CONSULTE AQUI A LOCALIZAÇÃO DAS LOJAS NA CIDADE.

MAIS DE 40 LOJAS QUE PRATICARAM
O HACKEAMENTO BUSCANDO
NOVAS SOLUÇÕES E NEGÓCIOS.
PREPARAMOS ESTE GUIA COM AS LOJAS

QUE SÃO REFERÊNCIAS DE MELHORES PRÁTICAS,

INOVAÇÕES E DE TUDO QUE É TENDÊNCIA NO VAREJO,
PARA VOCÊ CONHECER DURANTE A APAS SHOW 2019.
TRACE O SEU ROTEIRO E CONFIRA NA PRÁTICA
COMO ESSAS LOJAS BUSCAM ATENDER

ÀS NOVAS DEMANDAS DE SEUS CLIENTES.

EXPERIÊNCIA, INOVAÇÃO,
TECNOLOGIA, ATENDIMENTO
E PRODUTOS DIFERENCIADOS
DO VAREJO ESPERAM POR VOCÊ
EM SÃO PAULO. APROVEITE!
AGRADECEMOS O IMPORTANTE APOIO DAS SEGUINTES PESSOAS E EMPRESAS PARA A REALIZAÇÃO DESTE GUIA:
RDI – RETAIL DESIGN INSTITUTE (GEORGE HOMER , LUCILA CAMPIGLIA, PEDRO CARIBÉ E MARCOS MORRONE)
OLEGÁRIO ARAÚJO / L.E.K. CONSULTING / KPMG / POPAI / SUPERVAREJO

PROCURANDO TENDÊNCIAS
E EXEMPLOS PRÁTICOS
DE INOVAÇÃO?
VISITE AS PRINCIPAIS
LOJAS-CONCEITO DO VAREJO
DE SÃO PAULO.

COSMÉTICOS

CONHEÇA NOSSAS INDICAÇÕES
DE LOJAS-CONCEITO.

ESPECIARIAS

CONFIRA TAMBÉM ALGUMAS ATRAÇÕES
TURÍSTICAS DA CIDADE DE SÃO PAULO.

ACESSÓRIOS

1 - ADÔ ATELIER
Acessórios como bolsas e carteiras
em couro personalizado com técnicas
próprias. Produção semiartesanal.
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 199
Pinheiros

adoatelier.com

2 - STUDIO DRÊ MAGALHÃES
Loja em que todos os acessórios
são produzidos com cordas. Destaque
para o atendimento personalizado
e a curadoria oferecida.
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 303
Pinheiros

studiodremagalhaes.com.br

5 - CASA ORGÂNICA
Loja de produtos orgânicos certificados,
com serviço de assinatura.
O cliente escolhe os itens
e a periodicidade da entrega.
R. Fidalga, 346 – Vila Madalena

casaorganica.eco.br

6 - EATALY
Com a gastronomia das variadas regiões
italianas e empório seleto. Apresenta um
espaço moderno de rede internacional,
com o melhor da Itália em seus pratos.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489 –
Itaim Bibi

9 - HIROTA MORUMBI
A rede que soma a tradição japonesa
com inovações de todo o mundo.
Oferece produtos, serviços e outros itens
que o cliente precisa em um único lugar.
Av. Dr. Guilherme Dumont Villares,
1.450 – Jardim Londrina

hirotafood.com.br/lojas

10 - HORTISABOR
Pouca inovação, mas uma loja focada
no cliente do dia a dia e com ótima
operação de itens a granel.
R. Tabapuã, 1.026 - Itaim Bibi

bloghortisabor.com.br

eataly.com.br

13 - OBA FARM
Inspirada na norte-americana Stew
Leonard’s. Valoriza os produtos frescos
e a experiência de compra, com
ambientação cênica e interatividade.
R. Teodoro Sampaio, 1.424 – Pinheiros

obahortifruti.com.br

14 - PÃO DE AÇÚCAR
Loja-conceito da nova geração da rede
Pão de Açúcar, que valoriza a conexão emocional
do cliente por meio de uma melhor experiência
de compra e interatividade. Oferece layout
modernizado e interação com aplicativo
que permite agendar o atendimento no caixa.
R. Mal. Hastimphilo de Moura, 30
– Portal do Morumbi

17 - ZAITT
Uma loja de conveniência autônoma –
sem checkout. O cliente se cadastra pelo
aplicativo e faz reconhecimento facial
para ter as portas abertas. Loja-conceito
sem filas do primeiro supermercado
inteligente da América Latina.
R. João Cachoeira, 382 – Itaim

zaitt.com.br

BALAS
E CHOCOLATES

18 - DENGO
Loja de chocolate premium que permite
comprar pedaços quebrados, do
tamanho que o cliente quiser.
Av. Roque Petroni Junior, 1.089 –
Morumbi Shopping

21 - BOUTIQUE NESPRESSO
A Nespresso tem espaço arrojado, que
inaugura um novo conceito de loja e
elimina o uso das tradicionais bancadas.
Ao fundo, baristas ensinam os clientes a
prepararem drinques.
R. Oscar Freire, 953 – Jardim Paulista

nespresso.com

25 - INSECTA SHOES
Sapatos ecológicos e veganos, produzidos
no Brasil com a reutilização de roupas
vintage. Segue o conceito slow fashion –
movimento e propósito sustentável.
R. dos Pinheiros, 342 – Pinheiros

insectashoes.com

29 - AESOP
Loja de cosméticos australianos com
ambiente natural. Destaque para o visual
com store design regionalizado e para a
curadoria.
R. Harmonia, 343 – Sumarezinho

aesop.com.br

33 - BOMBAY
Uma empresa idealizada para atender
à demanda de ervas, especiarias e
pimentas. Conta com mais de 500
produtos, 100% puros.
Al. Ministro Rocha Azevedo, 856 –
Jardim Paulista

smartfit.com.br

bombayherbsspices.com.br

41 - CAEDU
Varejo de moda popular no formato
autosserviço, com peças para toda a família.
Destaque para a ambientação da loja,
disposição dos produtos, visual merchandising.
Av. Aricanduva, 555 - Piso Itaquera –
Shopping Aricanduva

caedu.com.br

45 - KING 55
Moda vegana unissex com foco
na sustentabilidade e sem qualquer tipo
de crueldade animal. A experiência
é o destaque.
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 190 –
Pinheiros

king55.com.br

VESTUÁRIO

CALÇADOS

22 - HAVAIANAS
Loja-conceito da marca, permite
customizar a sandália de inúmeras
formas. Destaque para a experiência, o
visual e a ambientação modernos.
R. Oscar Freire, 1.116 – Cerqueira César

37 - SMART FIT
Academia focada no propósito de
atender o cliente em ambiente dedicado
e objetivo. Aqui, as pessoas se exercitam
em um novo espaço.
R. Augusta, 1.053

26 - MECA SPOT + PP ACESSÓRIOS
Café gourmet com curadoria e produtos
em couro excedente da indústria
calçadista. Conceito de sustentabilidade.
R. Artur de Azevedo, 499 – Pinheiros

meca.love/mecaspot

CASA
E DECORAÇÃO

30 - LOLA COSMETICS
Loja-conceito de cosméticos com
linguagem moderna, que busca a beleza
consciente com respeito a pessoas,
animais e cultura.
Av. Roque Petroni Junior, 1.089 –
Morumbi Shopping

lolacosmetics.com.br

DIVERSOS

34 - HELA SPYCE
Loja da conhecida marca alemã. Além
de oferecer molhos, condimentos e
especiarias do país de origem, destaca-se
pelo design da loja.
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 72 –
Pinheiros

helaspice.com.br

38 - AMARO
Tradicional loja de moda feminina com
operação omnichannel de destaque.
Av. Higienópolis, 618 – Shopping Pátio
Higienópolis

CTN – CENTRO DE TRADIÇÕES
NORDESTINAS
Um local de difusão da cultura
nordestina com diversas
comidas em quiosques
e barracas temáticas,
restaurante familiar e shows
populares diversos.
R. Jacofer, 615 – Limão

SANTA LUZIA
Um empório que se
diferencia pelo atendimento,
que busca responder a todas
as necessidades de seus
clientes: desde uma atenção
especial durante as compras,
até a importação de produtos.
Alameda Lorena, 1.471 –
Jardim Paulista

MERCADO MUNICIPAL
O Mercado Municipal de São
Paulo, ou Mercadão, possui
uma diversidade de bancas
antigas abertas desde 1933.
Em seu interior há bares
e restaurantes de diversas
nacionalidades.
R. Cantareira, 306 – Centro

SKYE BAR E RESTAURANTE
- HOTEL UNIQUE
Possui uma piscina
avermelhada e um fabuloso
lounge com vista panorâmica
para o Parque Ibirapuera
e o horizonte de São Paulo.
Av. Brigadeiro Luís Antônio,
4.700 – Jardim Paulista

ctn.org.br

42 - DECATHLON PAULISTA
Experiência de compra é o grande
destaque da maior rede de lojas de
artigos esportivos da cidade.
Av. Paulista, 854 – Bela Vista

decathlon.com.br

amaro.com

46 - ORIBA
Moda básica com propósito
de sustentabilidade social. Cada peça
vendida significa um kit escolar doado
para uma criança.
R. Artur de Azevedo, 1.284 – Pinheiros

oriba.com.br

santaluzia.com.br

oportaldomercadao.com.br

hotelunique.com.br

MIRANTE - FAROL SANTADER
Prédio tombado pelo Patrimônio
Histórico de São Paulo,
com Mirante no 26º andar,
onde foi instalado um café
com a inspiração art déco
do Empire State Building.
R. João Brícola, 24 – Centro

ZONA CEREALISTA
A zona cerealista contém
dezenas de armazéns varejistas
e atacadistas de cereais,
produtos a granel e outros
artigos do mundo todo
a preços acessíveis.
R. Santa Rosa, 49-117 – Brás

PET SHOP

paodeacucar.com

ALIMENTOS

3 - A QUEIJARIA
Aqui tudo gira em torno do queijo.
Os destaques são o storytelling
de cada item, o produtor e a experiência
de consumo.
R. Aspicuelta, 35 – Vila Madalena

7 - FEED
Um açougue do produtor. Os cortes são
tratados e expostos como verdadeiras joias
em um ambiente com espaço gourmet.
R. Dr. Mário Ferraz, 547 – Jd. Paulistano

feed.com.br

11 - MEU DIA
Loja de produtos para consumo
imediato, com ‘’beer cave’’, rapidez
e agilidade. Ambiente e comunicação
visual atualizados e dinâmicos.
R. Augusta, 1.053 – Cerqueira César

lojas.dia.com.br

15 - ST. MARCHE
Supermercado premium com excelente
sortimento food on the go para
consumo imediato. Loja moderna
com destaque para a padaria.
R. Nova York, 245 – esquina com a Rua
Flórida – Brooklin

19 - PAPABUBBLE
Marca espanhola de balas artesanais.
O destaque é viver a experiência de ver
a produção com uma infinita combinação
de cores e sabores.
R. dos Pinheiros, 282 – Pinheiros

23 - INBOX SHOES AUGUSTA
As melhores ofertas em calçados
femininos direto da fábrica, com alta
qualidade e design exclusivo.
R. Augusta, 2.400 – Cerqueira César

inboxshoes.com.br

27 - DECAMERON
Escritório de design e também um
laboratório para a produção de seus
móveis. Destaque para o projeto
arquitetônico.
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.136 –
Jardim América

decamerondesign.com.br

BEBIDAS

31 - CASA DIÁRIA
Expõe produtos de diversas categorias que
trazem em sua essência o vacation lifestyle.
Destaque para a galeria de arte, curadoria
e experiência.
R. Artur de Azevedo,1.315 – Pinheiros

casadiaria.co

4 - CARREFOUR MARKET
Conceito sob medida para bairro,
apresenta comunicação visual amigável,
sortimento adequado e ambiente jovem
e descontraído.
R. Gomes de Carvalho, 784 – Vila Olímpia

carrefour.com.br

hirotafood.com.br/lojas

12 - NATURAL DA TERRA
Focada em FLV, foi reformada
recentemente para oferecer um visual
diferenciado e grande mix de produtos.
Av. Santo Amaro, 3.493 – Brooklin

marche.com.br

naturaldaterra.com.br

16 - SUPER SAUDÁVEL
Supermercado de alimentos saudáveis
e orgânicos. Destaque para a horta na
área de vendas e práticas sustentáveis.
Loja-conceito com uma equipe de
nutricionistas que escolhem os melhores
fornecedores para garantir a qualidade
dos produtos.
Av. São Gualter, 931 – Alto de Pinheiros

supersaudavelshopping.com.br

lojabab.com.br

43 - FLAVIA ARANHA
Loja de moda com o conceito slow
fashion que se apoia na sustentabilidade
com processo de tingimento natural.
R. Aspicuelta, 224 – Vila Madalena

flaviaaranha.com.br

47 - THE CZO STORE (CARTEL 011)
Loja multimarcas de moda feminina e
masculina que mistura influências globais
com cultura local. Oferece restaurante,
arte e entretenimento.
R. Artur de Azevedo, 517 – Pinheiros

SAÚDE

20 - ADEGA PÃO DE AÇÚCAR
Recém-inaugurada. A principal categoria
de bebidas é o vinho (mais de 700 rótulos
com importação exclusiva), além de
bebidas destiladas.
R. Augusta, 2.710 – Cerqueira César

paodeacucar.com/adega

24 - PAULA FERBER
Loja luxo de calçados e acessórios
feitos à mão por artesãos espalhados
pelo Brasil. A curadoria é o destaque.
R. Aspicuelta, 288 – Vila Madalena

inboxshoes.com.br

28 - PONTO FRIO
Conceito premium store, loja com área
de vendas que associa oferta
de produtos sofisticados, atendimento
personalizado e um ambiente físico
com tecnologia 4D.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041 –
Lojas 301/302 – Piso 2
– Shopping JK Iguatemi

pontofrio.com.br

32 - HOUSE OF ALL
Espaço colaborativo que abriga cozinha
gourmet, lavanderia, aluguel de roupas,
coworking e estúdio de tatuagem.
R. Dr. Vírgílio de Carvalho Pinto, 57 –
Pinheiros

houseofall.co

40 - BÁSICO.COM
Roupas básicas produzidas com materiais
nobres. Operação online x offline e guide
shop – lojas físicas sem estoque e ligadas
a um e-commerce são os destaques.
R. Aspicuelta, 216 – Vila Madalena

basico.com
36 - ONOFRE MEGASTORE
Utiliza a automação com robôs que
separam os produtos para o atendente
pegar em um dispenser e entregar
ao cliente, além de displays interativos.
Av. Paulista, 1.267 – Esquina com R.
Pamplona

onofre.com.br

44 - HERING
Com espelho inteligente para o cliente
experimentar roupas sem ajuda de
atendentes. Conceito omnichannel,
sensores de área e etiquetas RFID.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 –
Shopping Morumbi

hering.com.br

farolsantander.com.br

cartel011.com.br/the-czo-store

petz.com.br

aqueijaria.com.br

8 - HIROTA FOOD EXPRESS
Loja em que é possível ver a aplicação
prática de algumas das principais
tendências do varejo alimentar.
Av. Ipiranga, 344 – Edifício Itália –
República

35 - PETZ
Loja similar a um supermercado,
com gôndolas e autosserviço.
Serviços oferecidos: hospital, play center,
day care, hotel, estética. Conceito
de experiência na loja, com self checkout,
QR Code, realidade aumentada.
Av. Dr. Ricardo Jafet, 1.750 – Vila Mariana

39 - BAB BATH BODY
Cosméticos, decoração e moda sem uso
de matéria-prima animal. E também sem
testes com animais e sem parabeno.
R. João Moura, 549 – Pinheiros

48 - ZARA
Operação com o uso de RFID que informa
a disponibilidade do produto em estoque.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Piso
Superior – Lj. 47/48 – Shopping Morumbi

zara.com/br

RUA OSCAR FREIRE/
QUADRILÁTERO DO LUXO
Viva a experiência de visitar
lojas diferenciadas que
determinam tendências, como
Havaianas, Nestlé e Nespresso.
A Oscar Freire também está
entre as 10 ruas de comércio
mais luxuosas do mundo.
O quadrilátero é formado pelas
alamedas Santos e Casa Branca,
e pelas ruas Estados Unidos
e Consolação – Jardins

zonacerealista.com.br

