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Uma cliente se despede com beijinhos das consultoras de estilo Katia Fridrich e Cristina 
Zanetti, em um café do Shopping Cidade Jardim, em uma tarde, no meio da semana. Sacola 
na mão e sorriso no rosto, caminha segura pelos corredores do lugar, com o alento de ter 
encontrado o vestido dos seus sonhos para um casamento que aconteceria no dia seguinte. As 
consultoras também sorriem, satisfeitas. Logo em seguida, Bettina Strozenberg, relações 
públicas, senta-se na mesa das consultoras - duas moças de aparência impecável, muito finas, 
falantes e também sorridentes.  
 
Logo que se apresenta, Bettina diz que adora sair às compras, mas nunca tem tempo de 
percorrer as vitrines para ver os lançamentos da coleção. Assim como a moça que conseguiu 
seu vestido bonito, ela quer uma "ajudinha" de Katia e Cristina para saber qual estilo lhe cai 
bem. "Olha minha calça, Katia. Depois que ela sugeriu que eu não usasse salto alto com calça 
de boca justa, nunca mais caí no erro", diz Bettina. As três se divertem.  
 
Entre um e outro refrigerante light, Katia diz que o serviço de acompanhar damas às lojas do 
Cidade Jardim foi recentemente disponibilizado pelo estabelecimento. Trata-se do "personal 
shopping". "Pela primeira vez no Brasil, um shopping center oferece a seus freqüentadores 
profissionais especializados e treinados para auxiliar nas compras, ajudando-os a escolher as 
melhores opções de roupa e presente", diz a consultora.  
 
O serviço é feito em duas etapas. Na primeira, o cliente liga para uma linha especialmente 
criada para o atendimento, responde a um questionário relativo a suas preferências, estilo, 
numeração, marcas que costuma comprar etc. A partir disso, katia e Cristina "criam" um perfil 
do consumidor, com análise do tipo físico e do estilo pessoal. O cliente, então, recebe dicas 
sobre o que combina melhor com sua silhueta, seu estilo e seu tom de pele. As consultoras 
separam alguns modelos nas lojas, de acordo com o "bolso" do freguês. A seguir, vem a parte 
boa: as compras. "Este serviço resolve minha vida, pois, apesar de gostar de sair às compras, 
não tenho tempo para percorrer lojas", conta Bettina.  
 
A diretora do shopping, Sharon Beting, garante que o personal shopping estás sendo bem 
recebido pelos clientes. "O serviço ajuda a tornar a compra mais prazerosa, economiza o 
tempo e ainda apresenta de uma maneira especial todo o mix do shopping", afirma.  
 
A caminho de uma das lojas, enquanto levam Bettina às compras, Cristina e Katia contam que 
o serviço desmistifica o shopping. Katia explica: "No Brasil, tudo que tem relação com o 
segmento do luxo inibe o freguês. Pretendemos levar os clientes para um passeio descontraído 
e amigável pelas lojas do lugar. Não precisam comprar nada, caso não queriam. Nada é 
imposto. E o serviço não tem qualquer custo para os clientes", diz.  
 
O acompanhamento tem duração de duas horas para cada cliente, o que significa um passeio 
por quatro lojas, segundo Cristina. "Tentamos deixar o consumidor à vontade durante este 
tempo. Nunca impomos nosso gosto, propriamente. Não podemos fazer com que saia de sua 
zona de conforto", diz ela. "'Zona de conforto' quer dizer que o cliente deve encontrar roupas 
que lhe caiam bem conforme seu gosto pessoal", emenda sua colega.  
 
Mas, então, o serviço é como uma shopping terapia? Katia e Cristina se entreolham, 
respondem em uníssono: "Nós duas precisamos nos despir de preconceitos para ajudar uma 
pessoa a se vestir com elegância para o mundo. Isso sem fazer querer mudar seus gostos. Se 
chega aqui uma perua, não vamos transformá-la em alguém muito fina. E vice-versa. Se o 
cliente é um rapaz de 30 anos, que se veste como um senhor de 60, vamos dar uma 
modernizada sutil no seu estilo, mas não podemos ignorar seu gosto pessoal. As pessoas se 
despem física e emocionalmente conosco", contam as duas. "Trata-se de um exercício diário 
para acabar com nossos preconceitos", diz Katia. "E é terapia na medida em que lidamos com 
a auto-estima de uma pessoa, com a forma de ela se sentir e se mostrar para o mundo", 
observa.  
 



Cristina diz que em sua "shopping terapia", a cliente que mais a deixou em saia justa foi uma 
que respondeu o questionário pelo telefone, com uma auto-imagem totalmente diferente da 
que era na realidade. "Você não acredita. Ela disse que era gorda. Quando apareceu, era 
magérrima", conta. "Por mais estranho num primeiro momento, tudo deu certo. Mas 
precisamos insistir de que ela era magra. E era", diz Cristina, entre risos.  
 
Enquanto segue explicando suas necessidades às consultoras, Bettina, a cliente, sugere: 
"Gente, vamos para a loja, quero ver algumas coisas bonitas. O bom de sair com essas 
meninas é que elas têm opinião para tudo. São bem informadas e têm uma cultura geral muito 
diversa". Cristina sorri e agradece. Diz que os clientes desejam, por meio deste trabalho, não 
uma lição de estilo, mas de cultura. "Tem até cliente que, depois de comprar suas roupas, 
quer ir à livraria local para que eu sugira boas leituras", conclui.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 


