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Você descobre um vestido maravilhoso num cabide e, cheia de esperança, se dirige ao 
provador. 
 
Daí para frente tudo vai por água abaixo. A porta não fecha direito, a iluminação lhe dá um 
aspecto doentio e a roupa fica sem graça num espelho que só presta mesmo para parque de 
diversões. 
 
O provador do varejo realmente pode ser um destruidor de vendas. 
 
Muitas lojas americanas estão agora investido pesado para transformar o pobre provador num 
espaço mais sofisticado. É parte de uma luta dos varejistas para convencer as pessoas a 
gastar mais. Depois de saturarem o mercado com lojas na última década, elas não têm mais 
como aumentar as vendas se expandindo. Em vez disso, as empresas estão tentando lucrar 
mais com a rede que já têm. 
 
Os clientes que testam as roupas no provador têm uma taxa de conversão - ou seja, acabam 
comprando algo que provaram - de 67%, segundo a consultoria de varejo Envision Retail Ltd., 
de Surrey, na Inglaterra, que se baseou nas observações de mais de 8.000 pessoas. Os 
clientes que não usam o provador têm um índice de conversão de apenas 10%. E os clientes 
que usam o provador passam lá um terço do tempo que gastam na loja. 
 
Esteticamente, o banho de loja nos provadores é uma tentativa de sair da trivialidade árida 
para algo confortável e convidativo, criando a impressão de que a pessoa está provando a 
roupa em casa. Começaram a surgir candelabros em antessalas luxuosas com prateleiras 
cheias de camisolas prontas para suavizar aquelas protuberâncias indesejadas. Nos provadores 
em si, papel de parede e espelhos com iluminação indireta tentam melhorar o aspecto e não 
amedrontar os clientes. 
 
As lojas estão concentrando seus esforços de decoração nos provadores femininos. Os homens 
geralmente compram sem provar, diz Paco Underhill, presidente e fundador da Envirosell, uma 
firma de pesquisa comportamental e consultoria de varejo que já cronometrou a duração 
média das visitas masculinas às lojas. 
 
O novo estilo do provador na Ann Taylor, uma divisão da Ann Inc., visa reproduzir o quarto de 
vestir das clientes, diz Samantha Dorfman, vice-presidente sênior de desenvolvimento, estilo e 
espaço das lojas. Um candelabro enorme e um cartaz de marketing enchem a entrada para 
"seduzir" as clientes a voltar, diz Dorfman. É uma mudança considerável em relação à simples 
entrada bege dos provadores atualmente. 
 
A Old Navy, divisão de roupas baratas da Gap Inc., transferiu os provadores para o centro na 
nova organização de suas lojas. A mudança ocorreu depois que as pessoas começaram a 
descrever a antiga localização, um tanto escondida, como a "masmorra", diz Tom Wyatt, 
presidente da Old Navy. Para atender melhor o seu público alvo - jovens mães com pouco 
tempo para gastar -, a rede criou áreas que chama de "provadores rápidos". Eles são 
alinhados em semicírculo e protegidos por cortinas. 
 
Notando que muitas mulheres gostam de ir juntas ao provador, a Anthropologie, filial da Urban 
Outfitters Inc., garante que cada provador comporte mais de uma pessoa. "Elas consideram a 
experiência quase uma festa", diz a co-presidente Wendy B. McDevitt. 
 
Para as mulheres que vão às compras com os filhos, marido ou namorado, a rede de lojas de 
departamentos Macy's Inc. está reformando gradualmente suas lojas para instalar salas de 
espera gigantes com TVs de tela fina sintonizadas em desenhos ou esportes, e assentos 
acolchoados. A teoria é que estacionar o marido, namorado ou filhos num local apropriado faz 
com que a compradora sinta-se "menos apressada e estressada", escreveu um porta-voz da 
Macy's num e-mail. 



 
Alguns varejistas estão até enchendo o provador de mercadorias. Na Ann Taylor, as gavetas e 
prateleiras na antessala do provador exibem roupas de baixo como cintas e camisolas. Outra 
filial da empresa, a Loft, conta com prateleiras de cintos e joias. As vendedoras que atendem 
os provadores podem oferecer mais produtos para uma cliente sem ter que deixar o espaço. 
 
A iluminação é um elemento crucial. "Qualquer mulher, quando entra num provador que tem 
iluminação muito ruim, fica se olhando, estranhando a própria pele e acaba totalmente 
distraída", diz McDevitt, da Anthropologie. "Aí você esquece o verdadeiro motivo que a levou a 
entrar lá." 
 
Os novos provadores da Ann Taylor têm seis fontes diferentes de iluminação e três tipos de 
lâmpadas, ante apenas uma fonte e tipo de iluminação no estilo antigo. A mistura de lâmpadas 
de metal hálido e cerâmica, fluorescentes compactas e lâmpadas de baixa voltagem é melhor 
para a aparência, diz Dorfman. 
 
A Bloomingdale's instalou espelhos de três faces com iluminação indireta, que permite às 
clientes se enxergar de vários ângulos. Também há iluminação no teto um metro atrás do 
espelho, para eliminar sombras no rosto do comprador, diz Jack Hruska, vice-presidente 
executivo de serviços criativos da Bloomingdale's. 
 
Entre os toques de personalização da Old Navy estão etiquetas aplicadas num trio de ganchos 
de um amarelo vivo para ajudar os clientes a organizar suas escolhas. "Adorei!" e "Não é para 
mim", afirmam as etiquetas. 
 
Como os provadores são áreas de grande rotatividade, as lojas precisam torná-los tão duráveis 
quanto agradáveis esteticamente. Na Ann Taylor, os tons de cinza do papel de parede floral 
escondem os arranhões. Os bancos de couro foram escolhidos por causa da resistência do 
material a manchas como as de batom. 
 
Para ajudar os clientes a atrair a atenção dos vendedores, alguns provadores da 
Bloomingdale's, como no departamento de roupas íntimas, têm telefones. Os clientes são 
conectados automaticamente a um vendedor para obter outro tamanho ou perguntar sobre o 
ajuste da peça. A Blomingdale's afirma que os telefones são usados frequentemente. 
 
A Victoria's Secret, redes de lojas de lingerie da Limited Brands Inc., está testando botões em 
alguns provadores que alertam um vendedor equipado com rádio. O sistema também monitora 
quantas pessoas usam os provadores, quanto tempo ficam em pé e quantas vezes pedem 
ajuda, diz Marge Laney, presidente da Alerta Technologies, que instalou o sistema da Victoria's 
Secret. 
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