
BRASILEIRO É O POVO QUE GOSTA DE PERGUNTAR. DE ME-
XER, REMEXER, APERTAR, EXPERIMENTAR, TESTAR E TESTAR
ANTES DE COMPRAR. PRINCIPALMENTE PRODUTOS CAROS
E CHEIOS DE DETALHES TECNOLÓGICOS. De olho nisso,

a fabricante de eletroeletrônicos Samsung acaba de inaugurar
sua primeira loja no Brasil, no shopping Morumbi de São Pau-
lo, que tem por maior mérito exatamente deixar o cliente à
vontade para "degustar" os produtos e tirar todo o tipo de dú-
vida com os - repare - representantes - e não vendedores. A
Samsung Experience, como foi batizada, é uma loja-conceito
que expõe produtos - entre eles os mais recentes lançamentos
mundiais, alguns indisponíveis no mercado brasileiro - mas vai
além de um showroom. Para aqueles que quiserem comprar os
produtos, alguns exclusivos da loja, a Samsung oferece termi-
nais para realização da compra on-line, que será efetuada dire-
tamente com os parceiros varejistas. Ou se preferir, o consu-
midor anota o modelo para comprar na loja física de sua pre-
ferência. Assim, se esquivando do título de concorrente, a loja
se torna aliada e parceira do varejo.

O visual é eminentemente branco, com detalhes em ma-
deiras fortes, luz cenográfíca e transparências. A madeira é o
toque proposital para quebrar a frieza típica dos ambientes tec-
nológicos, como é o caso da loja, que quer ser quente, bem ao
gosto do brasileiro. Tem até uma coffee shop com um cardápio

todo especial. Um lugar para o con-
sumidor entrar, tocar os produtos, experi-
mentar e se sentir impelido a gastar, não o dinheiro,
mas, sim, mais do que alguns minutos.

Pode usar os computadores para navegar na internet, tirar
fotos com as câmeras e imprimir nas impressoras lançamentos,
assistir à performance do novo aspirador de pó, fuçar em todos
os botões do home theater ou da lavadora de roupa que só falta
voar. Ninguém vai olhar feio. "Pode mexer" é o lema. Todos os
representantes estão vastamente treinados para explicar quais as
diferenças - de forma mastigada - entre os supercelulares da
marca ou qual a melhor forma para integrar os equipamentos
num home office. "Eles estão preparados para ensinar ao con-
sumidor a aproveitar ao máximo o potencial dos equipamen-
tos", acrescenta o vice-presidente executivo José Roberto Cam-
pos. Na loja, o cliente mais leigo em tecnologia recebe ajuda
para sair com a cabeça feita sobre a compra. "O objetivo é que
as pessoas entrem em contato com as novas tecnologias da mar-
ca e entendam como a convergência digital pode tornar a vida
mais fácil", explica. E também uma vitrine de todo o portfólio
da empresa, que tem mais de 130 produtos. Embora muitos
consumidores lembrem do logo da Samsung somente em
celulares e monitores, a marca também está estampada em
geladeiras, aspiradores de pó, adegas climatizadas, impres-
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soras, tocadores de MP3, máquinas de
lavar e secar roupa, entre outros.

A Samsung Experience é a quinta
do mundo. O sucesso das incursões de
Nova York, Tóquio, Moscou e Seul ca-
rimbaram o passaporte para a criação
da versão brasileira, única no hemis-
fério sul. "Faz parte de nossa estratégia
global gerar maior entendimento sobre
o uso de nossos produtos", diz Cam-
pos. Uma pimenta a mais, para não
usar o clichê "valor agregado", ao co-
moditizado setor. A cada 15 dias, a loja
recebe novidades. Ou seja, para os
amantes de tecnologia é um prato
cheio para uma visita rotineira. E para
os especialistas em marketing, a ini-
ciativa é um exemplo de estratégia de
foco na experiência do consumidor,
principalmente essa indústria que
precisa da intermediação
do varejo para chegar
até seu comprador.
"Quem visitar a loja
poderá preencher um
cadastro que auto-
maticamente o in-
cluirá num clube
restrito, com o qual
tem direito a um
calendário de cursos
temáticos, promo-
ções e descontos ex-
clusivos", ressalta Gi-
sela Turqueti, diretora
de marketing. Até
mesmo espaço para os
cursos — desde manuseio
de apetrechos tecnológicos
a aulas com enólogos - a
loja possui. A idéia é ex-
pandir o relacionamento
com esses consumidores,
num estágio ainda embrio-
nário de CRM. Dessa for-
ma, a Samsung mostra pa-
ra o restante da indústria de
bens de consumo ser possí-
vel esse contato aproxima-
do com seu consumidor,
sem barreiras e com uma
interface mais amigável -
gente como a gente.

o u t u b r o 2 0 0 5 C O N S U M I D O R M O D E R N O 8 5




