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Um novo sistema de atendimento vem sendo adotado nas sapatarias cariocas e paulistanas, 
como uma maneira de atrair o consumidor. O auto-atendimento oferece ao cliente a 
possibilidade de fazer a compra sem ajuda direta dos vendedores. Todos os calçados à venda 
ficam ao alcance do consumidor, e podem ser experimentados a qualquer hora, por qualquer 
pessoa que entrar na loja. 
 
Os funcionários das sapatarias tiveram funções adaptadas para o modelo dar certo. As 
vendedoras são mais orientadas e informadas, e não ficam apelando para o consumidor 
comprar o produto de qualquer maneira. As funcionárias viraram auxiliares e ficam prontas 
para qualquer solicitação do cliente. Oferecem aos clientes informações detalhadas sobre o 
produto, tiram dúvidas e dão dicas. 
 
Segundo consultor Luiz Antonio Secco, da Azov Consultoria e Educação, esse formato de venda 
economiza recursos em termos de mão-de-obra, porque o auto-atendimento permite trabalhar 
com uma quantidade menor de vendedores. "Por isso, o público que consome nesse tipo de 
loja é o B e o C, dependendo do local. O publico A, vai continuar preferindo ser atendido pelo 
vendedor", diz. 
 
A tendência faz parte de uma estratégia de incluir preços menores para aumentar as vendas. 
"Não existe estratégia melhor ou pior. O que importa é como é feita, a execução. Para dar 
certo, esse tipo de negócio exige um local com muito espaço disponível, que permita expor 
toda a variedade dos itens em estoque. O preço de uma loja com esse porte em shopping seria 
uma despesa muito grande. Então esse tipo de loja pode ser mais fácil de implantar em lojas 
de rua", conta Secco. 
 
Uma das poucas sapatarias a adotar o modelo de auto-atendimento no Rio é a Shoe Market, 
especializada em calçados femininos e recentemente inaugurada no shopping Via Parque, na 
Barra da Tijuca. Segundo o dono da loja, Aloízio Teixeira, que também tem uma sapataria de 
atendimento normal no FashionMall, shopping de alto luxo em São Conrado, na Zona Sul do 
Rio, essa loja, que funciona há apenas um mês, já atrai olhares curiosos das pessoas que 
passam pelo local. 
 
Curiosidade.  
"A loja funciona há um mês e tem uma expectativa positiva. Pessoas que não vão ao shopping 
normalmente estão vindo pela curiosidade em ver a loja. A idéia surgiu inspirada em lojas de 
São Paulo. E outro fator que me atraiu foi quando também verifiquei que nesse esquema de 
atendimento era possível diminuir os preços, devido aos custos menores, gerando mais 
consumo e o aumento do lucro", conta Teixeira. 
 
Na loja, os pares de sapatos estão todos expostos em prateleiras separadas de acordo com a 
numeração. Na sola dos calçados, vem marcado o preço do produto a prazo e à vista. A cliente 
pode pegar o par de sapatos que quiser e provar. Apesar do pouco tempo da implantação do 
auto-atendimento na Shoe Market, já houve sinais de aprovação por parte das clientes.  
 
Sobre a mudança que ocorre com os cargos e funções dos vendedores, Teixeira diz que nada 
mudou na forma de contratação. "Ao contrário do que muita gente pensa, esse esquema de 
auto-atendimento não diminui a oferta de emprego. Os vendedores passam a ser supervisores 
e o numero de contratados continua o mesmo. Porém, em vez de serem treinados para 
vender, eles são treinados para dar suporte e atender as dúvidas do cliente", completa. 
 
Essa mudança no treinamento para funcionários é a mesma adotada por lojas em São Paulo. 
De acordo com Graziella Santos, diretora de expansão da sapataria paulista Empórionaka, seus 
vendedores são treinados para saberem de moda e estudam a tabela de cores dos produtos. 
"Tem que saber explicar para o cliente do que é feito o sapato e quais as possíveis 
combinações que ele poderá fazer com a peça e ainda oferecer essas opções na própria loja", 
ensina. 



 
O conceito é o mesmo da loja carioca: deixar tudo exposto onde a pessoa pode chegar e 
experimentar sem compromisso. "Para isso acontecer da forma certa, decoramos o local para 
lembrar uma casa, tentando transmitir conforto, o que acaba incentivando as pessoas a 
experimentarem mais pares e a passarem mais tempo dentro da loja. As coleções são 
desenvolvidas de duas em duas semanas e ficam todas expostas. Por causa dessas mudanças, 
o custo é maior, mas o giro de mercadoria compensa", conta Graziella. 
 
 
Leia mais: 
 
Modelo é difundido em Nova York 
Viviane Faver 
 
Se o modelo de auto-atendimento nas sapatarias é novidade no Rio, em São Paulo ele está 
mais difundido. A tendência, porém, vem de mais longe. Em Nova York, o modelo existe há 
cerca de 40 anos, segundo o consultor Luiz Antonio Secco, da Azov Consultoria e Educação. 
Nos Estados Unidos, as sapatarias de auto-atendimento atendem principalmente consumidores 
de classe B e C.  
 
Mesmo no Brasil, porém, a novidade já andou por outras localidades fora do eixo Rio-São 
Paulo. Uma sapataria com auto-atendimento surgiu na década de 1980, em Fortaleza, Ceará, 
segundo Secco. O modelo não vingou, mas na última década o comércio voltou a apostar 
nesse tipo de negócio.  
 
A paulistana Shoestock, com 21 anos de mercado, adotou o auto-atendimento há cerca de 10. 
Segundo o gerente de marketing da loja voltada para o público feminino, Daniel Zanco, as 
clientes recebem uma bolsa na entrada, chamada de shopbag, e vão botando os pares 
escolhidos dentro dela (cabem 8 pares) para depois passar no caixa, inspirando-se no auto-
atendimento dos supermercados. 
 
"Essa idéia foi uma forma de agilizar o atendimento e, ao mesmo tempo, fazer com que a 
cliente se sentisse mais à vontade para comprar. A mulher tem um envolvimento emocional 
com os sapatos e, sem nenhum vendedor por perto, ela é capaz de experimentar até 30 pares 
de calçados", conta Zanco. 
 
A loja também muda a organização dos sapatos de acordo com a numeração do tamanho. "Na 
prateleira do número 40, por exemplo, eu exponho mais sapatilhas, e na de numeração 36, 
sapatos com saltos mais altos. Contratei também consultores de moda para dar dicas para as 
clientes", completou. 
 
As duas lojas da marca, uma em Moema e outra na Vila Olimpia, têm 800 metros quadrados. 
Na opinião de Zanco o negocio só tem vantagens. "A cliente experimenta mais e acaba 
comprando mais. Consigo mostrar toda grade exposta e ainda diminuo a sobra no estoque", 
diz.(VF) 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 maio 2008. Seu Dinheiro, p. B-20. 


