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O auto-atendimento ocupa cada vez mais espaço no varejo. E esse crescimento está atingindo 
também as lojas do segmento de luxo. Isso não significa diminuição de qualidade nos serviços 
prestados, até porque é consenso que o cliente está se tornando mais exigente e conhecedor 
de seus direitos e vê hoje a qualidade de produtos e serviços como uma obrigação do 
varejista.  
 
Para cativar o freqüentador do mercado de luxo, as empresas estão apostando em ultrapassar 
a já alta expectativa de qualidade desse tipo de cliente, que tem como característica principal 
a seletividade. E tentam, sobretudo, criar um relacionamento firme e inovar no atendimento.  
 
A loja Blends Café Especiais é uma cafeteria que investe pesado em produtos e equipamentos 
exclusivos, principalmente o café, que é feito de grãos selecionados para paladares apurados e 
apreciadores. Segundo o dono da marca, Marcelo Lopes, o mix de produtos da empresa é 
totalmente voltado para clientes sofisticados, das classes A e B.  
 
Na Blends, o cliente faz escolhas em todo o processo e nos produtos que vai consumir. "Temos 
uma variedade de grãos para o cliente escolher, e xícaras normais ou com fundo ovalado para 
melhor apreciação do café de qualidade. Também temos vinhos e queijos, que ficam expostos 
e à disposição para serem levados ou apreciados na hora", conta.  
 
“A loja tem seis anos, mas nesse esquema funciona há oito meses no Rio Sul, e há quatro no 
Plaza Shopping. Identificamos no nosso cliente uma necessidade desse tipo de serviço, porque 
existe uma carência nesse mercado”, conta Lopes.  
 
O hábito do auto-atendimento chegou há pouco no mercado mais sofisticado, mas foi bem 
aceito e está crescendo rapidamente. “O auto-serviço foi extremamente vantajoso; estimulou 
o cliente a consumir mais. Hoje em dia, é a melhor vitrine”, diz o proprietário.  
 
Visando a mesmo objetivo, o restaurante japonês Geisha Hi-Tech, no Rio Plaza Shopping, 
implantou um sistema de auto-atendimento estilizado. As peças de sushis e sashimis vão 
passando por uma esteira rolante que fica diante do cliente, que se serve de acordo com o 
tamanho do seu desejo.  
 
A gerente de relacionamento da marca, Mirela San Martini, aponta que uma das vantagens 
identificadas é o maior número de clientes que vão almoçar sozinhos, e se sentam diante da 
esteira, que é rápida e entretém, com seu desfile de pratos.  
 
“Temos dois serviços diários e ambos funcionam muito bem com o sistema de auto-serviço. 
Fazemos uma promoção na hora do almoço, e isso ajuda a atrair cada vez mais gente. O 
público na hora do almoço é formado por executivos. No jantar, vêm mais famílias”, conta San 
Martini.  
 
O que o cliente mais gosta é a dinâmica da esteira. “É um serviço onde primeiramente o que 
prende é a atração visual. Isso ajudou o negócio a se tornar vantajoso, porque esse diferencial 
foi extremamente importante para nossas iniciativas de marketing”, explica a gerente.  
 
Seguindo a estratégia de valorizar a marca através de diferenciais, a loja de óculos Chilli Beans 
deixa seus produtos ao alcance dos clientes para eles tocarem e experimentarem, com a 
indução a essa prática partindo, às vezes, dos próprios vendedores.  
 
Segundo a diretora de expansão da marca no estado do Rio, Andrea Paura da Silva, o 
propósito é que o cliente se sinta à vontade e interaja com a marca. “A gente treina nossos 
vendedores a isso. O retorno vem porque, com essa exposição, os clientes se sentem mais 
livres, e acabamos cativando-os mais”, explica.  
 



O atendimento diferenciado é um dos principais itens da estratégia da marca. Nas lojas e 
quiosques, os óculos e relógios são divididos por estilos. “Geralmente o público, além de 
pertencer à classe mais elevada, é formado por pessoas mais informadas e por isso têm mais 
personalidade e já sabem o que querem; não precisam de ajuda”, conta Andrea.  
 
Diferenciais. 
Os vendedores continuam abordando os clientes, porém de forma diferente. É fundamental 
estudar o material com que cada produto foi feito, além de informações mais específicas. 
“Temos também uma novidade: um espelho em que o cliente pode experimentar os óculos, 
tirar até quatro fotos diferentes, e enviar por e-mail. O objetivo é que, além de ver em casa e 
ter vontade de comprar, a pessoa possa guardar a foto personalizada com a marca da loja. 
Essa é uma estratégia que vai além da venda; a intenção é manter a loja sempre na cabeça do 
cliente” finaliza a diretora de expansão.  
 
Porém é fato que o auto-serviço não é a prática mais comum no segmento de luxo, que prima 
pelo alto nível de conhecimento dos responsáveis pelo atendimento ao público. “Mas o auto-
serviço que vem sendo aplicado no segmento dá a oportunidade de o consumidor usar seu 
próprio conhecimento, sem deixar de ter atendimento personalizado. Isso também pode ser 
definido como consumo de experiência e quando isso pode ser feito num local ideal, pode levar 
à experiência máxima desse tipo de consumo”, explicou a consultora Mirelle Zanotto. 
 
 
Leia mais: 
 
Auto-atendimento não dispensa qualificação  
 
Segundo Mirelle Zanotto, responsável pela Academia do Luxo, setor da consultoria paulista 
MCF que cuida do mercado classe A, o cliente de luxo se sente valorizado quando tem a 
oportunidade de entrar numa loja de nível e poder fazer, por exemplo, uma escolha própria de 
vinhos. “Esse momento está ligado ao consumo de experiência. O cliente quer comprar e 
experimentar na hora, experienciar o prazer máximo de consumir”, conta.  
 
O vendedor desse tipo de loja tem que estar atualizado a respeito das tendências de consumo 
e comportamentos mundiais, e com turismo também, porque a maior parte desses clientes é 
de pessoas que viajam constantemente.  
 
“Fazemos, aqui na empresa, treinamentos focados no segmento de luxo e suas ferramentas. 
Trabalhamos muito a relação luxo x emoção, que é um fator muito forte nesse nicho, já que o 
que se compra vai além do produto em si”, define Mirelle.  
 
Consumo de experiência é um novo conceito, ligado ao valor da marca e de seus produtos. 
"Quando se fala em consumo de experiência, se fala de conhecimento da tradição relacionada 
à história da marca. É algo que tem um valor agregado e desperta um desejo maior do 
consumidor", explica a consultora. 
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