Caso Neopos - Drogaria Iguatemi

cenário
A Drogaria Iguatemi, ao longo de seus 40 anos, é considerada uma das mais sofisticadas e inovadoras redes de farmácias do
mercado. A cada dia, busca criar ambientes aconchegantes e bem distribuídos, conjugando a venda de remédios e
perfumaria.
A quarta loja da rede, inaugurada em Abril de 2011 no Shopping Iguatemi Alphaville, possui 200m2, pé direito duplo e um
moderno sistema de acondicionamento de produtos que conserva a temperatura e garante mais qualidade aos itens.
projeto
Atenta ao que há de sofisticado no mercado, a Drogaria Iguatemi trouxe ao Brasil uma tendência forte na Europa, que alia
design de móveis e iluminação para destacar os produtos, imprimindo o conceito de boutique e bem estar na loja. O
mobiliário é assinado pela Tecnyfarma Brasil, empresa brasileira de origem espanhola, especializada no projeto e fabricação
de móveis, soluções de armazenagem e montagem para o setor farmacêutico.
Para potencializar o design e a funcionalidade dos móveis, um dos mais respeitados light designers do Brasil integrou o
projeto, o Prof. Dr. Antônio Carlos Mingrone da Mingrone Iuminação, que também assina obras como a do Shopping
Iguatemi, Grand Hyatt Hotel e Estação Pinacoteca de São Paulo.
Entusiasta da tecnologia LED a Mingrone sugeriu retro iluminação dos móveis, destacando assim os produtos e gerando
melhor aproveitamento do espaço e circulação da loja. Optou pela linha de produtos Neopos - Samsung LED.
“Utilizar outro tipo de iluminação, exigiria um mobiliário maior para comportar lâmpadas convencionais e para
possibilitar o acesso ao interior do móvel no caso de manutenção. Isso não ocorre com o LED. Por ser pequeno e
de manuseio simples e fácil, favorece a economia de espaço”, afirma Mingrone.
tecnologia LED

A Neopos, distribuidora exclusiva Samsung LED no Brasil, aceitou o desafio e utilizou os módulos Light Strip em todo o
mobiliário de produtos. Os módulos Light Strip são barras de LED finas e leves, instaladas facilmente no interior dos móveis,
também indicados para vitrines, displays, expositores, escadas, dando um toque de sofisticação e design.
No projeto foram utilizadas mais de 1.000 barras Light Strip, equivalentes a 300 metros de barras de LED.
Outros modelos de lâmpadas, projetores e módulos também são indicados para iluminação de lojas, paredes e fachadas.
resultados

O sucesso e os resultados da iluminação LED no mobiliário da loja podem ser vistos nas fotos acima e graças à
simplicidade do LED, apenas 2 dias foram necessários para deixar tudo pronto.
Outro fator de destaque da tecnologia é a duração. O tempo de vida útil do LED é 660% maior do que a das lâmpadas
fluorescente tubulares convencionais T8, muito utilizada no comércio. Isso equivale à 50 mil horas ou 12 anos.
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