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A moda fala a língua da globalização. Por isso, empresários do setor devem dar ainda mais 
atenção à pesquisa de tendências — tanto para as coleções quanto para a gestão. Saber 
aplicar, nas coleções, as novas idéias nascidas nas tendências e entender o comportamento do 
consumidor são os dois pontos principais dessa pesquisa de tendências, tema do seminário 
Moda+Visão Inverno 09, organizado ontem pelo Senac-Rio.  
 
A consultora de varejo Simone Terra, do Senac-Rio, acha que toda marca deve ter como ponto 
de partida a faixa do óbvio. “Todo mundo deve ter promoção, preço justo de acordo com o 
produto e boa localização. Depois, em segundo lugar, vem tudo o que a loja pode fazer para 
ser diferente das demais”, conta.  
 
Para ela, status e tradição nem sempre são fatores determinantes no sucesso. Se a loja não se 
renovar, a marca pode ficar para trás. O diferencial, porém, não pode estar apenas na coleção: 
deve passar também pelo ambiente da loja e pelo atendimento. A tendência é que, cada vez 
mais, vendedores e vendedoras tenham formação em moda, ou que, pelo menos, tenham feito 
cursos na área. “Os clientes não querem mais ser atendidos por uma atendente, mas sim por 
uma consultora de moda, para auxiliar e acrescentar na compra”, explica Simone.  
 
Ainda de acordo com a consultora, o varejo de moda caminha para um modelo de gestão de 
categorias. “O dono da loja tem que saber valorizar seu produto e saber expor de um modo 
chamativo suas melhores peças na vitrine. A idéia é atrair o cliente com criatividade. Para isso, 
é fundamental ter uma boa noção de como criar um layout na loja. O ponto-de-venda deve 
estar planejado com um mix variado na dose certa”, ensina.  
 
Em termos de gestão, outra tendência será a mobilidade. Empresários devem ter a capacidade 
de transformar as lojas em espaços conceituais. Para isso, a tentativa de promover a interação 
e a identificação com os clientes por meio de experiências multissensoriais (olfato, paladar, 
visão, tato e audição) conquista adeptos.  
 
Segundo o analista de comportamento, tendências e consumos Sérgio Lage, a loja do futuro 
terá que ter um lounge. “As marcas precisam ser mais dinâmicas e ter mais expressão através 
das roupas, que podem representar múltiplas identidades”, define.  
 
Ayana Lopes, consultora de vestuário masculino das Lojas Americanas, esteve no seminário do 
Senac-Rio para ver as tendências e desenvolver a coleção do ano que vem. “É a primeira vez 
que venho. Espero que ajude na próxima criação, buscando o máximo de informação. Estamos 
estudando muito a interferência da mudança do estilo da coleção com a do layout da loja. 
Também é importante entender o que o consumidor espera. Temos que saber desenvolver o 
produto baseado no que o consumidor quer comprar”, conta.  
 
Para Fernado Borges, sócio da sapataria Andarella, a busca no seminário foi pela atualização. 
“Como a maioria das pessoas, vim buscar novidades, principalmente dicas de formadores de 
opinião”, conta. Para Borges, é fundamental expor na loja cada vez mais as novidades e as 
tendências, além de jogar com a curiosidade feminina — segundo ele, as mulheres querem 
sempre saber o que é novo.  
 
Por isso, é importante acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor. “Acho que 
essa mudança não acontece da noite para o dia. Mas o cliente está se tornando mais exigente 
em comparação ao que era. Então resta aos lojistas se adaptarem a situação atual e manter o 
consumidor satisfeito”, explica.  
 
Atualização.  
Segundo Fernanda Nepomuceno, gerente de marketing da loja feminina Tessuti, seminários de 
moda são sempre uma oportunidade para se atualizar sobre as tendências nacionais e 
internacionais. “A palestra que mais me interessou foi a sobre hábitos do consumidor. Acho 



que a gente sempre tem que estar acompanhando isso, porque é a chave do sucesso de 
qualquer empresa do segmento de moda”, conta.  
 
Para ela, a loja toda tem que representar o conceito da marca e dos produtos. Então, 
ambientação, vitrine e música têm que falar a mesma linguagem. “Sempre fizemos isso em 
todas as nossas lojas, em todas as coleções, e tem dado certo”, conclui.  
 
Seguindo essa linha de pensamento, uma idéia central tratada no seminário Moda+Visão 
Inverno 09 é de que a loja do futuro é uma “loja de artigos” — que vai além das peças de 
roupas, o negócio principal das marcas. Assim, será necessário sair do óbvio, e começar a 
propor pequenas coisas, como objetos ligados ao estilo da marca. No mundo ideal, a loja será 
totalmente mudada de acordo com cada nova coleção.  
 
 
Leia mais: 
 
Coleções: volta ao passado e estilo nômade  
 
A marca da moda no Inverno de 2009 será o resgate das tradições, também chamado 
memorial wear, na avaliação do analista de comportamento, tendências e consumos Sérgio 
Lage. “Explorar nossa cultura e as diferenças de nosso país, como as cores, luz e conceito é 
uma ótima opção”, afirmou, durante o seminário Moda+Visão Inverno 09, organizado ontem 
pelo Senac-Rio.  
 
Segundo a consultora de estilo Iesa Rodrigues, os empresários que quiserem ter abrangência 
nacional podem apostar na alfaiataria nômade, no exótico, no colorido, em estampas de 
animais (que continuarão numa linha bem jovem), e no preto, a base de tudo. Para Iesa, toda 
coleção de Inverno deverá ter uma imagem que represente a marca de origem. “O nome das 
marcas nas roupas será algo muito presente, seja a marca antiga ou nova”, Iesa.  
 
Para a consultora Simone Terra, do Senac-Rio, a aposta deve ser no estilo próprio da cada 
marca. Segundo ela, como o Brasil é um país de muita mistura, às vezes fica difícil acertar as 
tendências. “Na verdade, nosso país tem lugar para um leque de opções e, para não cair no 
erro, o melhor é que cada loja seja fiel ao seu estilo, mantendo-o até mesmo após uma 
renovação”, diz Simone.  
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 set. 2008. Jornal do Lojista, p. B-18. 


