
Deixe o consumidor
EXPERIMENTAR
Num movimento de renovação, o varejo
tradicional se transforma numa espécie de
parque de diversões para os consumidores

Ana Luiza Herzog

E M OUTUBRO PASSADO, UMA DAS GRI-
fes mais reluzentes do mundo, a
Louis Vuitton, inaugurou na
Champs-Elysées. em Paris, seu

maior templo dedicado ao luxo. São l 800
metros quadrados, milimetricamente pla-
nejados para esbanjar requinte. Já na en-
trada da loja uma estrutura metálica com
milhares de pequenos tubos faz lembrar
um túnel que leva ao céu — uma decora-
ção que torna o ambiente etéreo e hipno-
tiza os clientes. Nos pontos-de-venda da
Maytag, terceira maior fabricante de ele-
troeletrônicos dos Estados Unidos, os con-
sumidores começaram recentemente a ser
convidados para testar os produtos lavan-
do roupa suja ou preparando bolos nos
eletrodomésticos expostos. Na Sete. loja
de cosméticos localizada nos Jardins, re-
gião mais requintada de São Paulo, a at-
mosfera é outra. Na calçada sente-se o
cheiro de fragrâncias aspergidas por uma
mangueira discretamente colocada no es-
tacionamento frontal. As clientes encon-
tram pias para aplicar no rosto uma de-
zena de sabonetes ou cremes — se pre-
ferirem, com a ajuda de uma esteticista.
Não há embalagens à vista.

Como esses, há cada vez mais pon-
tos-de-venda que se apresentam como
urna espécie de palco para que o consu-
midor mexa com produtos ou exercite
seus sentidos. Seu objetivo é transformar
o ato de compra numa experiência pro-
longada e única. É, numa nova versão,
um retorno aos primórdios das lojas de
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departamentos, que até os anos 50 entre-
linham os clientes com salões de chás e
orquestras. Essas empresas estão sinto-
nizadas com os sinais dos tempos. Em to-
do o mundo o consumidor pode comprar
artigos conhecidos sem sair de sua casa.
Basta ter um terminal de computador com
acesso à internet. Isso colocou diante do
varejo tradicional o desafio de atrair o
consumidor com novos argumentos. A
possibilidade de experimentar é um dos
mais poderosos deles. "A última onda,
que marcou as duas últimas décadas, foi
a da sociedade da informação", diz o eco-
nomista Roberto Macedo. ''Agora come-
çam a ser identificados os traços de uma
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nova era, a da sociedade emocional, ou
dos sonhos, em que os serviços marcan-
tes são as experiências pessoais."'

Num mercado cada vez mais pródigo

em opções e marcas, criar atmosferas de
prazer, espaços onde os sentidos dos con-
sumidores sejam aguçados, tornou-se um
diferencial. "Nossos estudos recentes

mostram que o desejo de to-
car e sentir é inerente às pes-
soas", diz Craig Childress, di-
retor da Envirosell, consulto-
ria americana de marketing
comportamental. Com seis lo-
jas no Brasil, a canadense

MAC, braço do grupo americano Estée
Lauder, se transformou numa das maio-
res marcas globais de maquiagem ao es-
timular o consumidor a familiarizar-se
com todos os benefícios dos produtos que
ela oferece antes da compra (veja qua-
dro). Embora existam aficionadas da mar-
ca que entram na loja apenas para com-
prar determinado item, elas são minoria.
O mais comum é que as clientes, atraí-
das pelas centenas de batons, bases e som-

bras que estão expos-
tos para ser testados,
queiram passar pela
experiência de ser
maquiadas por vende-
dores especializados.
É uma interação mui-
to próxima que, em
algumas lojas, pode-
ria provocar certo des-
conforto. Na MAC,
porém, ela é sinôni-
mo de prazer. Seus
vendedores são ma-
quiadores profissio-
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nais submetidos a uma bateria
de treinamento a cada três me-
ses. Resultado: qualquer mu-
lher que entra na loja sai mais
bonita do que entrou e, geral-
mente, com uma sacolinha de
produtos à mão. "A experimen-
tação bem-feita e os sentimen-
tos que ela despeita nas mulhe-
res é o nosso maior trunfo", diz
Gustavo Fagundes, diretor co-
mercial do grupo Brasif, licen-
ciador da marca no Brasil. O
tempo médio de permanência
das consumidoras nas lojas da
MAC é superior a 20 minutos.
"É longo, sobretudo se conside-
rada a pequena dimensão da lo-
ja", afirma o consultor Alberto
Serrentino, sócio da Gouvêa de Souza MD.

Outra iniciativa que vem se mostrando
bem-sucedida é a da rede paulista de arti-
gos esportivos Fast Runner. A primeira lo-
ja foi aberta em 2002 no bairro paulista-
no do Itaim-Bibi para vender tênis e ou-
tros artigos de corrida. Até aí, nada que a
diferenciasse das grandes redes de varejo
esportivo, que, graças à escala, podem ofe-
recer preços mais baixos. Seu atrativo es-
tá no fato de que a loja se propõe a ajudar
o cliente na compra do produto não ape-
nas deixando que ele calce o tênis e dê al-

Cliente pedala na loja carioca da Fast Runner: prática de esportes antes da compra

guns passos diante de um espelho. Na Fast
Runner, os consumidores sobem numa es-
teira e correm para que seus passos sejam
filmados por uma câmera. Essas imagens
são então analisadas pelo vendedor, que,
em seguida, sugere a compra desse ou da-
quele modelo e marca de tênis.

O sucesso da loja em São Paulo im-
pulsionou a abertura de uma segunda uni-
dade, no Rio de Janeiro. Nela, há uma pis-
cina onde, com a ajuda de uma câmera su-
baquática, profissionais analisam o nado
dos clientes. A loja também dispõe de bi-

cicletas ergométricas que simulam deze-
nas de tipos de prova. "O que oferecemos
são experiências que permitem ao cliente
se beneficiar ao máximo do esporte que
pratica", diz o triatleta Reinaldo Robson
Leite, um dos sócios-fundadores da rede.
A Fast Runner prepara-se para inaugurar
uma segunda loja, de 600 metros quadra-
dos, em São Paulo.

"Ninguém duvida que o futuro do va-
rejo está na experimentação", afirma Jo-
sé Augusto Domingues. diretor da consul-
toria Sense Envirosell. A razão disso é que
ela legitima as qualidades do produto e
evita possíveis conflitos na relação da mar-
ca com seus clientes. "Assim, ninguém
compra uma ilusão que se transformará
num pesadelo mais tarde", diz Domingues.
Nas lojas americanas da Apple há balcões
nos quais toda a parafernália que a empre-
sa possui permanece ligada, configurada
e pronta para ser usada—de iPods rechea-
dos de músicas a máquinas fotográficas
ligadas a softwares de edição, passando
por dezenas de computadores com progra-
mas para crianças e adultos. Ao longo do
dia, é possível assistir a palestras sobre co-
mo usar os produtos.

Nem todos os canais de venda possi-
bilitarão aos consumidores experiências
sensoriais o tempo todo. O que as pes-
soas esperam de um supermercado, por
exemplo, é que ele simplesmente ofere-
ça um serviço rápido e preços baixos.
Mas, para muitas empresas, a adesão ao
marketing da experiência pode ser uma
importante vantagem competitiva nesta
nova era do consumo. f
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