carpetes. 

listrado, painel em 
laca brilhante. No 
piso: tapetes, 
porcelanatos, 
madeira, 
carpetes, 
mármore Carrara. 

diagonal. 

Iluminação Pontual e direta 
com spots. 

Pontual, cênica, 
indireta e direta 
com lâmpadas 
dicróicas embutida 
em gesso.  

Direta e Indireta 
com spots 
embutidas em  
teto de gesso. 

Pontual, direta e 
indireta  com 
spots. 

Iluminação geral 
com lâmpadas 
fluorescentes. 
Detalhe para as 
tiras coloridas 
colocadas nas 
luminárias. 

Recursos 
tecnológicos 

Computador,      
porta 
automatizada. 
Calculadora. 
Sistema central 
de ar-
condicionado. 

Computador, porta 
automatizada. 
Calculadora. 
Sistema central de 
ar-condicionado. 

Computador,  
porta 
automatizada. 
Calculadora. 
Sistema central 
de ar-
condicionado. 

Computador      
porta automatica. 
Calculadora. 
Sistema central 
de ar-
condicionado. 

Computador. 
Calculadora. 
Ventiladores. 

Facilidade de 
permanência 

Estacionamento 
amplo (R$ 18 / 
3h). Banheiros no 

Estacionamento 
sem custo no sub-
solo do prédio. 

Estacionamento 
amplo (R$ 18 por  
3h). Banheiros no 

Estacionamento 
sem custo no 
shopping. 

Sem 
estacionamento, 
com banheiro. 



shopping.  shopping. Banheiro no 
shopping. 

Atendimento Vendedora se 
apresenta e 
oferece ajuda. Ela 
lhe deixa à 
vontade para 
andar pela loja. 
Em caso de 
dúvida, é 
chamada. A 
maioria das 
vendedoras tem 
formação 
acadêmica na 
área. São 
oferecidos café e 
água. 

Vendedora se 
apresenta e 
oferece ajuda. Ela 
lhe deixa à 
vontade para 
andar pela loja. 
Em caso de 
dúvida, é 
chamada. A 
maioria das 
vendedoras tem 
formação 
acadêmica na 
área. São 
oferecidos café e 
água. 

Vendedora se 
apresenta e 
oferece ajuda. Ela 
lhe deixa à 
vontade para 
andar pela loja. 
Em caso de 
dúvida, é 
chamada. A 
maioria dos 
vendedores tem 
formação 
acadêmica na 
área. São 
oferecidos café e 
água. 

Vendedora se 
apresenta e 
oferece ajuda e a.  
deixa à vontade 
para conhecer a 
loja. Em caso de 
dúvida pode ser 
chamada. A 
maioria dos 
vendedores tem 
formação 
acadêmica na 
área. São 
oferecidos café e 
água. 

Assim que entra 
na loja um 
vendedor cola em 
você. Mesmo 
dizendo que só 
quer dar uma 
olhada ele fica por 
perto e fica 
falando de tudo 
que você dá uma 
olhada e já vai 
comentando 
sobre as 
facilidades de 
pagamento. Com 
pouca formação, 
fala errado e 
ainda puxa 
assuntos 
pessoais. 

 



PRODUTOS 
 

Segmento Segmento A Segmento B Segmento C 
Loja Artefacto Artefacto Brentwood Brentwood Marabraz 

Localização Shopping D&D Loja de rua Shopping D&D Shopping Lar 
Center 

Loja de rua 

Cores 
predominantes 

Escuras, neutras, 
marrons, preto, 
cinzas, brancos, 
pérola, nude 

Escuras, neutras, 
marrons, preto, 
cinzas, brancos, 
pérola, nude 

Claras, neutras, 
cinzas, beges, off-
white, nude 

Claras, neutras, 
cinzas, beges, off-
white, nude 

Branco, marrons, 
preto 

Cores em 
destaque 

Amarelo Amarelo Azul e amarelo Azul e amarelo Verde e laranja 

Formas 
predominantes 

Regulares, retas e 
poucas curvas 

Regulares, retas e 
poucas curvas 

Curvas e retas. 
Irregulares. 

Curvas e retas. 
Irregulares. 

Boleadas 

Formas em 
destaque 

Assimetria Assimetria Retas Retas  

Texturas 
predominantes 

Naturais: linho, 
seda, couro 
Fibras: bambu, 
málaca, junco, 
vime, linho 

Naturais: linho, 
seda, couro 
Fibras: bambu, 
málaca, junco, 
vime, linho 

Algodão e linho 
(puro e misto), 
fibras naturais 
(fibra de 
bananeira, junco) 
e sintéticas 
 

Algodão e linho 
(puro e misto), 
fibras naturais 
(fibra de 
bananeira, junco) 
e sintéticas 
 

Lisa 

Texturas em 
destaque 

Crocco, linho, 
pintura texturizada 
 

Crocco, linho, 
pintura texturizada 
 

Plástico em relevo Plástico em relevo Camurça, chenile, 
couro sintético 

Estampas 
predominantes 

Grafismo em 
branco e preto 
Geométricas e 
listras 

Grafismo em 
branco e preto 
Geométricas e 
listras 

Listradas, lisas Listradas, lisas Lisa 



Estampas em 
destaque 

Geométricas em 
branco e preto 

Geométricas em 
branco e preto 

Lisa Lisa Floral, laminados 
imitando pedras, 
laminados 
brilhantes 
imitando laca 

Materiais 
predominantes 

Madeiras de 
demolição, 
metais, couro. 
Mais naturais com 
pouca intervenção 
da indústria 

Madeiras de 
demolição, 
metais, couro. 
Mais naturais com 
pouca intervenção 
da indústria 

Laca alto brilho, 
fibras, vidros 
transparentes 

Laca alto brilho, 
fibras, vidros 
transparentes 

Aglomerado com 
revestimento em 
laminado 
decorado 

Materiais em 
destaque 

Acrílico, espelho, 
couro 

Acrílico, espelho, 
couro 

Laca alto brilho Laca alto brilho Metais, pastilha 
de coco 

Utilidades 
observadas 

Peças 
multifuncionais 
 

Peças 
multifuncionais 
 

Peças de 
designers. Sofá-
table. 

Peças de 
designers. Sofá-
table. 

 

Estilo de design Conservador, do 
clássico ao 
contemporâneo 
sem grandes 
ousadias 

Conservador, do 
clássico ao 
contemporâneo 
sem grandes 
ousadias 

Eclético Eclético Não identificado. 

Proporções 
percebidas 

Sofás com 
grandes 
proporções 
buscando conforto 
e descontração 

Sofás com 
grandes 
proporções 
buscando conforto 
e descontração 

Peças 
proporcionais à 
ambientes 
Já prontos , 
definidos. 

Peças 
proporcionais à 
ambientes 
Já prontos , 
definidos. 

Mesas de centro 
muito altas 

Características 
afins 

Diversos 
profissionais da 
área exibem 
ambientes com 
produtos 

Diversos 
profissionais da 
área exibem 
ambientes com 
produtos 

Multiplicidade de 
opções não só em 
textura mas em 
qualidade 

Multiplicidade de 
opções não só em 
textura mas em 
qualidade 

Limitadíssimas 
opções de 
acabamentos. 
Impossível trocar 
cor, tecido de 



Artefacto. 
Objetos de arte 
nos ambientes. 

Artefacto. 
Objetos de arte 
nos ambientes. 

mobiliário. 

 



PREÇO 
 

Segmento Segmento A Segmento B Segmento C 
Loja Artefacto Artefacto Brentwood Brentwood Marabraz 

Localização Shopping D&D Loja de rua Shopping D&D Shopping Lar 
Center 

Loja de rua 

Exposição Os preços não 
ficam expostos 
nas peças. O 
cliente deve 
perguntá-lo à 
vendedora. 
Excepicionalmente 
no Bota-Fora, os 
preços ficam 
fixados em 
etiquetas, 
somente nos 
produtos que 
estão participando 
do mesmo. 

Os preços não 
ficam expostos 
nas peças. O 
cliente deve 
perguntá-lo à 
vendedora. 
Excepicionalmente 
no Bota-Fora, os 
preços ficam 
fixados em 
etiquetas, 
somente nos 
produtos que 
estão participando 
do mesmo. 

Os preços não 
ficam expostos nas 
peças. O cliente 
deve perguntá-lo à 
vendedora. 
Excepicionalmente, 
os produtos em 
promoção ficam 
com os preços 
fixados em 
etiquetas. 

Os preços não 
ficam expostos nas 
peças. O cliente 
deve perguntá-lo à 
vendedora. 
Excepicionalmente, 
os produtos em 
promoção ficam 
com os preços 
fixados em 
etiquetas. 

Plaquetas 
enormes 
mostram o preço 
e as facilidades 
de pagamento. 

Formas de 
pagamento 

À vista com 
desconto ou em 
3x (1+2) em 
cartão ou cheque. 

À vista com 
desconto ou em 
3x (1+2) em 
cartão ou cheque. 

À vista com 35% 
de desconto, em 
3x com 33% de 
desconto. Em 6x 
com desconto 
negociável. Em 
10x sem desconto. 

À vista com 35% 
de desconto, em 
3x com 33% de 
desconto. Em 6x 
com desconto 
negociável. Em 
10x sem desconto. 

À vista com 
desconto, no 
cartão de crédito 
em 12x sem 
juros ou no 
carnê na loja em 
24x com juros. 

Valor agregado 
pela marca 

Alto valor 
agregado e 

Alto valor 
agregado e 

Não observamos 
essa apelação 

Não observamos 
essa apelação 

A marca não 
adiciona valor ao 



aceitação da 
“etiqueta”. 

aceitação da 
“etiqueta”. 

relacionada à 
marca, mas sim 
aos designers 
envolvidos. 

relacionada à 
marca, mas sim 
aos designers 
envolvidos. 

produto. 

Apelo Nenhum 
relacionado à 
preço. Qualidade, 
personalização e 
sofisticação 
constroem o valor 
do produto. 

Nenhum 
relacionado à 
preço. Qualidade, 
personalização e 
sofisticação 
constroem o valor 
do produto. 

“Originalidade, 
modernidade, 
exclusividade e 
sofisticação” 
Designação da 
empresa. 

“Originalidade, 
modernidade, 
exclusividade e 
sofisticação” 
Designação da 
empresa. 

“Preço menor 
ninguém faz!” 
Slogan da 
empresa. 



PROMOÇÃO 
 
 

Segmento Segmento A Segmento B Segmento C 
Loja Artefacto Artefacto Brentwood Brentwood Marabraz 

Localização Shopping D&D Loja de rua Shopping D&D Shopping Lar 
Center 

Loja de rua 

Publicações Revista própria. 
Participação em 
revistas da area, 
como Casa 
Claudia, 
Arquitetura & 
Construção, Casa 
Vogue. 

Revista própria. 
Participação em 
revistas da area, 
como Casa 
Claudia, 
Arquitetura & 
Construção, Casa 
Vogue. 

Catálogo em CD-
ROM entregue a 
alguns 
profissionais. 
Participação em 
revistas da area, 
como Casa 
Claudia, Quartos 
& Closets. 

Catálogo em CD-
ROM entregue a 
alguns 
profissionais. 
Participação em 
revistas da area, 
como Casa 
Claudia, Quartos 
& Closets. 

Folhetos 
distribuídos em 
aparadores na 
frente da loja e 
anexados aos 
jornais, em bairros 
específicos. 

Profissionais da 
área 

Promovem a loja 
a partir da 
divulgação por 
conta própria 
(seus sites e 
mailings) dos 
ambientes que 
projetaram nas 
mesmas. 

Promovem a loja 
a partir da 
divulgação por 
conta própria 
(seus sites e 
mailings) dos 
ambientes que 
projetaram nas 
mesmas. 

Alguns designers 
renomados 
desenham 
produtos para a 
loja e divulgam os 
mesmos por conta 
própria, em seus 
sites, mailings e 
exposições. 

Alguns designers 
renomados 
desenham 
produtos para a 
loja e divulgam os 
mesmos por conta 
própria, em seus 
sites, mailings e 
exposições. 

 

Eventos Promovem a 
Mostra Anual 
Artefacto com os 
lançamentos e 
ambientes do ano. 

Promovem a 
Mostra Anual 
Artefacto com os 
lançamentos e 
ambientes do ano. 

“Cedem” produtos 
para eventos 
como Casa Cor. 
Participam do 
Bota-Fora anual 

“Cedem” produtos 
para eventos 
como Casa Cor.  

Divulgação em 
eventos 
esportivos, como 
jogos de futebol. 



“Cedem” produtos 
para eventos 
como Casa Cor. 
Participam do 
Bota-Fora anual 
do Shopping.  

“Cedem” produtos 
para eventos 
como Casa Cor. 

do Shopping. 

Mailing Lista de e-mails 
pela qual enviam 
Newsletter com 
promoções e 
eventos. 

Lista de e-mails 
pela qual enviam 
Newsletter com 
promoções e 
eventos. 

Lista de e-mails 
pela qual enviam 
Newsletter com 
promoções e 
eventos. 

Lista de e-mails 
pela qual enviam 
Newsletter com 
promoções e 
eventos. 

 

 



IDENTIDADE VISUAL 
 

Segmento Segmento A Segmento B Segmento C 
Loja Artefacto Artefacto Brentwood Brentwood Marabraz 

Localização Shopping D&D Loja de rua Shopping D&D Shopping Lar 
Center 

Loja de rua 

Estilo Atemporal. Com 
uso de fonte 
tipográfica 
remetendo às 
letras das 
máquinas de 
escrever. 

Atemporal. Com 
uso de fonte 
tipográfica 
remetendo às 
letras das 
máquinas de 
escrever. 

Marca séria e 
sóbria. Os tons de 
marrom 
evidenciam essas 
carcterísticas. 

Marca séria e 
sóbria. Os tons de 
marrom 
evidenciam essas 
carcterísticas. 

Uso de cor 
saturada e 
logotipo 
ultrapassado. 

Aplicação A aplicação 
padrão é positiva, 
com letras pretas 
em fundo branco. 

A aplicação 
padrão é positiva, 
com letras pretas 
em fundo branco. 

A aplicação 
padrão é positiva, 
com letras 
marrons em fundo 
num tom de 
marrom claro.  

A aplicação 
padrão é positiva, 
com letras 
marrons em fundo 
num tom de 
marrom claro. 

A aplicação 
padrão é 
negativa, com 
letras brancas 
num fundo azul 
com brilho e 
slogan. 

Apresentação e 
funcionalidade 

do site 

Clean, menu com 
opções suficientes 
para o segmento. 
Sentimos falta de 
histórico das 
mostras e mais 
imagens. É 
possível consultar 
catálogos de 
produtos. Site em 

Clean, menu com 
opções suficientes 
para o segmento. 
Sentimos falta de 
histórico das 
mostras e mais 
imagens. É 
possível consultar 
catálogos de 
produtos. Site em 

Site com música 
de lounge e 
poucas opções de 
menu. Não é 
possível consultar 
catálogos de 
produtos. O uso 
do Flash dificulta 
o salvamento de 
imagens. 

Site com música 
de lounge e 
poucas opções de 
menu. Não é 
possível consultar 
catálogos de 
produtos. O uso 
do Flash dificulta 
o salvamento de 
imagens. 

Site com muitas 
opções de menu e 
acesso a catálogo 
de produtos. 
Linguagem 
compatível com o 
público. 



português e 
ingles. 

português e 
ingles. 

 
 


