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EXPRESSAS

PressCell diz como
fazer uma viagem
tranquila e inteligente
O novo portal da PressCell
(www.presscell.com.br), do
empresário Rodrigo Faro, traz
novidades e informações para
quem deseja viajar com conforto
sem precisar gastar muito.
O conteúdo traz explicações
detalhadas sobre “como
e o que fazer para realizar uma
viagem tranquila e inteligente”.
O serviço ajuda o cliente em
situações como encontrar saída
para economizar quase 80%
em ligações internacionais
fugindo do roaming. Faro
diz que é uma logística simples.

Cliente secreto e a
influência positiva
do Brasil na Europa

Não importa se o ponto de venda é descontraído ou sofisticado. O cliente espera sempre um bom atendimento, caso contrário será difícil que ele volte

Para ter sucesso com vendas no
varejo é preciso um verdadeiro show
Consumidor brasileiro está
mais bem informado, exige
muito e sabe o que quer

O consumidor não se encanta
mais com as velhas estratégias
de vendas e exige esforço redobrado para quem pretende conquistá-lo. Isso vale para todas as
faixas de público, para qualquer
grupamento social e tem sido
um dos motes que o empresário
Fernando Lucena utiliza para
provar que o mercado varejista
deve estar bem preparado. Lucena preside, no Brasil, o Grupo
Friedman que, neste período de

“

Antigas abordagens
estão superadas.
O desafio é
contornar objeções
e fechar a venda

festas, oferece o workshop
“Show de Natal” para empresários e seus colaboradores. O
evento desperta atenção para a
sedução do cliente como um
verdadeiro show. Já que as antigas abordagens estão superadas,
Fernando Lucena propõe mais
arte nos argumentos. Este treinamento tem aspectos como:
bastidores, onde o foco é o estoque e as equipes de apoio; cenário, que prioriza a decoração e
ambientação; e elenco, onde
cada loja prepara e recruta funcionários identificados com o
perfil do público. O show pro-

priamente dito é a etapa na qual
o grande desafio é contornar objeções do cliente e fechar a venda. Nesta programação para capacitar o elenco, o presidente do
Grupo Friedman inclui os trabalhadores temporários, pois —
quando bem orientados — significam sucesso garantido. Para o
último ato, considerando este
período do ano, Lucena ressalta
a importância de se observar
que, após a venda, a loja pode
ser agraciada com várias procuras por troca. Lembra ele que
esta é uma nova chance de atender bem o cliente. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 e 2 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 32.

TRÊS PERGUNTAS A...
Apesar das mudanças, no mercado
varejista permanece válida a
expressão popular: quem não tem
competência não se estabelece...

A maior clientela desse
treinamento é formada
por shoppings e redes.
Os pequenos têm acesso?

...FERNANDO LUCENA
Presidente do Grupo Friedman

Só não há abertura para pessoas
físicas. Atendemos empresas.
Mas também temos, por
exemplo, a participação de
clubes de diretores lojistas.

Qual a orientação dada
ao atendimento dos
novos consumidores?
É preciso notar que até mesmo
a classe A/A não compra tudo
só por que tem dinheiro. Hoje,
o atendimento é a chave do êxito.
O crédito, antes escasso,
atualmente está disponível.
O lay out das lojas, quando é bom,
pode ser copiado. Já o respeito
ao consumidor, de qualquer
classe social, é indispensável e
precisa ser excelente e único, com

a característica de cada empresa.

Tudo está em mutação,
mudam as necessidades...
Qual o futuro do varejo?
É preciso abrir os olhos para
a capacitação. Não há espaço
para improvisações e nem tempo
a perder. Varejo não é para
qualquer um e o futuro é agora.
Quem não tiver muito bem
preparado para embarcar nesta
viagem, verá que o trem vai
passar e ele vai ficar na estação...

Stella Susskind é pioneira no Brasil
como empreendedora em projetos
de avaliação do atendimento ao
consumidor por meio do cliente
secreto. Presidente da divisão
latino-americana da Mystery
Shopper Providers Association
e da Shopper Experience, ela agora
tem mais um cargo. É integrante
do conselho da entidade nos países
europeus. O setor de pesquisa
com cliente secreto acredita
que Stella possa fortalecer
a posição do Brasil no quadro
de protagonistas do setor.

Aberto ao público o
primeiro shopping para
a nova classe média
Esta segunda-feira marca o início
das atividades do Mais Shopping,
aberto ao público no Largo Treze
de Maio, no bairro de Santo Amaro,
zona sul paulistana. O novo centro
de compras é pioneiro como
projeto especialmente criado
para atender a nova classe média.
Cálculos da Associação Brasileira
de Shopping Centers mostram
que 79% do público frequentador
de shopping pertencem às
classes A/B. O Mais Shopping é,
por enquanto, o único destinado
à população da base da pirâmide.

