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De carregador de sacolas a organizador de 
casa, os shopping centers estão virando 
especialistas em facilitar a vida dos clientes 

POR CÍNTIA SANTOS 

m pedacinho de casa dentro do shopping. É essa a 
sensação do consumidor que passa algumas horas 
no espaço reservado para clientes vips, o chamado 
Lounge One, do Shopping Iguatemi, de São Paulo. Lá 
ele pode tomar um café Nespresso enquanto acessa a 
internet de seu notebook, assistir à televisão e apro
veitar, quem sabe até, para fazer uma reunião de ne
gócios em uma das salas preparadas para tal função. 
Além do tratamento cinco estrelas, é comum o »> 



Sandrine Nass, 
do Shopping 
Cidade Jardim, 
aposta em 
serviços 
personalizados, 
com profissionais 
especialistas 
em casamento, 
música, 
arrumação de 
casa, e objetos 
de arte 

cliente sair do lounge com um mimo. "Fazemos par
cerias com os lojistas e sempre temos uma surpresa 
para dar aos clientes que visitam nosso espaço", conta 
Fabio Kow, gerente-geral do lguatemi. 

Há alguns anos os shoppings que ofereciam fralda
do ou estacionamento vip eram considerados inova
dores. Agora, esses serviços já viraram itens básicos e 
os dirigentes dos empreendimentos estão quebrando 
a cabeça para oferecer opções diferenciadas aos seus 
clientes na esperança de chamar a atenção em relação 
à concorrência. Este ano, o Shopping Cidade lardim, 
localizado na capital paulista, vai lançar o serviço de 
personal arts, que contará com um profissional espe
cializado em artes para ajudar os clientes na compra 
de esculturas e quadros. Sandrine Nass, gerente de 
marketing do empreendimento, também acredita que 
conseguirá reforçar a presença do público feminino no 
shopping com a inclusão do personal wedding, que 

ajudará as noivas na estressante tarefa de organizar o 
casamento. 

E se o cliente quiser uma mãozinha para montar 
a trilha sonora que comandará sua festa, é só chamar 
o personal D], que escolherá uma seleção de músicas 
para a ocasião. "Com esses serviços estreitamos nosso 
relacionamento com os clientes, o que é muito impor
tante devido à forte concorrência do mercado", diz San
drine. O empreendimento já oferece serviços, como o 
housekeeping, que ajuda o cliente na arrumação da 
casa, na catalogação de livros e CDs ou na coordenação 
de uma mudança; e como a visita gastronômica, em 
que um chef vai até a residência do cliente ensinar-lhe 
a fazer pratos dos mais variados. "Os serviços não são 
cobrados, mas para ter acesso a eles é necessário par
ticipar do programa de relacionamento do shopping", 
diz Sandrine. No Cidade ]ardim, cada R$ 1 em compras 
vale um ponto no cartão de fidelidade. Ao completar 
dois mil pontos, já é possível resgatar benefícios. 

"O shopping que oferece facilidades assim só pre
cisa ficar atento para não burocratizar a troca dos pon
tos. Também é importante deixar claro as regras de 
cada serviço", aconselha o consultor especializado em 
varejo, Adir Ribeiro, sócio da Práxis Education. Mas o 
shopping pode conseguir agradar ao cliente até mes
mo cobrando pelo serviço. No lguatemi, com R$ 500 o 
cliente tem a companhia de um personal shopper por 
três horas. Esse profissional, sempre informado das úl
timas tendências de moda, ajuda o cliente a comprar 
roupas que melhor tenham a ver com seu tipo físico. 
"Se o cliente participar do programa de fidelidade ele 
também pode trocar os pontos por esse serviço", diz 
Kow, do lguatemi. Cansou de segurar as sacolas depois 
de tantas compras? O shopping disponibiliza, gratui
tamente, um carregador para levá-las aonde o cliente 
quiser. Do início de 2009 até agora, o lguatemi já in
vestiu R$ 2 milhões nesses serviços. "Nosso cliente é 
exigente e sofisticado. Prestar um bom serviço é uma 
maneira de nos aproximarmos dele", acredita Kow. 

Para o especialista em varejo, Adir Ribeiro, é im
portante que o shopping ofereça vantagens aos seus 
clientes, mas é necessário relacionar o tipo de serviço 
oferecido ao perfil do empreendimento. "Se o sho
pping é para a família, por exemplo, o atendimento 
tem de estar focado nesse perfil", diz Ribeiro. A su
perintendente Carla Gomes, do Shopping Interlagos, 
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de São Paulo, encontrou uma maneira de oferecer um 
tratamento especial aos seus visitantes, observando 
uma necessidade deles. "Eu reparava que muitos es
tudantes se reuniam na praça de alimentação para 
estudar. Pensei, por que não criar uma sala de estu
dos no shopping?". A ideia resultou em um espaço 
de 120 metros quadrados equipado com seis com
putadores que lembra muito o ambiente de uma bi
blioteca. Nele, quatro monitores se revezam para dar 
suporte aos frequentadores. Carla estima que cerca 
mil pessoas passam pelo espaço todo mês. Para man
ter a estrutura, o Interlagos investe, mensalmente, 
R$ 60 mil. "Conseguimos atrair um maior público para 
o shopping, além de tratar bem quem nos prestigia 
com a presença", diz Carla. Sem contar que, atraído 
pelo serviço, o cliente tem grandes chances de reali
zar compras no shopping. 

É o caso da professora de ensino médio Ferouse 
laar, que usa o espaço cerca de duas vezes por se
mana. "Gosto de ir até lá para olhar meus e-mails e 
depois dar uma volta no shopping. Sempre acabo 
voltando com algumas comprinhas", diz. A professora 
passou a usar o espaço por influência de seu filho, 
de 22 anos, que estudava em um curso pré-vestibular 

localizado no shopping center. Ao final da aula ele se 
dirigia à sala de estudo, onde costumava passar a tar
de. "Um dia ele me cadastrou e comecei a frequentar 
o espaço. Hoje ele está na faculdade e não tem mais 
tempo de ir até lá. Agora vou sozinha", diz Ferouse. "O 
ambiente é ótimo e os monitores são muito atencio
sos", completa. 

Se um shopping pode conseguir atrair toda a fa
mília, por que não reunir diversas tribos e religiões? 
Essa é a proposta do Barra Shopping, do Rio de Janei
ro. Lá funciona o Espaço Ecumênico no qual grupos 
de qualquer religião podem ser reunir para celebrar 
seus cultos. A utilização do espaço é gratuita, basta 
fazer o agendamento. De acordo com o shopping, a 
procura é tão grande que há fila de espera. 

Um serviço vip que já começa a se tornar comum 
nos shoppings é o de concierge. Normalmente bi
língues e formadas em hotelaria, essas moças têm a 
função de dar dicas aos clientes sobre serviços ofere
cidos dentro e fora dos shoppings. "Estimamos que 
as atendentes auxiliem pelo menos cinco mil clien
tes por mês. Elas dão dicas de restaurantes e lugares 
para se visitar na cidade", diz Kow, do lguatemi. Dicas 
e mimos. Vale tudo para fazer o cliente voltar.M 

Ferouse Jaar, 
do Interlagos 

"Gosto de 
vir aqui 

para olhar 
meus emaíls 

e depois 
dar uma 

volta pelo 
shopping" 
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