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Lojas investem em estratégia para que a consumidora compre mais: criam espaços e serviços a 
fim de distrair o acompanhante.  

Na guerra pelo dinheiro e pela atenção do consumidor, vale tudo: brincar com aromas, criar áreas 
de lazer dentro das lojas e até estacionar os maridos das clientes. É isso mesmo. Percebendo que 
os homens não têm paciência para o processo de escolhe-prova-ajusta e acabam apressando suas 
companheiras com caras feias e reclamações, os lojistas procuram mantê-los ocupados. Isso 
torna a experiência de compra algo prazeroso para os três lados. Para o marido, que não vai se 
aborrecer tanto; para a consumidora, que terá mais tempo para escolher suas roupas e 
acessórios; e para o vendedor, que poderá aproveitar esse período para apresentar toda a coleção 
e ainda oferecer os demais serviços e produtos disponíveis na loja – ajustes, ateliê, objetos para a 
casa ou artigos para as crianças.  

 
Números. Com a medida, a VivaVida elevou as vendas em 25% 

Claro que essa abordagem costuma ser sutil e elegante. Um caso emblemático é o da loja 
VivaVida, do Shopping Iguatemi, de São Paulo (na foto), que oferece em sua “sala de estar” 
revistas, cafés, chás especiais, minidoces franceses e até champanhe, tudo isso embalado por 
uma trilha musical exclusiva e aromatização ambiental.  

Reinaugurada em julho deste ano, essa loja já conseguiu elevar em 25% o volume de vendas e o 
tíquete médio, ou seja, quanto um cliente costuma gastar a cada compra, em 20%. Isso numa 
época em que o varejo viveu uma retração. De janeiro a julho, as vendas do comércio foram 
5,4% menores do que em igual período de 2002, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  

“Ou se resgata o prazer da compra, ou os consumidores vão comprar cada vez mais em função de 
preço, como está acontecendo nos Estados Unidos (tabela)”, afirma o consultor de varejo Marcos 
Gouvêa de Souza, sócio da GSM&D.  

Por isso, as lojas americanas têm criado mecanismos para entreter o consumidor e seus 
acompanhantes, de forma a facilitar as vendas. “Se o processo de compra é agradável, o cliente 
adquire confiança no vendedor e fica aberto a novas propostas, o que pode aumentar o tíquete 
médio”, acrescenta Luiz Paulo Lopes Fávero, coordenador de cursos e pesquisas do Programa de 
Administração de Varejo (Provar), da Fundação Instituto de Administração (FIA-USP).  

“As pessoas têm menos tempo e suas compras são cada vez mais seletivas, então desenvolvemos 
um projeto para tornar a loja um prolongamento da casa dos clientes”, explica o empresário Nardi 
Davidsohn, dono das 15 lojas VivaVida espalhadas por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, 
Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília.  

Para essa missão ele contratou Arthur de Mattos Casas, um arquiteto especializado em construção 
de residências. Em vez de araras, por exemplo, foram criados armários, para simular um closet, 



Além disso, a cliente conta agora com um ateliê, em que ela pode escolher a cor e o tecido da 
peça que deseja, ao mesmo preço daquela para pronta entrega.  

O custo dessa mudança, de R$ 400 mil, está sendo bem compensado pelo aumento de vendas, 
segundo Davidsohn. “Essa reforma foi ótima porque agora os maridos ficam ali lendo revista, 
tomando um cafezinho e deixam suas mulheres mais à vontade e mais tempo na loja”, confirma a 
vendedora Kelly Carvalho. O próximo passo será adotar essa filosofia também nos outros pontos-
de-venda.  

 
Gouvêa:Compra-se cada vez mais em função de preço 

Embora não haja números precisos nesse campo, o consultor Gouvêa de Souza afirma que, 
quando o cliente fica mais tempo na loja e faz as compras com mais prazer, ele pode entrar em 
contato com um número maior de produtos e, assim, gastar mais.  

Ele cita como exemplo o conceito de loja interativa de O Boticário, onde se eliminaram os balcões 
que represavam os produtos. “A cada reforma de loja percebíamos um aumento médio de 25% 
nas vendas, uma vez que o cliente tinha mais chance de conhecer e tocar em todos os produtos 
da linha”, diz o consultor.  

As iniciativas podem ser as mais variadas. A franquia Star Point, loja de roupas e acessórios para 
surfistas, com 12 pontos-de-venda, mantém um quiosque de açaí, que também oferece acesso 
gratuito à internet.  

“Tem gente que vem só pelos serviços, mas acaba sendo atraído para as compras”, afirma 
Marcelo Cesareto, subgerente da loja do Shopping Eldorado, em São Paulo. O quiosque, segundo 
ele, acaba atraindo a família toda, o que aumenta a probabilidade de consumo.  

Outro fator importante para deixar os compradores à vontade – no caso do varejo de moda –, 
segundo Souza, é investir no provador, com espaço, iluminação, cabideiro e espelhos adequados. 
Esse foi um dos pontos que a Bob Store (rede de 25 lojas, das quais três próprias e as demais, 
franquias) explorou ao fazer a reforma de seu ponto principal, no bairro de Moema, na capital 
paulista, há um ano e meio.  

Do lado de fora da cabine, dois bancos de madeira, rodeados por um jardim de inverno, e uma 
mesa com os mais variados tipos de revista entretêm os acompanhantes, que tomam café ou 
suco enquanto aguardam suas mulheres.  

Sahyoun Filho diz que isso faz aumentar o tempo de permanência na loja a números superiores a 
experiências de que ele tem notícia no exterior. Segundo leituras em revistas internacionais, o 
tempo médio que uma mulher gasta quando vai à loja com o marido é de 18 minutos, com o filho, 
de 26, e sozinha, 42.  



Se fazer compras com marido ou namorado já é complicado, imagine então quando elas levam os 
filhos para um passeio no shopping. Além de carregar as mães só para as lojas que lhes 
interessam, como de brinquedos e games, eles ainda não as deixam realizar suas compras 
pessoais. Por isso as crianças também viraram foco de preocupação de lojas que nada têm a ver 
com elas.  

A sueca Ikea, que vende objetos de decoração e móveis no mundo todo, por exemplo, tem uma 
área de lazer específica para crianças. No Brasil, essa iniciativa é mais forte em livrarias como 
Saraiva e Fnac e na loja de móveis Tok&Stok. Mas também acontece em lojas de calçados, como 
na rede Itapuã, que atua com 50 lojas nos estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas 
Gerais.  

“Percebemos que as crianças iam às lojas e incomodavam as mães, por isso implantamos uma 
área de lazer para os pequenos numa unidade do Rio de Janeiro, como teste, no fim de 1997”, 
conta Marilusa Pontini, diretora de marketing e desenvolvimento da rede Itapuã.  

A experiência deu tão certo que, além de ser usada em 35 lojas, as mães começaram a 
questionar por que a rede não tinha mais opções de calçados infantis – afinal, as crianças 
passavam mais tempo com elas na loja e não havia tantas opções de produtos para elas.  

Foi assim que a rede dobrou a variedade dessa categoria e aumentou seu volume de vendas. 
“Agora todas as nossas lojas já são abertas com a área de lazer infantil completa, que inclui pufe, 
trenzinho, mesa com peças de encaixe, piscina de bolinhas, risque-e-rabisque e casinha de 
bonecas”, diz. Quem disse que maridos e filhos não alavancam vendas?  
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