
Sala de scrap digital, lançada há
pouco: páginas feitas no quiosque e

acessórios no mesmo espaço

Negócios

Coloque quiosques e os clientes virão
Nos Estados Unidos um vislumbre do futuro do varejo: Dan's Camera une
scrap, instalações confortáveis e bom atendimento

A s fotos acima, que foram enviadas
por Michael Woodland, dono da

loja Dan's Camera, não são publicitárias.
Foram feitas em um dia comum de atendi-
mento. Maridos ficam ao lado das mulhe-
res escolhendo as fotos na tela de quios-
ques. Logo ao lado deste ambiente, há ou-
tra sala de scrap digital, também com di-
reito a quiosques exclusivos em mesas mais
confortáveis. Talvez por isso quando in-
dagado se os quiosques vão dominar as
lojas, tenha sido objetivo: "Já dominam".
Junte a isso uma série de produtos, lugar
para criança brincar, televisões e telas ex-
plicando o funcionamento da loja.

Assim é a Dan's Camera, em Allentown,
na Pensilvânia, uma cidade de 110 mil ha-
bitantes, chegando a 220 mil somada às ci-
dades vizinhas. Com 29 anos de mercado, o
resultado desse formato é loja cheia, clien-
tes sem hora para partir, que compram mais
e se impressionam com o que a loja oferece.
A Dan's Camera começou em 1977, funda-
da por Dan Poresky que vendia câmeras para
amadores e apaixonados por fotografia. Em
1995, depois de trabalhar em outras lojas

de fotografia, Michael Woodland comprou
a loja do antigo dono e de seu parceiro
Kevin Harayda. Hoje Woodland é diretor
geral e Harayda, o presidente. Quando en-
traram no negócio, a maior parte das lojas
era gerenciada por entusiastas, não por sim-

Quem é Dan's Camera

• 29 anos de mercado

• 60 funcionários

• 20 pontos de coleta

• Minilabs Noritsu, 3200 Pro e 2901

• 1.400 metros quadrados de loja

• Duas Epson de grande formato

ples atendentes. Com esse perfil formaram
um grupo de clientes fiéis.

"Com o passar dos anos continuamos
melhorando nossa operação. Crescemos
para uma equipe de 60 pessoas. Temos 20
pontos de coleta em diversos pontos da ci-
dade. Preferimos abrir novos pontos de co-
leta do que novas lojas. É muito mais inte-
ressante em termos de custo e atende às

expectativas dos clientes", conta Wood-
land. Há seis anos quando o digital ainda
não era tão tão popular, ele viu a mudança
no horizonte e criou um programa de in-
centivo que ajudou toda a equipe a ter seus
próprios PCs. Um investimento alto que
serviu para preparar a equipe quando a mu-
dança digital veio forte.

QUIOSQUE E SCRAPBOOKING - Com 16 qui-
osques espalhados na loja, o objetivo da
Dan's Camera é criar a melhor experiência
para o cliente. "Não queremos que nossos
clientes tenham de esperar para usar um
quiosque ou ter um cliente impaciente atrás
de um usuário", explica o lojista. Uma dú-
vida no caso de tantos quiosques seriam
os custos de manutenção. "A manutenção
dos quiosques Lucidiom é mínima." Mas o
fator crítico mesmo foi o treinamento. Toda
a equipe é sempre treinada para assistir e
dar suporte aos clientes.

Um uso interessante que a Dan's Camera
deu aos quiosques foi unir scrapbooking.
"Estávamos de olho faz tempo, pois mui-
tas lojas vendem scrap há vários anos. Des-
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Lounge digital: café e chá à vontade, espaço para crianças e até comunicador para chamar atendentes

cobrimos porém que para muitos era uma
grande energia desperdiçada", conta
Woodland. Para evitar estoque parado, op-
tou em oferecer uma pequena linha de pro-
dutos de scrap e também o scrap digital,
utilizando o Luci, da Lucidiom. "Compra-
mos kits pré-prontos de scrap em peque-
nas quantidades. O quiosque tem mais de
cem templates pré-gravados para que os
clientes criem páginas de scrap rapidamen-
te e de forma fácil", explica, além de ter
feito parceria com uma loja de scrap local
para ganhar mais conhecimento no assun-
to. "Eles oferecem aulas para os funcioná-
rios e clientes da Dan's Camera para que
possamos oferecer uma solução mais aces-
sível", completa.

Foi até desenvolvida uma sala específi-
ca para os clientes scrappers que imprimem
nos quiosques as fotos para os projetos ou
as páginas digitais.

O sucesso do scrap nos Estados Unidos
para Woodland é simples: "É uma ativida-
de social para muitas pessoas. Para alguns
trata da criatividade, de fazer uma lembran-
ça baseada nas suas fotos pessoais. É um
divertimento preservar e documentar. Há
clientes que ficam três horas fazendo
scrap". Ele notou que os apaixonados por
scrap são enturmados, se reúnem com fre-
qüência para elaborar mais projetos.
Woodland pensa em abrir a loja mais cedo
só para os maníacos.

No passado, as vendas da loja eram re-
velação comum e câmeras. Hoje as
câmeras continuam fortes, mas novas áre-
as surgem. "O volume de impressão digi-
tal cresceu e as vendas de cópias estão
saindo do 10 por 15, com a venda de
pôsteres, álbuns e outros itens", conta. Na

Segredos de Dan's Camera
• propaganda em trailers de cinema da cidade, mala direta, anúncio no maior jornal da região e outdoor

• privilegia fornecedores locais, ganhando simpatia na cidade. Por exemplo, o café servido no

lounge digital da Dan's Camera é abastecido pelo principal fornecedor de café da cidade

• ajuda escolas e clubes da cidade; cria boca-a-boca positivo

• fotos pedidas no quiosque podem ser impressas no minilab digital

• quantidade de quiosques deve ser suficiente para que não haja fila de espera

• páginas de template 20 por 20 no quiosque Luci, 30 por 30 no minilab digital (cobra sete dólares

por uma cópia térmica e de seis a dez dólares por cópia no minilab)

• cada quiosque tem um banquinho; bancos extras ficam à disposição para duplas

• clientes são orientados sobre os serviços oferecidos pelo quiosque.

• acesso wireless a internet

• aulas de fotografia digital, do amador ao profissional, inclusive com aulas de Photoshop

• sinalização e serviços de impressão especial para empresas

• serviços específicos para profissionais

internet, a loja criou a área "memory
suite", dedicada a fotolembranças, álbuns,
scrap e slideshows. Um detalhe: filmes
quase já não são vendidos mais.

AJUSTES E TESTES - Antes de ser lançado
o conceito de quiosques na loja, Woodland
decidiu enviar os funcionários para testa-
rem diversos quiosques em supermercados,
hipermercados, farmácias e grandes lojas.
Eles levavam um folha para anotações e co-
locavam suas experiências boas e ruins. Jun-
taram tudo para ver o que precisavam fazer
na loja, como por exemplo, o público-alvo
ser mulher. "A área de quiosques foi dese-
nhada para elas. Naturalmente atende ho-
mens também, mas o foco são os desejos
das mulheres nesta área", explica
Woodland. Cada estação tem ganchos para
pendurar bolsa, canto para crianças brinca-
rem e café e chá à vontade. Os clientes de
quiosque não precisam ser assistidos o tem-

po todo. Existe um sistema em que o cliente
chama o atendente, quando necessita.

Cada funcionário é responsável por um
tipo de produto. "Não temos vendedores
aqui. Nossa equipe tem poder de decisão e
faz parte do nosso sucesso", diz o lojista. E
para ser uma loja bem-sucedida, Woodland
acredita que é preciso muito mais do que
serviço completo. "Hoje os clientes são
mais educados, querem mais e têm pouco
tempo a perder. Se você não tiver o que
eles procuram, vão à outra loja", explica.

A concorrência mais pesada não vem
das lojas. "Há muitos hipermercados e
farmácias de rede que competem
conosco", diz ele. Para se manter à frente,
a loja vai ter drive-thru para aumentar a
conveniência das mães que não querem
descer do carro. É por essas que a Dan's
Camera ganhou algumas vezes o prêmio
de melhor especialista de imagem no va-
rejo norte-americano.

FHOX - 71

Text Box
  

Text Box
Fonte: Revista Fhox, ano 17, n.105, p. 70-71, ago./set. 2006.




