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Pontos de atenção

● Janeiro
Pesquisa da
Fecomércio
indica que o
mês tornou-se o
segundo melhor
para os lojistas
no ano. Revise
seus planos.

““

● Visual
Segundo o
Sebrae-SP,
ter uma loja
atraente
pode ampliar
o volume de
vendas em
até 40%.

PME

Neurociência
entrapesado
na briga pelo
consumidor

● Mudança
Vanessa Valle
e Adriana
Romero já
perceberam:
as mães estão
mais exigentes
e faturam alto
na Belle Petit.

● Não dá para imaginar o seg-
mento de flores sem agregar con-
veniência para o consumidor. Por
isso, aposte nas vendas pela inter-
net e pelo telefone.
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● Os donos de empresas no setor
precisam buscar profissionaliza-
ção, adquirir conhecimento técni-
co capaz de ajudá-lo na gestão
profissional do negócio.
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Floricultura precisa
apostar no diferente

● As floriculturas precisam apos-
tar no apelo artístico do negócio.
Por isso, é necessário investir pe-
sado nos arranjos, algo que o clien-
te não achará na concorrência.

Dono
deve se
preparar

Rony Meisler,
Reserva

Para se dar bem

Crie algo
novo para
o cliente

É bom
usar a
internet

Pedro Furtado,
ESPM

Dicas para o comerciante vender bem em sua loja

Renato Jakitas

Aguçar os sentidos para engros-
sar o caixa no fim do mês. Essa
é a proposta de alguns comer-
ciantes que investem até na
neurociência – disciplina que es-
tuda o sistema nervoso huma-
no – para atrair o cliente, fazê-
lo gastar mais e procurar suas
lojas novamente no futuro.

Esse grupo de empreendedo-
res também investe em identi-
dade olfativa, criação de trilhas
sonoras elaboradas conforme o
público que se pretende sedu-
zir e, claro, em tecnologia que
incentive a interatividade com
o consumidor por meio do tato.

O resultado não se mede por
meio de métricas objetivas. Se-
gundo especialistas, essas
ações promovem a construção
e valorização da marca do em-
preendimento. Mesmo assim,
comerciantes contam que o nú-
mero de frequentadores, em al-
guns casos, dobra após a imple-
mentação de algumas dessas es-
tratégias, antes vistas apenas
em filmes de ficção científica.

É o caso de Marcelo Chiapari-
ni. Ele é proprietário de uma lo-
ja de artigos para jovens da mar-
ca Billabong no Shopping Igua-
temi de Alphaville. O empresá-
rio investiu pesado no negócio,
cerca de R$ 800 mil, no começo
do ano passado.

Mas a loja, como tantas ou-
tras, era convencional. Até agos-
to daquele ano, quando Chiapa-
rini recebeu a visita da enge-
nheira Regiane Relva. Ela apre-
sentou-se e, sem rodeios, convi-
dou o empreendedor a ser do-
no do primeiro comércio inteli-
gente da América Latina.

Chiaparini aceitou na hora.
“Ela tinha esse projeto de pon-
to de venda tecnológico e preci-
sava de alguém que topasse. Co-
mo eu não precisaria colocar a
mão no bolso, topei”, afirma o
comerciante.

O resultado da parceria trans-
formou o ponto de venda, que
conta por exemplo com uma te-
la sensível ao toque instalada
dentro do provador. Por meio
dele, o cliente chama o vende-
dor e indica qual produto dese-
ja experimentar. Até o pagamen-
to ficou diferente. Os produtos
carregam um chip e, dessa for-
ma, não precisam ser retirados
da sacola de compras para que
o caixa registre a venda e infor-
me o valor ao consumidor.

Segundo Chiaparini, após as
mudanças, o número de visitas
aumentou de 210 para 420 clien-
tes por mês, com reflexo natu-
ral nas vendas. “Alguns clien-
tes, principalmente as crianças,
entram aqui apenas para brin-
car com os joguinhos que te-
mos nos monitores. Depois,
eles voltam com o pai e a mãe
para comprar”, afirma.

“Incentivar a interatividade e
os sentidos do consumidor é
uma boa ideia”, afirma Beto Al-
meida, diretor da Interbrand,
agência especializada em cria-
ção de marcas.

Segundo o especialista, 80%
da motivação da compra surge
exatamente no instante em que
a pessoa está no ponto de ven-
da. Assim, criar artifícios que
agreguem experiências inovado-
ras pode ser uma boa estraté-
gia. Mas qualquer ferramenta
precisa, efetivamente, estar as-
sociada aos atributos da marca.

“Tem de ser algo duradouro.
O importante é procurar atin-
gir todos os sentidos possíveis,
mas embaixo de estratégias que
tragam benefícios para o consu-
midor e também para a marca
em questão”, destaca Pedro Ca-
labrez Furtado, professor do
curso de ciências do consumo
da Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM).

Segundo Furtado, a visão é o
principal e mais fácil dos senti-
dos a ser atingido. Mas procu-
rar interagir com os demais po-
de ser uma forma eficaz de co-
municação. “O ponto positivo é
que os comerciantes começam
a se atentar para isso.”

É o que faz, por exemplo, o
empresário Rony Meisler, fun-
dador da Reserva, marca cario-
ca especializada em vender rou-
pas. Formado em engenharia
de produção, ele gosta de dizer
que tem a neurociência como
hobby. Não à toa, aplica em suas
26 lojas os conceitos que toma
contato por meio de cursos e li-
vros sobre o assunto.

“A técnica vai desde uma me-
sa colocada na frente do estabe-
lecimento com uma peça de
roupa dobrada de maneira baca-
na, o que induz ao tato, até uma
decoração que faça o cliente
sentir-se em casa”, afirma Meis-
ler. “Se você entrar nas minhas
lojas, vai perceber que a trilha
sonora é de 10 anos atrás. Isso
porque o nosso público tem 30,
35 anos e sabemos que o gosto
musical deles se forma com as
bandas que escutou quando ti-
nha 20, 25 anos”, ensina.

A procura por ferramentas
sensoriais tem se desenvolvido
tanto que já criou um mercado

de empresas especializadas em
fornecer esse tipo de solução.
Rony Meisler, por exemplo, con-
trata os serviços de uma agên-
cia que elabora trilhas customi-
zadas. Ele também adquire os
produtos de uma casa de fra-
grâncias, responsável por criar
os perfumes borrifados nos es-
tabelecimentos.

“A gente começa a pensar
nas músicas um ano antes da co-
leção entrar na loja, quando já
recebemos o tema das peças, te-
cidos e a proposta do que será
vendido”, diz Pedro Salomão,
sócio da Rádio Ibiza, negócio
criado em 2007.

“Estamos com 700 clientes
atualmente e devemos fechar o
ano com faturamento de R$ 4,2
milhões”, revela o empresário.
“O mercado mudou muito nos
últimos três anos, quando os lo-
jistas passaram a dar importân-
cia para esses serviços senso-
riais como forma de garantir a
sobrevivência das marcas”, con-
clui o empreendedor.

Identidade olfativa, trilha
sonora especial e, claro,
muita tecnologia. Vale
quase tudo para manter o
cliente dentro da loja

A técnica
vai desde
uma mesa
colocada na
frente da loja
com roupa
que a gente
dobra de
maneira
bacana, o que
induz ao tato,
até pensar na
decoração
que faça o
cliente se
sentir dentro
de casa.

A forte concorrência dos
supermercados obriga
empresário do ramo
a se reinventar. Quem
consegue, fatura bem

É importante
que o dono
do comércio
busque
atingir todos
os sentidos
possíveis.
Mas o projeto
tem de estar
embaixo de
estratégias
que tragam
benefícios
para o cliente
e também
para a marca
da empresa.

Renato Jakitas

Diante da forte concorrência im-
posta pelas redes supermercadis-
tas, que descobriram a venda por
impulso de flores e plantas, as
floriculturas passam por uma fa-
se de transição. Período de redes-
coberta, onde investir em dife-
renciais não garante apenas a lu-
cratividade da loja, mas princi-
palmente a manutenção da por-
ta aberta para o público.

Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Floricultura (Ibra-
flor), as vendas de flores movi-
mentaram R$ 4,3 bilhões no de-
correr do ano passado e o índice

de crescimento oscila, ano a ano,
entre 10% a 15% (foi 15% em 2011
e deve ser 10% em 2012).

Paisagistas e jardineiros criam
metade da demanda do setor – e
até por conta do volume de com-
pras, adquirem os produtos em
atacadistas e produtores. A ou-
tra parte do bolo é dividida entre
floriculturas tradicionais e vir-
tuais, mercados especializados
em jardinagem e supermercadis-
tas, que hoje respondem por cer-
ca de 15% das vendas para o con-
sumidor final, com perspectiva
de crescer ainda mais.

De acordo com Antonio Helio
Junqueira, sócio da consultoria
Hórtica, o caminho a ser trilhado
pelas floriculturas – justamente
por causa da concorrência – pas-
sa pelo aprimoramento do port-
fólio,que tende a assumirum per-
fil de nicho e com soluções cada
vez mais artísticas dos arranjos
oferecidos para os clientes.

A solução também está na pro-
fissionalização dos empresá-
rios, que ainda precisam adqui-
rir conhecimentos técnicos so-
bre gestão do negócio. “O super-
mercado trabalha a flor como ou-
tras commodities. A floricultura
deve aprimorar o arranjo, apre-
sentar novas soluções e produ-
tos”, afirma o especialista.

O choque de gestão esperado
para o setor já foi, aliás, imple-
mentado por Edison Alexandre,
dono da Flores Dora, uma das
mais tradicionais da cidade de
São Paulo. Fundada pelo pai de
Alexandre em 1927, a empresa vi-
veu seu ápice até a década de 90,
quando o setor transformou-se
e o negócio precisou passar por
uma severa reestruturação. “A
gente encolheu 50% do fatura-
mento. Vendemos todas as lojas,
com exceção de uma, e cortamos
muitos funcionários”, lembra o
empreendedor.

Atualmente, a Flores Dora fa-
tura até R$ 250 mil por mês e faz
vendas pela internet e telefone.
“Esse é um negócio muito sazo-
nal. A gente depende muito das
datas de festas do comércio”,
afirma o empresário.
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Reformular.
Edison teve
de mudar a
empresa da
família para
sobreviver,
mas hoje
fatura até
R$ 250 mil

Aposta.
Loja de
Marcelo
ganhou
clientes
com a
mudança

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jul. 2012, Pequenas e Médias Empresas, p. X6.




