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DURANTE JANEIRO, UM
mês atípico para grandes ne-
gócios ainda mais em tem-

pos de incertezas diante da crise
econômica que bate à porta das em-
presas, o telefone de Carlos Ferrei-
rinha, presidente da MCF Consul-
toria & Conhecimento, não parou
de tocar. Do outro lado da linha,
executivos da área de luxo aflitos
com uma área crucial na vida de
qualquer companhia: o setor de
vendas. "Como o número de pes-
soas comprando e visitando as lojas
caiu, as empresas estão se preocu-
pando mais com o atendimento",
explica Ferreirinha. "Para não per-
der nem uma venda sequer, as mar-
cas estão treinando mais os funcio-
nários. Em comparação com janeiro
de 2008, a procura por esse serviço
dobrou", diz ele, que, além de pres-
tar consultoria de gestão, treina
equipes de marcas como Audi,
LVMH Bebidas, NK Store, entre
outras. Pode parecer mero detalhe,
mas essa busca por especialização
serve de termômetro para enten-
der o que as grifes estão fazendo
para fugir da crise. "Resolvemos

analisar detalhes que antes passa-
vam despercebidos, como um
cliente que entra na loja e não
leva nada", diz Sérgio Kamalakian
Savone. dono da grife Sérgio K.
"Hoje em dia, os vendedores devem
saber exatamente por que a compra
não se realizou, se faltou tamanho
ou cor. Com isso,

cliente direto - que estamos aqui
para dar todo o suporte que ele
precisar. Congelamos os preços dos
óculos e oferecemos um constante
treinamento aos funcionários, que
devem conhecer a história das gri-
fes e os detalhes das peças", diz Re-
nis Gabriel Filho, diretor-geral da

Safilo, que pro-
o número de
consumidores
que saía da loja
sem comprar
caiu 30%."

Se o cliente
não vai à loja, a
loja vai ao clien-
te. A grife de
moda masculina
Minelli, por
exemplo, passou

duz os óculos de
marcas como

a ligar para os
consumidores cadastrados para sa-
ber o que eles querem. Com as in-
formações em mãos, envia um con-
sultor munido de novidades às ca-
sas dos clientes. As ofertas também
são armas poderosas para fisgar os
potenciais compradores. "Temos
que mostrar ao varejista - nosso

mani, entre ou-
tras. O treina-
mento, entretan-
to, não fica res-
trito aos vende-
dores que estão
cara a cara com
os clientes. Que o
diga a LVMH
Bebidas. "Nossos

funcionários das áreas estratégicas
e da diretoria recentemente passa-
ram por um treinamento com a fi-
nalidade de otimizar e saber men-
surar o impacto das nossas ações de
comunicação", completa Sérgio De-
gese, diretor-geral da Moèt Hen-
nessy para o Brasil.
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