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Decor

Delicadeza e memórias
A delicadeza da decoração feminina proposta pela arquiteta e designer de interiores Karla Madrilis é percebida em objetos que 
possuem valor sentimental e pelos arranjos florais. Prateleiras suspensas colocadas no ambiente abrigam álbuns de fotografias, 
dvds, cds e livros de poesia.

Suave e romântico
Este projeto foi criado para uma mulher bonita, jovem, ligada à moda, casada e mãe de três meninas. “Ela e o marido desejavam 
um quarto prático, suave, com cores neutras e como o closet era muito pequeno para o casal, solicitaram que parte do quarto 
se transformasse em armário. Para continuarem com a privacidade que um closet oferece, fizemos uma divisão com parede de 
gesso acartonado revestido com papel decorado onde implantamos um televisor, uma cômoda vintage e arandelas que deram 
um toque romântico e aconchegante ao quarto. Quadros com cores vibrantes alegraram o ambiente”, descreve Cássia Lott, que 
assina o projeto juntamente com Rosane França. 

Cantinho especial
Este home office foi projetado para uma pessoa do sexo feminino. As paredes foram revestidas em vidro, madeira laqueada e 
pintura, todas com o mesmo tom. Os adornos traduzem certa feminilidade com topiarias verdes sobre a escrivaninha, escultura 
feminina sobre base em cristal, entre outras peças. O projeto é de Hélio Albuquerque e Sonia Peres.

Grandes parcerias e bons negócios
O mix de lojas do Shopping ID se destaca 
pela presença de empreendimentos 
reconhecidos nacionalmente no ramo de 
decoração e design

“Nosso primeiro cliente 
é o lojista”. Com esse lema, 
a família Venâncio, chefiada 
pelo patriarca José Nicode-
mos, iniciou, em novembro de 
2006, um intenso processo de 
mudança e reformulação do 
antigo Venâncio 3000 em Sho-
pping ID, considerado hoje um 
dos mais completos do Cen-
tro-Oeste em lojas de móveis 
e produtos de design e deco-
ração. A mudança tinha como 
meta renovar a identidade, 
melhorar a infraestrutura, pro-
fissionalizar e recrutar capital 
humano especializado e reade-
quar o mix de lojas. “Tínhamos 
que mudar de dentro pra fora 
e não só na fachada. O empre-
endimento para dar certo deve 
focar, antes de tudo, na saúde 
dos lojistas e empreendedo-
res que trabalham com ele”, 
avalia Zoroastro Neto, supe-
rintendente do ID e um dos 
responsáveis pelo novo perfil 
do shopping.

Chamado por Zoroastro de 
gênese do projeto ID, o pla-
nejamento de readequação 
do mix de lojas trazia, entre 
outras ações, estudos de seg-
mentação e transparência nas 
negociações: “Isto não existia 
outrora. As lojas entravam de 
acordo com a procura. Agora, 
os espaços são ocupados de 
forma ordenada e planejada, 
de modo a dar ao cliente 
opções de pesquisa, mas sem 
criar uma concorrência desleal 
e venenosa entre os lojistas”.

Em apenas dois anos, as 
mudanças puderam ser senti-
das visivelmente e lojas fortes 
no cenário nacional passaram 
a olhar o ID com especial aten-
ção. Como a home store Etna, 
que ocupa um espaço de mais 
de cinco mil metros quadra-
dos no shopping. “O ID é um 
parceiro estratégico, devido 
a sua excelente localização 
e mix de produtos”, explica 
Marcos Rosa, gerente geral da 
Etna Brasília. Desde sua inau-
guração, a home store ajudou 
a incrementar em 45% o fluxo 
de pessoas no shopping e a 
alavancar em 30% o fatura-
mento de muitos lojistas.

A mineira Líder Interio-
res foi outra grande rede que 
escolheu o ID como porta de 
entrada para o mercado bra-
siliense. “A Líder sempre 
apostou no shopping e no 
seu potencial. Temos clientes 
mais exigentes e seletos, o que 
aumenta ainda mais a nossa 
responsabilidade em prestar 
um serviço de alto nível”, pon-
dera o consultor de vendas e 
gerente substituto, Marcos 
Marcelo Veiga.

A empresária Berenice 
Figueiredo também resolveu 
apostar nos diferenciais do 
ID para começar seu negócio. 
Com mais de 20 anos de expe-
riência no mercado de decora-
ção, Berenice inaugurou, em 
fevereiro deste ano, a Solevita, 
loja voltada à decoração de 
quartos infantojuvenis. “Abri 

minha loja no ID por acreditar 
na revitalização do shopping e 
ver com meus próprios olhos 
as mudanças ocorridas”.

Algumas marcas mudaram 
junto com o shopping. Caso 
da Prima Línea e da Ger-
man Interiores. Ambas pos-
suíam lojas no antigo Venân-
cio 3000, mas, para acompa-
nhar o processo de reposicio-
namento do ID, resolveram 
investir em mudanças inter-
nas. “Na German Interiores 
investimos tanto na parte téc-
nica como na estrutural, tudo 
com a supervisão e criação do 
arquiteto André Alf, o mesmo 
que assina o projeto de revi-
talização do mall do ID”, diz 
o gerente comercial W. Naa-

man. Para André Alf, os novos 
projetos buscam se alinhar às 
novas expectativas dos con-
sumidores: “Hoje em dia, os 
clientes buscam, além de 
bons preços e bons negócios, 
um pouco mais de estética e 
bem-estar nos lugares que fre-
quentam. O intuito dos proje-
tos foi criar ambientes capazes 
de imprimir essas sensações 
aliadas aos bons negócios já 
feitos pelo Shopping ID”.

A mineira Prima Línea, por 
sua vez, se desdobrou em duas 
lojas: uma de colchões e outra 
de móveis e objetos de deco-
ração. “Estamos investindo 
cada vez mais em novos pro-
dutos, estratégias de marke-
ting e treinamentos para 

nossa equipe. Com o novo 
posicionamento do ID, o mix 
de produtos está muito mais 
abrangente e incrementado. 
Com isso, o fluxo de vendas 
aumentou, principalmente aos 
domingos, uma realidade para 
o cliente pela falta de tempo 
no dia a dia”, explica o dire-
tor presidente Eduardo Noro-
nha. Opinião compartilhada 
pela arquiteta Beth Rosso, 
uma das parceiras da Prima 
Línea: “Sem dúvida que abrir 
aos domingos ajudou bastante. 
Outro fator que agregou à ima-
gem e à qualidade do ID foi a 
abertura da Etna. Antes, eu 
sentia que o shopping não 
possuía bons fornecedores. 
Hoje, fico tranquila quando um 

cliente meu diz que achou um 
produto do seu agrado no ID”.

As mudanças no mix de lojas 
também foram sentidas pelas 
designers de interiores Angela 
Borsoi e Sonia Lacombe. “O ID 
é privilegiado pela sua loca-
lização nobre, no coração da 
cidade. O shopping teve uma 
grande sacada quando vislum-
brou seu potencial no mer-
cado de design e mudou sua 
identidade”, elogiam as pro-
fissionais que, no ano pas-
sado, foram responsáveis pelo 
“O Apartamento do Chefe de 
Cozinha”, ambiente que ante-
cipou na mostra Morar Mais 
por Menos as novidades que a 
home store Etna levaria ao ID 
meses depois.

Marcos Rosa, gerente geral da Etna Brasília: "O ID é um parceiro estratégico"

Sonia Lacombe e Angela Borsoi: elogios à mudança de identidade do shopping

Beth Rosso acredita que o shopping tem fornecedores de altíssima qualidade

André Alf e W. Naaman: revitalização da estrutura da German Interiores


