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É UM LUXO
Atender a clientela de alta renda
proporciona ao supermercado
margem maior, tíquete médio mais
alto, maior regularidade nas vendas e
menor suscetibilidade às intempéries
da economia do País.

Por Denise Brito

O MERCADO DE LUXO TEM GANHADO MAIOR EXPRESSÃO NO BRASIL

DESDE QUE AS GRIFES MAIS SOFISTICADAS DO MERCADO MUNDIAL

VOLTARAM SUA ATENÇÃO AO POTENCIAL DE CONSUMO DA ELITE

BRASILEIRA. "NOS MERCADOS DE ORIGEM DESSAS MARCAS - Eu-

ROPA E ESTADOS UNIDOS -, A CONCORRÊNCIA É MUITO VIGOROSA,
LEVANDO-AS A FUGIR DA COMPETIÇÃO E EXPANDIR SEUS NEGÓ-
CIOS EM PAÍSES EMERGENTES COM MAIOR DENSIDADE ECONÓMICA",
EXPLICA CLÁUDIO FELISONI, COORDENADOR DO PROGRAMA DE
ADMINISTRAÇÃO DO VAREJO, DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE AD-
MINISTRAÇÃO (PROVAR/FIA-USP). ALÉM DESSE CONTEXTO NO
AMBIENTE EXTERNO, DOIS FATORES INTERNOS TÊM IMPULSIONADO

OS NEGÓCIOS NESSE SEGMENTO, SEGUNDO FELISONI.

Um é a valorização do Real, que facili-
tou a importação desses produtos sofisti-
cados. Outro é o traço sociológico, bastante
presente na cultura brasileira, de buscar
formas diferenciadas de se apresentar so-
cialmente como forma de reafirmação de
personalidade. "Portar um objeto de luxo
ou frequentar um lugar sofisticado é uma
forma de sinalizar ser pertencente a um
grupo seleto", exemplifica ele.

O supermercadista sabe, o consumidor

está mal acostumado. Com a recente ele-
vação da qualidade no varejo de auto-ser-
viço, o cliente se tornou mais exigente e
conhecedor de seus direitos, e vê hoje a
qualidade de produtos e serviços como
uma obrigação do varejista e não mais co-
mo diferencial. Nesse cenário, o que fazer
para agradar um cliente ainda mais seleto,
de alta renda, frequentador do mercado de
luxo? A resposta, segundo quem atua nes-
se segmento, é ultrapassar a qualidade já
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presumida, criando um relacionamento apto
a superar as expectativas. O tempo todo.

Existem no País cerca de 105 mil bra-
sileiros com renda familiar acima de R$
50 mil, segundo dados do Provar. Quem
se propõe a atender um público com
poder aquisitivo semelhante sabe que a
busca da personalização e da sensação de
exclusividade são características-chave.
Para alcançá-las, a loja precisa trabalhar
a diferenciação de seu mix - geralmente
com ênfase na diversidade de marcas pre-
mium e importadas, de sua ambientação
- fortemente embasada no visual-mer-
chandising, e finalmente, mais difícil, de
seus serviços. "O grande desafio do varejo

de alta renda é a qualidade de mão-de-
obra", destaca o consultor Alexandre
Ribeiro, da R. Dias Consultoria.

Oferecer um atendimento uniforme e
de alta qualidade exige uma política de re-
cursos humanos diferente da normalmente
praticada no setor. É preciso investir em
mão-de-obra qualificada, em treinamen-
tos constantes e evitar a alta rotatividade
típica do comércio, retendo os talentos da
loja. "Oferecer o serviço de sommelier, por
exemplo, é caro, além de que são necessá-
rios dois, um para cada turno. Capacitar
um funcionário da própria loja pode ser
uma opção, mas pode levar anos para ele
atingir o conhecimento e refinamento cul-
tural para saber conversar sobre vinhos
com um consumidor muito exigente",
pondera o consultor.

É que nesse universo do luxo o conceito
de percepção do atendimento é bastante
ampliado. Não basta, por exemplo, ofere-
cer manobristas uniformizados e solícitos
à porta. "Estamos falando do detalhe do
manobrista não abrir a porta do carro para
uma mulher, mas apenas conduzir à porta,
a fim de evitar um possível constrangimen-
to no caso da cliente estar vestindo saia",
cita Ribeiro, que lembra de um episódio

em que a cliente,
que vestia saia,
entrou no super-
mercado e foi
direto ao geren-
te reclamar, pois
sentiu-se desres-
peitada.

Significativa-
mente, em todas
as lojas parti-
cipantes desta
reportagem, am-
plamente reco-
nhecidas por sua
especialização no
atendimento ao
público de alto
poder aquisitivo, o
investimento na qualificação de pessoal foi
citado como a base principal de seu suces-
so. Em todas elas a rotatividade de fun-
cionários está abaixo da média do setor,
havendo uma grande incidência de empre-
gados há cerca de dez anos nas empresas.
Para isso, várias iniciativas são adotadas
para reter os talentos de maior potencial,
como oferecer uma remuneração variá-
vel e oportunidades de desenvolvimento

24 SUPERVAREJO OUTUBRO 2005



profissional. "Temos uma política de valo-
rização constante. Além de oferecer gran-
des oportunidades de promoção, temos um
programa de premiação bimestral em que
o funcionário acumula pontos à medida
que mantém a apresentação impecável
do uniforme, a pontualidade, evita des-
perdícios, não recebe reclamações, entre
outros", conta Milton Guedes de Oliveira,
diretor da Galeria dos Pães, localizada no
Jardim América, na capital paulista.

Na Casa Santa Luzia, a cada semestre
há uma avaliação de desempenho que
permite ao funcionário uma retirada de
pelo menos um salário extra dentro do
programa de participação nos resultados
da empresa. "Investimos em nosso quadro
por meio do reconhecimento", diz Ana
Maria Lopes, gerente de marketing. "Es-
tamos sempre por perto acompanhando
o atendimento, tanto para corrigir como
para elogiar", destaca.

Manter os funcionários pode render
dividendos valiosos. Além de preservar o
investimento realizado nos treinamentos, a
qualidade do serviço tende a se aprimorar
continuamente e a convivência duradou-
ra com o público da loja leva ao estreita-
mento das relações. "Temos clientes que

Depois de ajustado o atendimento à me-
dida exata desejada por seus clientes, a loja
mais sofisticada da rede Hortifruti, situada
no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro,
enfrenta hoje uma irónica situação. Seus
funcionários são frequentemente "rou-
bados", não pelos concorrentes, mas pela
própria clientela da loja, formada por boa
quantidade de empresários que se encan-
tam com o atendimento que recebem ali.
"Ainda assim, nossa rotatividade está bem
abaixo da média",conta o gerente Gedeval-
do Foeger. Ao chegar ali, o cliente entrega o
carro ao manobrista na porta, faz suas com-
pras e, na saída, quando termina de fazer o
pagamento no caixa, seu carro já está à sua
espera na porta do estacionamento com as
compras empacotadas e armazenadas no
porta-malas. "É um serviço específico para
o público dessa loja, não adianta oferecer
em outra unidade", admite Foeger. Por es-
tranho que pareça, o tratamento diferen-
ciado da loja Leblon não custa mais que
nas demais unidades da rede. "Ganhamos
no giro, por isso não precisamos trabalhar
com margem maior", explica.

Além de oferecer excelência nos
serviços, o supermercado de luxo deve
ser receptivo a sugestões que renovem
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quando chegam cumprimentam as
funcionárias como cumprimentam
suas amigas. Elas por sua vez per-
guntam pelas crianças, sabem quem
teve nenê recentemente, conhecem
os filhos pelo nome", cita Juliano
Hannud, diretor do Emporium São
Paulo, rede de quatro lojas em áre-
as nobres da capital paulista. "Cla-
ro que é preciso muito bom senso
para perceber quando há espaço
para isso", ressalva.
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constantemente seu mix, manten-
do a capacidade de surpreender
seu público. "Ouvimos o cliente o
tempo todo e pesquisamos tendên-
cias. Se ele pede algo que não temos,
tratamos de providenciar", afirma
Foeger. Com essa disposição, é pos-
sível encontrar singularidades como
carne de frango moída entre os vá-
rios cortes diferenciados disponíveis
em seu açougue. "Nossos clientes
pedem com frequência produtos que en-
contram em outros mercados e sempre
atendemos", conta Camila Figueiredo,
supervisora do Empório Santa Maria.

ícone de sofisticação em São Paulo, a
loja se esmera na personalização do aten-
dimento oferecido. Seis supervisores de
loja, que costumam conhecer os clientes
pelo nome, ficam disponíveis para acom-
panhar as compras e fornecer informações
sobre os produtos, como procedência, ca-
racterísticas técnicas, história, etc. Mesmo
os estoquistas que trabalham na reposição
e arrumação de prateleiras são aptos a dar
informações sobre o sortimento da loja e
participam das reuniões semanais de ava-
liação do mix com supervisores e gerência.
"Nosso público vem aqui buscar produtos
especiais e querem atenção, sem se preocu-
par com o preço", pondera Camila.

Outros exemplos emblemáticos de si-
tuações testemunhadas pela consultoria
R. Dias em pesquisas do mercado de luxo
revelam algumas de suas peculiaridades
nos critérios de avaliação. Recentemente,
um cliente de uma loja diferenciada se diri-
giu ao açougue e foi informado de que não
havia para vender a carne de pato que ele
desejava. Imediatamente, ele foi procurar
o gerente para dizer que deveria fechar as
portas da loja, já que não dispunha de nada
importante a oferecer.

Em outra situação, numa pesquisa qua-
litativa com grupos de consumidoras, uma
senhora disse que gostava de determinada
loja, de ambientação sofisticada, mas ha-
via parado de frequentá-la devido a uma
mudança percebida no seu público. "Agora
qualquer um compra lá", justificou, ao que
outra cliente concordou.

Essas características devem ser con-
sideradas pelo varejista. "A sensação de
desfrutar de algo inacessível a outros é
muito importante para esse público", diz
o consultor Carlos Ferreirinha, da MCF
Fashion. "Os produtos devem apresentar
valores de prestígio, de elegância e diferen-
ciação de forma apropriada, em um espaço
de exclusividade". Um exemplo acabado
desse posicionamento é o Empório Santa
Maria, da capital paulista, onde a aura de
exclusividade está presente em todos os
detalhes, segundo Ferreirinha. Já a Casa
Santa Luzia, ele diz, trabalha também no
segmento premium, porém dentro de um
conceito de acessibilidade. "Ambas são ex-
cepcionais em suas propostas", avalia.

Outro destaque que o consultor gosta
de mencionar é a loja Pão de Açúcar Real
Parque, em São Paulo. "Toda a estrutura
ali é baseada em uma noção muito clara
de visual-merchandising, em que o cliente
entra na loja e tem seu olhar direcionado
para ir descobrindo as seções e seus atrati-

vos", observa. "Além disso, está presente a
intenção de extrapolar o conceito de bom
atendimento, transgredir até, no sentido
positivo da palavra, ao ousar em oferecer
muitas opções de serviços para satisfazer
as necessidades dos clientes - como cafe-
teria, revistaria, lavanderia", diz.

Outros exemplos de sintonia fina com
o público de alta renda em contextos dife-
rentes são as lojas Pão de Açúcar do sho-
pping Iguatemi e do bairro Higienópolis.
"Enquanto no shopping a loja utiliza um
ferramental mais ostensivo e eloquente, já
que as pessoas ali estão mais disponíveis e
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predispostas à adrenalina do
consumo, a loja do antigo e
tradicional bairro de Higie-
nópolis oferece música clás-
sica ao vivo apresentada por

um quarteto de cordas, algo impensável em
um local diferente", analisa Ferreirinha.

A loja Varanda, do bairro paulistano
do Morumbi, envia mensalmente a seus
clientes uma revista ricamente produzida,
em que trata de gastronomia, bebidas e
qualidade de vida para dar uma forcinha
à vontade de consumir de seus clientes.
"Costumamos dizer que um terço do PIB
brasileiro passa por aqui, além de f arnosos
e celebridades", afirma António Miguel
Kater, responsável pelo marketing da loja.
"Nosso desafio é fazer o nosso cliente con-
sumir mais, pois ele deixa de comprar por

falta de motivação, nunca por falta
de dinheiro", afirma.

Entre vários pequenos mimos
da casa aos seus frequentadores es-
tá a embalagem especial utilizada
para os frios, próprias para que os
fatiados conservem sua umidade e
temperatura por mais tempo. Ka-
ter sabe que quem compra uma
pequena quantidade de um fatiado
não chega a pagar o custo da em-
balagem que utiliza. "Mas o cliente
que leva 300 gramas de presunto

hoje é o mesmo que amanhã entra na loja
e gasta R$ 7 mil", pondera.

O esforço das lojas de luxo em satisfazer
continuamente sua freguesia traz reflexos
ao varejo como um todo. Segundo André
Robic, diretor do Instituto Brasileiro de
Moda (IBModa) e professor de marketing
de varejo na Faculdade Trevisan em São
Paulo, as lojas que oferecem excelência
em qualidade tendem a elevar o patamar
também das demais. "Quem está posicio-
nado mais em cima puxa a cadeia inteira",
afirma. Prova desse mecanismo, segundo
ele, é a alta qualidade de atendimento de
muitas lojas que não cobram mais por is-
so, e assim passam a servir de padrão de
referência também para o consumidor de
médio poder aquisitivo."É o caso das lojas
Pão de Açúcar, que viraram referência de

operação, e da Galeria dos Pães, cujo
modelo num passado recente pratica-
ria preços muito altos pelos diferenciais
oferecidos", afirma.

Personalização é a palavra de ordem
para sair do lugar comum. "Personali-
zação é a gestão do conhecimento dos

gostos do cliente", define Luiz Fernando
Luccas, diretor da Meglio Consultoria e
Design. Por meio de um raciocínio simples,
ele sugere ao supermercadista investir em
inovações baseadas nesse tema. Por exem-
plo, como incentivar o cliente a passar seu
cartão de fidelidade na entrada da loja, a
fim de que o gerente saiba que ele, de deter-
minado perfil, está ali e vá cumprimentá-lo,
mostrar alguma novidade de seu agrado.
Outra sugestão: assim como se oferece caixa
rápido para quem leva poucos itens, as lojas
passem a oferecer também para clientes es-
peciais. "Certamente ainda há muita coisa
para fazer e quem sair na frente conseguirá
cativar e construir uma imagem mais forte
que a concorrência", pondera.
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