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O varejo começa a perceber como o impulso da compra está relacionado à sedução de venda, 
em que o simples fato de oferecer uma experiência emocional e lúdica pode, além de fidelizar 
o cliente, aumentar as vendas. Tanto é assim que o avanço de grandes redes obrigou 
empresas menores a adotarem tendências da Europa e dos Estados Unidos, como espaços 
interativos e serviços exclusivos, para driblar a concorrência.  
É o caso da Essenza Reale, especialista em perfumaria fina com venda direta, com cinco anos 
de atuação no mercado, que, para não perder o fôlego diante do avanço expressivo de marcas 
como Natura, Avon e O Boticário, buscou no mercado norte-americano uma novidade para 
apresentar aos seus clientes. Mônica Lacerda, diretora da Essenza, afirma ter saído à frente da 
concorrência ao adotar o perfume "sob medida".  
 
Segundo ela, esse conceito já é bem difundido nos Estados Unidos e na Europa, "mas no Brasil 
somos os pioneiros em perfumes personalizados. Resolvemos trazer essa novidade por 
entendermos que o perfume ressalta a personalidade, o estilo e o modo de vida das pessoas, 
sendo um diferencial ao cliente". 
 
Mônica diz que o processo de criação da fragrância exclusiva começa com a aplicação de um 
questionário, em que o cliente informa características físicas e psicológicas. "Essas informações 
são enviadas a um perfumista que fará toda a alquimia para a criação do perfume. Antes da 
finalização do processo, o cliente recebe em casa três diferentes essências, para as quais pode 
sugerir mudanças ou aprovar a que mais lhe agradar", diz a diretora, que garante tratar-se de 
fórmula única e que não pode ser comercializada a outra pessoa. 
 
Percebendo a briga por espaço no mercado de drogarias e perfumarias, a rede Drogaria Onofre 
resolveu incrementar o serviço dentro de suas unidades, criando uma maneira diferente de 
fazer compras, principalmente de itens voltados a perfumaria e cosméticos, além do mix de 
medicamentos. Visando a facilitar as informações sobre produtos aos clientes, a rede começa a 
adotar televisores e beauty centers (estandes de beleza) interativos, principalmente em suas 
mega- stores. Além disso, por meio de computadores, os clientes ficam sabendo quais são os 
produtos mais indicados para o seu tipo de pele, por exemplo. 
 
Tecnologia 
 
Para atingir o público executivo e jovem, que busca cada vez mais espaços alternativos, 
tendência forte em cidades dos Estados Unidos, como Nova York, a rede Fran's Café resolveu 
mudar o conceito de mera cafeteria, para um centro de conveniência mais amplo. Para isso, 
inaugurou uma loja com diferenciais que serão testados e, se bem sucedidos, levados às 
outras 110 unidades da empresa. Trata-se do Fran's Café do Times Square, no bairro 
paulistano de Moema, com funcionamento 24 horas e serviço de Wi-Fi, além de comunicação 
através de telas de plasma, comanda eletrônica e área de lounge.  
 
Integração 
 
Fora a criação de novos serviços e diferenciais dentro das lojas, outro fator que chama a 
atenção dos varejistas é a integração entre os canais de venda, um dos artifícios que o 
mercado busca para ter melhores resultados. A afirmação é do sócio diretor do Grupo Cherto, 
consultoria especializada em varejo e franquias, Adir Ribeiro. "A integração dos canais é uma 
tendência natural dos varejistas, pela praticidade e comodidade que oferece ao seu 
consumidor. Lojas reais estão na Internet incrementando suas vendas e outras se preparam 
para ingressar nesse canal de compra on-line", afirmou.  
 
Para Ribeiro, muito mais do que produtos, o que os clientes buscam hoje em dia nos pontos-
de-venda, não só nos EUA, mas em qualquer parte do mundo, são experiências extraordinárias 
de consumo. Ele explica que, para isso, o lojista precisa criar uma "conexão emocional com o 
consumidor". "Produtos, o cliente encontra em qualquer loja. O varejista precisa criar um 
ambiente agradável e acolhedor a partir de uma série de serviços para o cliente se apaixonar 



pela marca. Um exemplo é a rede de lojas O Boticário, que além de ser uma empresa 
ambientalmente correta, com vendedores treinados a orientar o cliente sobre os produtos, 
também explora os sentidos [audição, olfato, visão, paladar e tato], criando uma experiência 
diferenciada de compra." 
 
Segmentação 
 
Para o vice-coordenador do Centro de Excelência em Varejo da Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGVCef-EAESP), Silvio Laban, é 
importante que os lojistas percebam como é preciso participar de palestras e eventos sobre o 
varejo, para se manter antenado com o que acontece no mercado. Seja em eventos 
internacionais, seja em workshops e feiras no País, ir a esses encontros pode ajudar na 
composição de melhorias para o próprio negócio. Visitar lojas de diversos segmentos é uma 
maneira de ver na prática tendências e serviços que possam ser incorporados. "Somente 
visualizando o varejista pode analisar o que vale ou não a pena adotar." 
 
Uma das tendências no mercado norte-americano, de acordo com Laban, é a segmentação do 
setor, com empresas que criam soluções para atender consumidores dentro de um 
determinado perfil. "Podem-se encontrar, por exemplo, lojas específicas para pessoas de 
terceira idade, como a Chico's, que tem um sortimento de produtos voltados para um público 
da geração baby-boomer, ou seja, pessoas com idade entre 40 e 65 anos, mas que são 
economicamente ativas, praticam esportes, estão antenadas com moda e tecnologia, viajam e 
querem qualidade de vida", disse.  
 
Tecnologia 
 
Vale lembrar que uma das principais ferramentas adotadas pelos varejistas brasileiros, em 
busca de melhores resultados nas vendas, é a tecnologia. Um exemplo disso pode ser 
encontrado em lojas do Grupo Pão de Açúcar, que já disponibiliza televisores com 
programação sobre produtos. Enquanto o cliente está na seção de vinhos, por exemplo, ele 
assiste a programas com dicas dos alimentos que melhor os acompanham. Recurso 
semelhante é usado em unidades do Carrefour e da rede Mambo.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 21 fev. 2008. Comercio, p. B12. 
 


