
Há 35 anos, o economista Carlos Azíz deixou a sociedade em um atacado de tecelagem

para criar a Woodlouse House, loja multimarca de moda masculina que combina a

tradição do bom atendimento com modernos conceitos de gestão e ponto-de-venda

O
varejista Carlos Aziz

sabe manter o delicado

equilíbrio entre moder-

nidade e tradição. Na
sua loja especializada em moda

masculina, a Woodlouse House,

mantém um estilo moderno na

arquitetura, no ambiente e nos

processos de gestão, ao mesmo

tempo em que prima pela tradição

do atendimento personalizado e

do impecável pós-venda. Com

mais de 2 mil i tens em artigos de

grifes famosas como Calvin Klein,

flramis, Gerardo Andriello, Fideli,

Pólo Ralph Lauren e Lacoste.. en-
tre outras, a loja de 800 metros

quadrados no Brás, em São Pau-

lo, tornou-se referência em bom

atendimento e requinte.

Foi prestando a tenção em

detalhes que o empresário e eco-

nomista acostumado a atuar no

atacado desde 1969 percebeu que

o varejo poderia ser um grande

negócio. Corn uma loja de tece-

lagem no mais conhecido centro

comercia l de São Paulo, notou

que seu estabelecimento atraía

tambem o público elitizado. "Mui-

tas pessoas vinham comprar aqui

e pagavam com cheques de bair-

ros nobres da cidade. Adquiriam

mercadorias com preço acessível e

depois iam até os shoppings para

embalar o produto para presente",

conta Aziz.

Identificar a origem dos che-

ques foi o primeiro insight, que

o levou a desfazer a sociedade

que mantinha na tecelagem e se

dedicar exclusivamente ao varejo.

Para começar o novo negócio, ele

comprou uma casa e a demoliu

para construção da loja. Com o

passar do tempo, outros terrenos

adjacentes foram adquiridos e o

espaço de l 20 metros quadrados

transformou-se em uma megalo-

ja de 800 metros quadrados. A

prioridade para 2008 é construir

outro andar com rnais 600 metros

quadrados. "Ninguém cresce sem

aumentar a estrutura de atendi-

mento. Tenho cada vez mais clien-

tes e preciso continuar a atender

todos com o mesmo conforto e

sem tumulto", diz:

A Woodlouse House abriu as

portas em l 973 com foco em um

público exigente e sofisticado.

"Cada vez mais os clientes que-

riam artigos de alta qualidade,

corn preços atrativos e bom aten-

dimento, e foi assim que surgiu a

nossa loja", revela. "Começamos

a procurar fornecedores com alto

padrão de qualidade no mercado

e visitamos a fábrica da Colella,

a melhor na confecção de roupa

social", conta. A parceria deu

certo, e hoje a Colella é a maior

fornecedora da Woodlouse,

Desde o início, o empresário

apostou em atendimento persona-

lizado e há quatro anos implantou

um sistema de cadastro minucio-

so, totalmente informatizado. Os

vendedores, homens e mulheres,

passam por dois anos de cursos

e treinamentos antes de atender

o cliente, "Eles precisam conhecer
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os produtos, as marcas, o estoque

e a localização das mercadorias",

exp l i ca o va re j i s ta . Quando o

cliente compra pela primeira vez e

precisa de um ajuste ou conserto,

a alfaiataria passa todas as suas

medidas para o cadastro. "Assim,
quando ele pedir uma entrega,

ternos todos os dados necessá-

r ios. Não adianta chegar na casa

ou no escritório da pessoa com

uma camisa número 6 se ela usa

3", explica. "Se acontecer de o

cliente lavar um traje e manchar,

não questionamos por que ele la-

vou daquela forma, simplesmente

trocamos a peça e resolvemos o
problema com nosso fornecedor.

O custo da troca é menor do que

o de perder um cliente."

Com cerca de 7 mil clientes

ativos, o cadastro é um ponto de

referência para os vendedores. Lá,

estão disponíveis, além das medi-
das do cliente, suas preferências

por marcas, seu cargo e local de

trabalho e foto. Aliás, a idéia de

incluir fotograf ias no c a d a s t r o
é outro detalhe que não passou

despercebido pelo empresár io .

"Durante uma viagem à Espanha

tive uma dor de dente e, ao chegar

à clínica, tiraram uma foto minha

na recepção. Perguntei por que fa-

ziam isso e o dentista contou que

a prática facilitava a identificação
do paciente desde o momento

que ele telefona para a cl ínica",

re lembra .
Percebendo a opor tunidade

para um atendimento mais per-

sonalizado e ágil, Aziz não perdeu
tempo e importou esse modelo

para a loja. "Quando um cliente

liga, o vendedor vê a foto dele no

cadastro e sabe com quem está fa-

lando, o que torna o atendimento

muito melhor", afirma. No caso de
um cliente obeso que pede uma

camisa por telefone, por exemplo,

o vendedor não corre o risco de

entregar um artigo inadequado,

pois possui todos os dados ne-

cessários para prestar um serviço

perfeito.
Na loja, aud i to res de moda

atuam como conselheiros, indi-
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cando produtos e ensinando os

clientes a comprar, explicando a

diferença de qualidade entre os

artigos e ajudando a encontrar

o traje mais adequado para cada

ocasião. Esses funcionários viajam

para se atualizar sobre as tendên-

cias. "Agora, acabam de voltar de

Milão com as novidades da próxi-

ma estação e vamos oferecer três

marcas novas na loja. É preciso ir

atrás da mercadoria que o cliente

deseja, para que ele compre tudo

conosco", afirma Aziz.

Além do atendimento impe-

cável, os serviços de alfaiataria e

delivery garantem um excelente

pós-venda. "Respeitamos todas

as religiões, abrimos a loja no

domingo para atender a comu-

nidade judaica, que não compra

no sábado. Nosso departamen-

to de delivery não faz entregas

para esse público após o pôr do

sol", esclarece o varejista. Os

produtos saem etiquetados com
a advertência de que devem ser

entregues, por exemplo, até às

I4h, e as notas fiscais são lacra-

das em envelopes para garantir a

privacidade do cliente.

O serviço parece simples,

mas com a onda de assaltos em

São Paulo, garantir a segurança

é fundamental. "As entregas só

são feitas por funcionários com

mais de 12 anos de casa e com

quem o cliente já comprou várias

vezes", diz. Além disso, o depar-

tamento de pós-venda informa o

horário e o número da placa do

carro da entrega e os funcionários

identificados com crachá ganham

uma senha para entrar na casa do

cliente. "A rotatividade dos ven-

dedores é baixa porque eles são

bem remunerados, e isso acontece

porque eles vendem bem", avalia

Aziz.

A mul t i rnarcas Woodlouse

House é a maior revendedora de
artigos da Dudalina e da Ricci &

Colella no País, mas não deixa de

observar o mercado à sua volta.

(Jniversitários*são contratados
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por meio período para "passear"
em shoppings e pesquisar os
preços em lojas concorrentes. "A
pesquisa mostra se o mesmo art i -
go que tenho aqui está sendo ven-
dido a um preço menor lá fora. Se
estiver, tento descobrir o porquê."
Segundo o empresário, o perfil da
clientela mudou bastante nessas
mais de três décadas em que atua
como varejista. "O cliente de hoje
tem muito mais acesso à informa-
ção e sabe quanto custa o produto
em qua lquer lugar do mundo.

Antigamente, com a inf lação,

ele poderia ser confundido com
a oscilação de preços, mas hoje
ele viaja, sabe a cotação do dólar
e compara preços em questão de
minutos. Se acha que está caro,
não compra", revela.

Aziz não se lamenta por não
ter grife própria. "É claro que eu
gostaria de ter a minha marca,
mas o cliente quer o glamour
da Tommy, da Calvin Klein. Não
adianta lançar urna grife e não
vender o que o c l i en te quer.

Oferecemos o que o consumidor
realmente deseja com preços atra-
tivos", resume. O resu tado é um
crescimento de 25% ao ano, que
vem se mantendo desde 2003.
"Quando comecei, a tradição do
Brás era o atacado, que não permi-
tia trocas nem prova dos produtos,
maltratando o consumidor. Hoje,
sornos profissionais do varejo e
isso faz a diferença", diz.

Text Box
Fonte: Revista do Varejo, a. 4, n. 46, p. 28-32, fev. 2008.




