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Adequação às necessidades do cliente. Esse é o requisito para que modelos inovadores de 
vendas, capazes de facilitar a vida do consumidor, dêem certo no varejo. Segundo Claudio 
Czapski, superintendente da Associação ECR Brasil, a constatação vem da percepção de que, 
cada vez mais, as pessoas têm menos tempo para se dedicar às compras e, muitas vezes, não 
estão predispostas a ir ao ponto-de-venda. De acordo com ele, há muito espaço para idéias 
criativas que estejam contextualizadas em um modelo de negócio permanente, que faça o 
público-alvo se tornar cativo.  
 
“O lojista deve buscar um modelo de negócio que traga conveniência agregada, tornando-se 
mais acessível ao consumidor. Ao pensar na estratégia, precisa perceber quem é o decisor da 
compra do seu produto ou serviço e que maneiras tem de comprar. O objetivo tem que ser 
fazer com que esse cliente gaste menos tempo na compra e, para isso, o caminho certo é 
facilitar esse processo”, destaca Czapski.  
 
domicílio. Foi justamente percebendo que alguns clientes mandavam outras pessoas 
encomendarem ou buscarem seus óculos que Diana Reis, sócia da ótica Lunetterie, estruturou 
o serviço a domicílio, para atender aos consumidores em escritórios e residências. “Quis 
oferecer um serviço diferenciado, com base em uma demanda que sei que é forte. Quero 
atender aos meus clientes, resgatar aqueles que deixaram de vir à loja por falta de tempo ou 
distância, e também captar novos compradores”, ressalta a empresária.  
 
O atendimento começa pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da marca, pelo qual a 
pessoa solicita uma visita técnica e passa alguns detalhes do perfil de óculos que deseja. A 
partir daí, a Lunetterie envia um consultor com um mostruário adequado ao tipo de lente, à 
idade, ao formato de rosto e às marcas preferidas. No caso da compra de óculos de grau, 
também é levado um lesômetro, para medir a distância pupilar, e uma régua que calcula a 
altura das lentes.  
 
“A equipe também presta consultoria de estilo. Esta é uma ação de baixo custo, pois 
otimizamos um serviço já existente na empresa, que é o SAC, a equipe de consultores é a 
mesma das lojas e o sucesso está em absorver as necessidades dos clientes. Existe espaço 
para o serviço crescer muito. Atualmente, a demanda está dentro de nossas expectativas. 
Outra vantagem é que todos os atendimentos geram vendas”, salienta Diana.  
 
Para Luiz Freitas, diretor do Centro de Estudos do Varejo, o principal foco de qualquer negócio 
deve ser o oferecimento de serviços que satisfaçam as necessidades das pessoas. “Uma loja 
que vende em formato inovador não é diferente de nenhuma outra, mas apresenta vantagens. 
O fato é que o consumidor gosta de novidades e, então, trabalhar com o novo gera atração. 
Na realidade, ao investir em um novo formato de venda, o lojista está transformando a 
comunicação do negócio, podendo, assim, atrair mais público”, afirma o consultor.  
 
 A inovação no varejo é uma arma poderosa, segundo comenta Freitas. Ele diz que ao inovar o 
lojista ganha reforço de marca, melhora a imagem no mercado e consegue cativar os clientes, 
além de aumentar o faturamento, é claro. “Fazer com que o consumidor encontre o que 
precisa no lugar em que não espera é uma ação importante para qualquer ramo de negócio”, 
destaca o diretor.  
 
Também com foco no oferecimento de comodidade para seus clientes, Renato Lagden, gerente 
comercial da Reserva, loja de moda masculina, juntamente dos donos da empresa (Rony 
Meisler, Fernando Sigal e Diogo Mariani), criaram o Reservado, serviço de consultoria e venda 
que vai aonde o cliente estiver. “A iniciativa tem conquistado muitos adeptos. O cliente entra 
em contato conosco, agenda um horário de atendimento, fala o que pretende comprar e, 
então, um estilista monta looks dentro do orçamento e gosto sugeridos. A venda é toda 
efetuada no local marcado”, explica ele.  
 



Lagden ressalta que este tipo de atendimento é muito comum no mundo da moda feminina, 
mas, após uma pesquisa feita diretamente com os consumidores da marca, perceberam que os 
homens também demandam esse tipo de agrado. “Além de atendermos a uma necessidade de 
nossos clientes, estamos realizando vendas com custo operacional menor, uma vez que são 
efetuadas fora do ponto-de-venda”, diz o gerente.  
 
Pesquisa. Investir em pesquisas para desenvolver as ações de venda é fundamental para todas 
as áreas de negócios. Czapski, da Associação ECR Brasil, afirma que é preciso conhecer o 
consumidor antes de estabelecer um canal de comunicação permanente. “É preciso foco, por 
isso acredito em negócios planejados e analisados. Antes de oferecer o diferente é 
imprescindível calcular os riscos e pensar em fluxo de caixa. O projeto deve ter como um dos 
objetivos fazer com que o cliente volte sempre”, orienta o consultor.  
 
As oportunidades também geram boas iniciativas no varejo. É o caso da Bomba!, nome da 
primeira loja “kamikaze” do Rio, que está instalada no Shopping da Gávea, na Zona Sul, até o 
mês que vem, quando completa 100 dias de funcionamento. Depois, outros lugares serão 
estudados para dar continuidade ao projeto, que é resultado de uma parceria do site Gema TV, 
do estilista José Camarano, com os sócios André Bendavit e Fernando Stambowsky, da grife de 
moda praia Marajoara.  
 
“Aproveitamos o espaço do shopping, que não estava alugado, e, com base na tendência 
européia de lojas ‘kamikazes’, montamos a Bomba! Reunimos uma série de novos nomes da 
moda, que oferecem peças exclusivas. A idéia é lançar as marcas no mercado, promover 
parcerias entre os profissionais envolvidos e, claro, trazer um conceito inovador para o 
consumidor. O retorno tem sido ótimo. O local tem um público direcionado, que gosta de 
comprar peças exclusivas”, salienta Bendavit, acrescentando que o projeto é itinerante e, a 
cada edição, trará novas marcas.  
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