
O consumo popular cres-
ceu tanto nos últimos
anos que, para se desta-

car no setor, lojas que vendem
produtos para as classes C, D e
E têm de oferecer serviços dife-
renciados, se quiserem um des-
taque perante a um mercado
tão competitivo. No segmento
de roupas não é diferente. Não
é por acaso que antes as em-
presas só se preocupavam com
a guerra por preços acessíveis,
agora têm de proporcionar
também qualidade, sensação
de conforto e um bom atendi-
mento. Foi-se o tempo em que
lojas para a população de baixa
renda eram apertadas, bagun-

çadas e com aspecto de depó-
sito atacadista.

De olho nesse filão, o Lojão
do Brás foi uma das primeiras
lojas a perceber essa tendên-
cia. Com um amplo espaço fí-
sico, piso de granito, que dimi-
nui o pó das mercadorias, pro-
porcionando uma sensação de
beleza diferenciada, televiso-
res instalados perto dos caixas
e ainda lanchonete do Habib's
em algumas filiais. A empresa
estuda colocar trocador para
crianças, playground, além de
uma espécie de sala de estar.
"A idéia é fazer com que as pes-
soas passem o dia inteiro fa-
zendo compras aqui. Se há dez



A IDÉIA É
FAZER COM

QUE AS PESSOAS
PASSEM O DIA
INTEIRO FAZENDO
COMPRAS AQUI. SE
HÁ DEZ ANOS ESSES
SERVIÇOS ERAM
CONSIDERADOS
INOVADORES, HOJE
SÃO OBRIGATÓRIOS"
ADRIANA BESSA, EMPRESÁRIA
DO LOJÃO DO BRÁS

anos esses serviços eram con-
siderados inovadores, hoje são
obrigatórios", diz a empresária
Adriana Bessa.

O target desse tipo de comér-
cio é o público com baixo poder
aquisitivo, mas, em função das
melhorias apresentadas, aca-
bam atingindo classes mais al-
tas. "Como vendemos produtos
com marcas tradicionais como
as toalhas Teka, por exemplo,
atingimos um público que não
é o nosso forte. Criamos uma
referência", observa Adriana.

O economista-chefe da Asso-
ciação Comercial de São Paulo
(ACSP), Mareei Solimeo, expli-
ca que o consumidor não busca
somente pelo preço baixo, mas
também pela qualidade, faci-
lidade de pagamento, varieda-
de de mercadorias e bom aten-
dimento e conforto. "Como a
maioria das lojas oferece pro-
dutos em conta e facilidade
para pagar, é necessário achar
alguma forma de se diferen-
ciar, de apresentar algo mais".
O atendimento ao cliente, que
o faça sentir importante e não
apenas mais um na multidão,
pode ser o diferencial. Para is-
so, o treinamento do pessoal
é fundamental, além de moti-
vá-los para atender bem", diz
Solimeo.

De acordo com Adriana, uma
pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas atesta que, entre uma
loja que oferece preços em con-
ta, porém não é bonita e am-
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MAPA DA MINA CONSUMO
VESTUÁRIO

COMO A MAIORIA
DAS LOJAS OFERECE
PRODUTOS EM
CONTA E FACILIDADE
PARA PAGAR, É
NECESSÁRIO ACHAR
ALGUMA FORMA DE
SE DIFERENCIAR,
DE APRESENTAR
ALGO MAIS"
MARCEL SOLIMEO,
ECONOMISTA-CHEFE DA
ASSOCIAÇÃO DE
SÃO PAULO (ACSP)

pia, e outra que tem um preço
médio, mas oferece bons servi-
ços, o consumidor fica com a
última. "O serviço tem de agre-
gar valor. As pessoas querem
se sentir melhor do que geral-
mente se sentem", revela.

Seguindo o mesmo cami-
nho, redes como a Têxtil Abril,
Torra Torra, Eskala e Chik's
Center também se preocupam
em "prender a população". Na
Têxtil Abril, por exemplo, exis-
tem serviços como transporte
em microônibus, com ar-con-
dicionado e circuito interno de
tevê, que trazem passageiros
das estações do metrô Belém,
Bresser, Santana, Armênia e
Tietê para a loja, além de ofe-
recer estacionamento gra-
tuito. Segundo um dos só-
cios da Eskala, Vladimir Paulo
Rigonatti, de dois anos para cá,
a empresa adotou o lema "mo-
da de shopping com preço de
fábrica". "Para fidelizar o clien-
te, instalamos, em algumas uni-
dades, playground para os pais
deixarem as crianças enquanto
fazem compras, aumentamos
o espaço físico e criamos o car-
tão Eskala", detalha.

. .
Em contrapartidaaos serviços

do mercado popular, o atendi-
mento ainda precisa ser melho-
rado. Para fazer corte de cus-
tos, donos de lojas contratam
vendedores que não são qua-
lificados o bastante. "Estamos
fazendo uma pesquisa para sa-
ber o que as pessoas acham do
nosso atendimento e talvez, no

futuro, vamos melhorar essa
questão", diz Adriana Bessa. O
diretor de relações institucio-
nais do Sindicato dos Lojistas
do Comércio de São Paulo
(Sindilojas), Marcos Antônio
Galindo, explica que criou, em
parceria com a Federação do
Comércio e o Sebrae, um trei-
namento específico para essa
atividade. "Em dois dias de ofi-
cinas, quase 300 inscritos par-
ticiparam das atividades. Os
empresários têm se atentado
para o atendimento", diz.

Ao contrário do que mui-
ta gente pensa, o forte dessas
grandes redes de roupas é o va-
rejo e não mais o atacado. Se



antes grandes atacadistas vinham do interior para abas-
tecerem seus comércios, agora a maior parcela é de saco-
leiras. "O consumo atacadista está em declínio. Esse tipo
de cliente só pensa no preço e não no serviço. E, além dis-
so, já consegue negociar direto com o fabricante. Nossos
preços já não são mais competitivos para eles", ressalta
Adriana Bessa. v\

Bons ventos
Em virtude do inverno ante-

cipado, do Dia das Mães e dos
Namorados, as vendas do comér-
cio, em 2007, cresceram cerca de
5% em relação ao ano passado,
menos do que os 10% esperados.
De acordo com Marcos Antônio - -
Galindo, diretor de relações ins-
titucionais do Sindicato dos
Lojistas do Comércio de São Paulo
(Sindilojas), esse segmento não
sofre grandes crises, poise muito
pulverizado. Entretanto, o eco-
nomista explica que esses lojistas
devem ter uma gestão muito bem
delineada, pois está crescendo o
chamado "atacarejo", uma políti-
ca de atacado no varejo. "Deve ser
feito um planejamento calculado
com exatidão. A carga tributária é
tão alta que, muitas vezes, acaba
ultrapassando o valor do produ-
to. Muitos empresários não sabem
quanto gastam direito e acabam se
comprometendo", alerta.



ciai para gastar mais do que no
passado e, também, de se endi-
vidar. Assim, esses lojistas usam
de vários recursos para atrair o
"povão", pois esse segmento es-
tá sendo disputado também por
outras empresas que antes não
se preocupavam com os con-
sumidores de menor renda. A
concorrência para vender e dar
crédito para essa faixa está cada
vez mais forte", revela. G@N

Consumo popular
Mas o que levou as classes C,

D e E a consumirem cada vez
mais? Mareei Solimeo esclarece
que o motivo foi o crescimen-
to do poder aquisitivo em fun-
ção do aumento real do salário
mínimo, nos últimos dois anos,
da melhora do emprego, e dos
programas distributivos do go-
verno. "Esse mercado de consu-
midores hoje apresenta poten-

Mesmo com tantas facilidades para se comprar, o Mareei Solimeo aler-
ta para o consumo desenfreado das classes C, D e E, que devem evitar a
inadimplência. "Diz um antigo ditado que 'prevenir é melhor do que
remediar! Para evitara inadimplência é necessário fazer sempre um
"orçamento doméstico", isto é, calcular quanto entra de receita normal na
família a cada mês, e quanto são os gastos indispensáveis, como aluguel,
escola, supermercado. A família deve ver primeiro quanto sobra desse or-
çamento para se comprometer com uma prestação, procurando deixar
sempre uma margem de segurança para eventuais imprevistos".

Para o presidente da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest),
Roberto Chadad, todos os benefícios do Governo Federal, nos últimos anos,
foram destinados à população de baixa renda, aumentando o seu poder
aquisitivo. "As classes C, D e E querem ter status. Antigamente, um
office boy comprava uma calça importada e gastava boa parte de seu sa-
lário. Atualmente já existem marcas brasileiras bonitas e com preços aces-
síveis. O consumidor é quem dá as cartas", afirma.

Confira de perto
Lojão do Brás
Largo da Concórdia, 88
(11) 6696-5133. 7h40/18h (seg.
à sex.) e 7h30/l 7h30 (sáh).
Vende moda infantil, femini-
na, masculina e produtos de
cama, mesa e banho.
www.lojaodobras.com.br

Têxtil Abril
Rua Silva Teles, 695
(11) 6099-2525.10h/20h (seg.
à sex. e dom.) e 8h/21h (sáb.).
Vende moda infantil, femini-
na, masculina e produtos de
cama, mesa e banho.
www.textilabril.com.br

Eskala
Rua General Carneiro, 67
(11) 3106-6857. 8h30/18h (seg.
à dom). Vende moda femini-
na, masculina, infantil, e pro-
dutos de cama, mesa e banho.
Aceita cheque.
www.eskala.com.br
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