
e você vai à Fnac e não com-
pra da primeira vez, nem da
segunda, um dia vai comprar",

afirma Marco Aurélio Moschella, di-
retor de organização, sistemas e infor-
mações da Fnac Brasil. O executivo
está há 12 anos na loja, ainda que a
franquia só esteja há nove no Brasil:
Moschella iniciou a carreira no
Shopping Ática, que foi comprado
em 1999 pela multinacional francesa.
Com a saturação do mercado euro-
peu, a empresa, que possui 50 anos,
apostou no Brasil, acreditando ser o
maior potencial de crescimento entre
os países emergentes. "O Brasil é o
país com potencial de maior número
de lojas [se comparado aos outros paí-
ses de economia emergente], afirma
Moschella.

A Fnac Brasil é única filial fora
da Europa. São 131 grandes lojas na
França, Suíça, Espanha, Portugal,
Itália, Bélgica, Grécia e Brasil. Por
aqui possui sete lojas: em São Paulo
(três), Campinas, Rio de janeiro,
Curitiba e Brasília, além do site. A
rede emprega quase 20 mil funcioná-
rios - 150 só no País. Em 2007, o fa-
turamento da rede foi de € 4,58
bilhões - a empresa não divulga os
números das filiais. As atuais análises
sobre a filial brasileira empolgam:

"Estamos acima das nossas expectati-
vas. O Brasil é olhado com muito ca-
rinho pelo board, para que realmente
cresça e passe a ser um dos grandes
pilares da Fnac no mundo."

A estratégia é fidelizar o cliente,
independente de nunca ter compra-
do em alguma loja. Essa é a explica-
ção de Moschella para o conceito
Fnac, pioneira em acabar com as vi-
trines, possibilitando às pessoas me-
xer nos produtos expostos. Por
exemplo: sentar-se no chão para ler
um livro, ouvir um CD (nas estações
de escuta são disponibilizados 30
segundos de todas as faixas dos CDs)
e ter contato com os produtos eletrô-
nicos como laptops e câmeras digi-
tais. Moschella ilustra a relação da
rede com os seus futuros consumi-
dores: "um estudante que não con-
seguiu comprar o livro esse mês, vai
à Fnac e lê a parte que precisava
para fazer a prova. Isso é gratificante
para a loja, porque ele não comprou
dessa vez, mas desejamos que ele se
torne um grande médico e venha
gastar dinheiro conosco depois".

O segredo do conceito é fazer com
que os consumidores (ou não) este-
jam dentro da loja e fazer da Fnac
um lugar para programas familiares.
O layout da loja é estrategicamente
propício. "Ninguém fica nas pontas
dos pés para pegar os livros, nem
mesmo as crianças, pois na área in-
fantil as prateleiras são baixas", ex-
plica o executivo. Outra inovação é
a iluminação: os focos de luz estão
apontados para os produtos, enquan-
to os corredores são mais escuros.

"O cliente e o produto
são prioritários e a
combinação entre
eles é ótima, pois re-
sulta em vendas",
brinca.

Por disponibilizar
produtos de diferen-

tes segmentos (eletrônicos, livros e
CDs), a Fnac aposta no atendimento
particularizado. "Temos vendedores
de CDs que são DJs, estudantes de fi-
losofia e literatura na área dos livros
e fotógrafos nas câmeras. É uma ven-
da assistida, especializada", afirma
Moschella. Outra filosofia é indicar o
produto de acordo com as necessida-
des do cliente, independente de ser o
mais caro. Moschella afirma que esse
aconselhamento é possível por causa
da postura independente da loja fren-
te aos fornecedores. A preferência é
por fidelizar o cliente (mesmo que
com um produto mais barato) do que
faturar na compra única. "Vendemos
fidelidade. -Não preciso ganhar na
primeira venda, preciso ganhar sem-
pre, conquistando a confiança. É o
que buscamos", explica. A estratégia
vai à pós-vendas, mediando a rela-
ção entre o cliente e a empresa fabri-
cante na assistência técnica.

Outra aposta é associar a marca à
cultura local, como agente cultural.
Para isso, reserva espaços nas lojas
para apresentação de shows, lança-
mentos de livros e apresentações tea-
trais. "Quando trouxemos o CPM22,
quase fiquei louco para conseguir se-
gurar as fãs", brinca. Moschella tam-
bém lembra da apresentação do grupo
de rap Pavilhão 9. "Foi de graça,



como todos os shows e eventos.
Vimos as pessoas vindo de ônibus da
periferia. A loja ficou lotada e nin-
guém comprou nada. Na noite de au-
tógrafo do BB King, vimos meninos
beijando a guitarra autografada e indo
embora, sem levar um único CD. Mas
acreditamos que um dia eles vão vol-
tar e comprar alguma coisa".

A estratégia é montar lojas em zonas
periféricas para acabar com a imagem
elitizada."Na França já temos o exem-
plo da Fnac Verde, implantada nas pe-
riferias de Paris". No Brasil, o shopping
Center Norte é visto com bons olhos,
assim como o centro velho de São
Paulo, após a revitalização. "Existe a
imagem de que a Fnac é elite por ter
carpete e ar condicionado. Mas o dife-
rencial é que tem tudo, da televisão de
R$ 300 a R$ 100 mil. E queremos aca-
bar com essa imagem", explica.

CONCORRÊNCIA
O diferencial competitivo é o orgu-

lho da empresa. "Demora, mas a
concorrência aprende e corre atrás",
reconhece Moschella. A constatação
é vista na prática. Nestes nove anos,
a Fnac deixou de ser a única loja,
principalmente entre as livrarias, que
permite ao cliente desfrutar os pro-
dutos. Mas alguns detalhes não são
copiados, acredita Moschella, como

o conceito inovador. Uma das últi-
mas novidades é a melhoria do CRM.
"Vamos apresentar ao cliente um
produto que não tem nada a ver com
o que ele já comprou na Fnac, mas,
por meio da inteligência que cons-
truímos, haverá afinidade. Poderei
descobrir que um executivo de 40
anos, que compra livros de negócio,
talvez goste da nova banda inglesa
que ele nem sabe que existe. Vou
oferecer um novo produto em uma
nova categoria. Não posso contar
mais!", conclui Moschella.

O trabalho da equipe também está
entre os diferenciais. O diretor se de-
fine como um dos "chatos" da Fnac,
adjetivo ganho em função das visitas
periódicas às lojas. Com máquina fo-
tográfica, registra os pontos que de-
vem ser melhorados. Entre as fotos,
uma delas chama atenção: buracos
no chão cio pátio onde os caminhões
despacham as mercadorias. "Vendo
tecnologia de alto nível. Não posso
deixar que meus produtos chacoa-
lhem durante o transporte!", afirma.

CARTÃO FIDELIDADE
"Valorizamos tanto o nosso cartão

de fidelidade, que o vendemos", afir-
ma Moschella, esboçando sorriso. O
argumento usado para que o cartão
não seja dado ao cliente possui fun-
damentos psicológicos: "Nós vende-
mos o cartão e temos obrigação de
fazer o atendimento diferenciado a
quem o possui, uma vez que ele pa-
gou por isso. E nós conhecemos me-
lhor esse cliente". O cartão oferece
benefícios como desconto na primei-
ra compra, estacionamento gratuito
por duas horas e frete grátis nas com-
pras on-line.

Ele se demonstra um crítico às lo-
jas que criam programas de fideli-
zação para dar descontos aos
clientes. "Queremos uma relação
de longo prazo e não apenas cadas-
trar o cliente para lhe dar desconto.
Isso é fácil, não precisa agregar ne-
nhum conceito". Também reforça
que a marca trabalha corn preços
justos: "Começamos com o preço
mais baixo, que permite gestão sau-
dável", conclui. •
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