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Na loja Kitson deste balneá-rio do condado de Los Angeles, travesseiros com signos do zodí-
aco da marca Jonathan Adler, exibidos na vitrine por US$ 98, e as bijuterias de borracha Silly 
Bandz, à venda por US$ 4,95 e empilhadas num cesto na porta da loja, têm uma coisa em 
comum: são parte de uma trilha cuidadosamente elaborada para levar os clientes ao fundo do 
estabelecimento. 
 
O dono, Fraser Ross, planeja o layout de suas lojas estrategica-mente para capturar a 
freguesia com presentes atraentes e guiar as pessoas até as roupas e bijuterias mais caras 
que ficam no fundo. "Ninguém quer comprar nada pra si mesmo hoje em dia", diz Ross, 
acrescentando que "é preciso fazer as pessoas entrarem". 
 
As lojas Kitson são empórios ecléticos de roupas, bugigan-gas e acessórios moderninhos. 
Ganham dinheiro com as cha-madas vítimas da moda que bus-cam blusas Elizabeth & James e 
gente que quer comprar na loja onde a cantora Britney Spears adquiriu roupas de bebê. As 
ven-das de fim de ano respondem por metade da receita anual de US$ 30 milhões da Kitson. 
 
Duas semanas atrás, Ross transformou suas dez lojas no sul da Califórnia em centrais de 
presentes. Ele as encheu de coisas que ninguém precisa de verdade, mas talvez compre nesta 
época do ano: uma almofada com os dizeres "Ligue para a Mamãe", um calendário com fotos 
da comediante Betty White e fones de ouvido Diddy Beats, lançados pelo cantor de rap Dr. 
Dre, vendidos por US$ 395. 
 
Assim como outros varejistas, ele tem grandes esperanças para a temporada de festas. Após 
dois anos seguidos de vendas decep-cionantes nesta época, a Stan-dard & Poor's prevê um 
aumento de 2,5% em relação aos meses de novembro e dezembro do ano passado.  
 
Enquanto redes varejistas de alcance nacional costumam usar descontos para atrair as multi-
dões, muitas lojas independentes enfrentam a concorrência com extravagâncias. David Vail, 
dono da butique Hazel em Chicago, normalmente oferece bijuterias, acessórios e produtos 
para casa de viés modernista. Mas no fim de ano ele coloca prateleiras adicionais para exibir 
presépios da marca Alessi.  
 
Ele acrescenta até produtos que não combinam com sua estética contemporânea. Por 
exemplo, nesta época do ano, Vail ofere-ce bijuterias com visual vintage da fabricante "Wanna 
Buy A Watch?", que, segundo ele pró-prio, não o agradam. Os clientes "podem ser muito 
interessados em moda e design, mas o papai e a mamãe podem morar numa fazenda", diz 
ele. "Muitos dos que entram na loja estão comprando para outras pessoas." 
 
Na Kitson, Ross fez da com-preensão da mentalidade dos consumidores interessados em 
tendências uma ciência. As lojas, batizadas com um dos nomes dele, frequentemente são 
mencionadas nas revistas de fofocas junto de fotos de personalidades saindo de uma das 
unidades da rede com uma nova bolsa ou calça jeans de preço salgado. Diferentemente das 
butiques de luxo, ele não barra fotógrafos que seguem as celebridades e é abertamente 
amigável não apenas com os paparazzi, mas também com os repórteres que telefonam para 
saber o que os artistas compraram. Ele também se aproveita das brechas, abrindo as portas 
às 9h30 na maioria dos dias, enquanto as lojas da redondeza só abrem às 10h.  
 
Para a temporada de fim de ano, ele distribui os produtos num caminho imaginário ao longo de 
sua loja de Santa Moni-ca. Perto da entrada ficam itens para presente, como toalhas para 
servir chá, velas perfumadas, um calendário 2011 de "Judeus Bacanas" e "O Evangelho 
Segundo Coco Chanel".  
 
Nos fundos estão bijuterias, acessórios, sapatos e roupas com brilhos ou visual mais formal e 
apropriado para as festas.  
 



É difícil ficar muito tempo na loja de Ross sem ter a impressão de que os clientes são peões 
em seu tabuleiro de xadrez. Recen-temente, ele previu que as biju-terias de borracha Silly 
Bandz exibidas perto da porta seriam irresistíveis para crianças que passassem pela rua. Nas 
horas seguintes, dezenas de crianças arrastaram as mães para a loja.  
 
"Poderíamos vender 10.000 dessas", disse Ross com satisfa-ção, enquanto observava uma 
menininha explorar o cesto cheio das bijuterias emborra-chadas com a mãe, que estava 
ajoelhada ao lado dela. "As pes-soas se envolvem - elas querem uma e outra e mais outra e a 
conta fica em US$ 30." 
 
Os que não param no cesto de Silly Bandz vão para a seção que costumava exibir vestuário 
infantil e foi transformada em área de presentes de Natal. Ali estão conjuntos de porta-copos 
com as notórias fotos tiradas após a prisão de estrelas como Jane Fonda e Frank Sinatra. 
 
Ross disse que só vai colocar os porta-copos com as fotos de prisão do cantor Jim Morrison à 
venda mais perto do Natal, para tentar forçar os clientes a voltar. Ele disse que refresca as 
prateleiras com maior frequência durante a temporada de fim de ano. "Você tem de alimentar 
o consumidor hoje", disse. 
 
Qiana Moore, de 24 anos, resolveu entrar e parou sobre uma pilha de toalhas de chá. Ela 
estava só passando tempo, disse, mas depois de pensar um pouco pegou 5 toalhas a US$ 
11,95 cada. Elas estavam estampadas com "Paz na terra. Alegria apenas para as pessoas de 
quem gostamos". 
 
"São perfeitas para alguns amigos", disse Moore. "O Natal está logo ali." Sua conta total por 
passar o tempo: US$ 65,58. 
 
Para fazer com que os consu-midores entrem no clima das festas, Ross começou a colocar 
música natalina na loja uma semana antes do Dia de Ação de Graças, o feriado que marca o 
início da temporada de com-pras de fim de ano para os ame-ricanos. No começo, ele colocou 
uma música natalina para cada quatro que toca, mas vai passar para uma em cada três à 
medida que as festas se aproximam. No Natal, serão todas as canções. 
 
Prateleiras circulares na área de presentes são posicionadas para encorajar os compradores a 
dar a volta e ir de novo ao cora-ção da loja. 
 
Nos caixas, garrafas do mais recente perfume de Tom Ford, por US$ 92, e braceletes gravados 
com "Kitson", por US$ 8, provam que as compras por impulso podem ocorrer em muitos 
preços. Essa área capturou Hideyo Toyohara, que comprou um bracelete de US$ 12,95 para 
sua filha de sete anos, Christie. 
 
No fundo, os compradores chegavam às seções de moda mais cara, onde uma bolsa em suede 
J.J. Winters de US$ 495 era uma das opções. "Muitas secretárias ganham bolsas no Natal", 
disse Ross, olhando para as mesas. 
 
Aqui, ele compete com as lojas de moda rápida, mais baratas, misturando mercadorias de 
altos e baixos preços e incluindo roupas para festas de fim de ano. Uma bolsa com miçangas 
de US$ 265 e uma versão em lantejou-las de US$ 58 ficam colocadas estrategicamente perto 
de uma saia em miçangas de US$ 295 da asix Black Label. 
 
No andar de cima fica a seção masculina, onde ele vende mais roupa, assim como alguns 
livros e brinquedos que as crianças provavelmente não deveriam ver por algumas temporadas 
a mais. 
 
Quando Ross olhou para os recibos de vendas da manhã, viu que a venda mais cara foi de um 
par de tênis por US$ 316 - mas ele vendeu muito mais com pre-sentinhos, como numa conta 
de US$ 147,27 de "chiclete e Silly Bandz". 
 



Perguntado se ele compra da maneira que seus clientes fazem, Ross responde: "Não, não, 
não. Eu sei todos os truques. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 dez. 2010, Empresas, p. B11. 


