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Funcionários devem ser treinados e conhecer bem o produto 
 
Uma loja que só vende roupas brancas, outra que só tem cervejas importadas ou uma boutique 
que atenda somente grávidas. Quem resolve investir em lojas que vendam produtos para público 
específico deve ter atenção redobrada para conseguir atrair clientela. É importante ter decoração 
compatível com o tema e oferecer serviços que complementem os desejos dos consumidores que 
vão ao local.  
 
O belga Xavier Depuydt começou a importar cervejas de seu país em 1998. Hoje, o Belgian Beer 
Café, na Barra da Tijuca, oferece aos apreciadores da bebida 140 marcas de cerveja em estoque. 
Comercializa 99% de cervejas belgas, 1% de cervejas de outros países e microcervejarias 
brasileiras. 
 
- Até o final do ano, chegaremos a 216 marcas, sendo 180 da Bélgica. O país é o principal 
produtor de cervejas no mundo, com 800 marcas e 500 tipos - ressalta Depuydt. 
 
O início foi difícil, pois Depuydt não conseguia fazer contato com proprietários de bares e 
restaurantes cariocas para vender as cervejas belgas. Em 1999, abriu sua loja, montada com 
materiais vindos da Bélgica.  
 
- Primeiro, tinhamos poucas mesas, só mesmo o show room, para que os clientes conhecessem as 
cervejas e venda de assessórios. Depois, criamos pratos típicos da Bélgica, com produtos 
originais. Trouxe tudo da Bélgica para valorizar o produto. 
 
 
Funcionários treinados para orientar cliente  
Para manter o foco no produto, o empresário organiza degustações de novas cervejas e treina os 
funcionários para que saibam orientar corretamente os clientes. Depuydt crê que o brasileiro está 
aprendendo a beber e apreciar as cervejas com um diferencial e dispostos a pagar mais por isso.  
 
- Sinto-me um embaixadador da Bélgica no Brasil. Estudo as cervejas antes de trazer, para ver se 
agradarão ao paladar brasileiro. Por isso, acabei colocando chope na loja, pois o carioca adora 
chope e este é um primeiro passo para conhecer as marcas que vendo em garrafa - afirma. As 
pessoas começam com as mais baratas e depois vão para as mais caras, como acontece com os 
admiradores de vinho.  
 
Para as grávidas, a mudança no vestuário é um momento difícil. Calças, saias, nada cabe. 
Pensando neste público - por já terem passado pela mesma situação - Any Gama, Luciane Amorim 
e Bianca Raggio abriram a Mom"s, loja focada em roupas para as futuras mamães.  
 
- As grávidas precisam saber que não é preciso se vestir mal durante os nove meses. Nosso 
carro-chefe é a calça jeans, adaptada para acomodar a barriga, mas ainda veste bem. Nossa 
produção é terceirizada, mas sob orientação de nossa estilista - afirma Bianca 
 
Para atender melhor, a proprietária orienta as vendedoras a terem mais paciência com as futuras 
mães e deixar o ar condicionado sempre ligado em uma temperatura agradável. "Elas explicam às 
consumidoras que a roupa fica diferente no corpo, que precisam experimentar", explica. São cerca 
de 40 modelos a cada coleção.  
 
A consultora Ana Helena Szasz, da Integration Rio, avalia que a principal preocupação do lojista 
com uma loja segmentada é oferecer ao cliente a solução completa.  
 



- Deve ir além do produto, ter uma equipe treinada, que saiba tudo sobre os cuidados e produtos 
relacionados ao tema da loja. A loja vai se tornar conhecida pelo diferencial, desde que tenha a 
preocupação em resolver o problema ou necessidade do cliente - diz Ana Helena. 
 
Outro ponto que deve ser focado, segundo a consultora, é a ambientação da loja, remetendo ao 
tema proposto ou valorizando o produto, "como a iluminação de uma lo ja que só venda roupa 
branca", exemplifica Ana.  
 
- Os clientes que são usuários da loja segmentada não encaram como uma loja cara. O estilo de 
vida é diferenciado. Quando a loja é básica, o atendimento deve ser básico; lojas mais 
sofisticadas devem oferecer ao consumidor um atendimento diferenciado, encantador. O cliente 
paga mais pelo valor agregado ao produto - resume.  
 
No mercado há 22 anos, a Tutto Bianco é especializada em roupas brancas. Joedir Viana Teixeira, 
um dos sócios da marca, afirma que procurar e atender a um nicho é uma forma inteligente de 
sobreviver.  
 
- O pequeno lojista deve entender que só existem duas formas de sobreviver - focar em um 
público específico e oferecer um atendimento diferenciado. Tem que oferecer serviço e 
conveniência, o público quer encontrar tudo em um só lugar - explica. 
 
Oitenta e cinco por cento dos clientes da Tutto Bianco são médicos e profissionais de saúde. Com 
uma loja segmentada, o lojista conhece melhor e atende de forma mais direcionada. "Os 
vendedores são treinados para orientar os clientes sobre a conservação dos produtos", conta 
Teixeira. 
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