


MEIO AOS CABIDES.UM RESTAURANTE COM

UM CARDÁPIO SUPERTRANSADO. Tudo

combina, numa mágica sincronia, se-
guindo o mesmo conceito e criando
uma atmosfera em que o que se ven-
de, na realidade, mais do que todos os
itens diferentes em exposição, é a ex-
periência. Essa loja existe. Chama-se
Clube Chocolate e está incrustada na
rua mais badalada de São Paulo, a
Oscar Freire. A loja não poderia ser
mais low profile por fora. Quem passa
na rua, pode até não notá-la. Por fora
parece mais um corredor sem graça e
fechado. Mas, no final dele, uma por-
ta automática revela todo o mundo da
experiência de compra.

Tudo começa com a abertura da
porta, e uma luz de sol, fruto do teto
de vidro, chega a fazer a pupila recuar.
O visual é único, quatro andares de
loja em forma de varanda que dão
vista para um paredão de pedras por-
tuguesas, imitando o calçadão cario-
ca, com coquekos — de verdade — plan-
tados num chão de areia branca, tra-
zida diretamente de Cabo Frio (RJ).
Em cada andar, um tema. No primei-
ro, o restaurante abriga as mesas entre
araras de roupas, peças de artesanato
e tênis pendurados na parede. No se-
gundo, uma bancada no estilo de fei-
ra livre, com frutas nada comuns, pi-
taia, kinkan, atemoia e mangostin, que
dividem espaço com jeans de mil reais.
Subindo a escada em caracol para o

MAGINE UMA LOJA QUE VENDA ALÉM
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"Esse novo conceito de loja cami-
nha para um ambiente teatral. O
público é o cliente", arremata o diretor
da Sense Envirosell, empresa de pes-
quisas no varejo, José Augusto Do-
mingues. "Há figurino, música, ilumi-
nação, cenário e atores, na forma de
vendedores. Mas para ele não basta
simplesmente trazer a diversão para
dentro da loja. E necessário que ela
faça parte do contexto e sirva para
deixar a experiência de compra ainda
mais harmoniosa", diz.

No Clube Chocolate o consumi-
dor invade um espaço em que vive e
respira o ambiente, naturalmente co-
nectado a essa experiência. Ele pode
sair sem comprar nada, mas estará le-
vando um pouquinho dessa experiên-
cia. Ou pode, ainda, perder boas horas
lá dentro, entre uma prova de roupa,
uma sacola de frutas e um buquê de
flores. "Não é uma loja convencional,
é uma loja-conceito", explica o diretor
de marketing Alexandre Lima. A cada
estação, a loja ganha nova roupagem,
não existem normas. "A norma é a
novidade", diz ele.

Assim como num ambiente de en-
tretenimento, a loja está sempre mu-
dando seus espaços, adaptando novas
ilhas, de modo que o consumidor que

visita o espaço regularmente encontre
sempre uma novidade. "As pessoas não
voltam só para comprar, mas para en-
contrar algo diferente e fora da ro-
tina". Uma pequena joalheria e um sex
shop de luxo, altamente reservado,
também fazem parte da loja. O res-
taurante é outro ponto alto: costuma
receber a visita de vans de turistas para
o café da manhã — a loja já se tornou
ponto turístico. "É comum um cliente
estar almoçando e se interessar por
uma peça que está exposta nas araras",
comenta Alexandre.

Aprendendo
na loja

Na loja de artesanato brasileira
Etnia, é possível se inscrever para
cursos de tear manual, modelagem
em argila e pintura em cerâmica.
Embora o preço da inscrição seja
módico, 40 reais, o proprietário da
loja, Flávio Moreira, explica que, após
o início das oficinas, seu faturamento
aumentou 30%. "As pessoas vêm
fazer o curso e acabam se
interessando por alguma peça, além
de aumentar consideravelmente
o movimento da loja".

A VENDA VESTIDOS FLORIDOS E

ROSAS COLOMBINAS

TENDÊNCIA MUNDIAL
A loja americana de brinquedos

Toy'R'us é outro exemplo de universo
lúdico criado para o cliente gastar mais.
Minicarrossel, dinossauro gigante e
brinquedos de todos os tipos para uso
livre. Ao passar pela porta, o visitante
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invade o mundo fantástico dos par-
ques infantis, com a diferença de que
ali se pode comprar de tudo. E se esse
cliente for criança então, de qualquer
país, raça ou credo, imediatamente
entrará em sintonia com o ambiente,
querendo, de toda forma, levar um
pedacinho do que está ali exposto.
Para Andréa Aun, diretora do Núcleo
de Mercado da Integration, consulto-
ria especializada em varejo, "o consu-
midor é altamente suscetível a esses
estímulos e interage com o produto.
Esse momento é facilmente revertido
em compra", diz. A idéia é criar "sen-
sação" no momento da compra, trans-
formando o ponto-de-venda num lo-
cal que atenda as suas expectativas de
compra, lazer, cultura e informação.

Existem também as lojas que in-
vestem em experimentação. As Apple
Stores americanas deram início à
tendência. O cliente pode passar ho-
ras sentado à frente dos computado-
res, testando suas funcionalidades até
ir embora sem nada - o mesmo vale
para as câmeras digitais e os iPods,
outro sucesso de venda. Isso não é pe-
cado e nem os vendedores olham feio.
A graça toda está em testar o produto
exaustivamente e com toda a liberdade.

No BRASIL
Assim é também na loja de esportes

francesa Decathlon, que acaba de chegar
em São Paulo. Os amplos corredores
incentivam os clientes a tirar o produto
da prateleira e experimentar. Não é
incomum ver garotos rodando a loja em
skates ainda envoltos em plástico ou
ouvir as bolas quicarem. "Eles estão tes-
tando", explica o diretor da loja Fábio
Siqueira. Dentro do espaço de 3.200
metros quadrados tudo pode ser virado e
revirado pelos clientes, com exceção do
arpão de caça submarina e dos mos-
quetões de alpinismos - expostos em
caixas de vidro -, que, a qualquer
pequena queda, fica inutilizado. De

DECATHLON CAIXA DE

CASCALHO PARA TESTAR O TÊNIS,

PAREDE DE ESCALADA E QUADRAS

DE ESPORTE: TESTE, TESTE E TESTE

resto, tudo convida ao teste. No corredor
dos tênis de montanhismo, há urna caixa
de cascalho incentivando o cliente para
uma simulação de trilha. Uma esteira
está estrategicamente posicionada no
corredor dos tênis de corrida, e não é à
toa. Graças a ela, o vendedor Fábio de
Aquino conseguiu demonstrar, na prá-
tica, a um cliente a diferença de um tênis
de cem reais para outro de SOO, que foi o
escolhido. "A esteira fica ligada para que
o cliente experimente o tênis e teste sua
performance", diz.

Fábio está empolgado com a nova
forma de vender. Ele já trabalhou em
outras lojas de esporte, mas em nenhu-
ma havia a possibilidade de o cliente
ficar em situação de uso. "Assim, fica
muito mais fácil ajudar ele a se de-
cidir", revela. Ainda existem os resis-
tentes, aqueles que se sentem cons-
trangidos em usar a esteira, o que já
nas lojas da França é algo totalmente
corriqueiro. "O brasileiro ainda não
está acostumado a lidar com a compra
dessa maneira. Mas isso irá mudar aos
poucos, conforme ele se habituar", ga-
rante Siqueira. Isso porque, até pouco
tempo atrás, era comum ver, nas lojas,
placas de "não mexa". A ordem agora
é o contrário.

Quanto mais o cliente pegar, me-
xer e experimentar, melhor. Quanto
mais ele estiver em sintonia com o
produto, maior a chance de comprá-
lo. Para completar o ambiente temá-
tico, a Decathlon ainda deixa à dispo-
sição do cliente, na filial de Cam-
pinas, tanque de mergulho, quadra
poliesportiva, campo de futebol e de
areia, pista de patinação e parede de
escalada, e está sempre organizando
eventos esportivos tais como enduros
e até aulas de íitness gratuitas nas
dependências da loja, abertas ao pú-
blico em geral. Vai que entre um pulo
e outro, o cliente se depare com um
produto que esteja precisando. Não
terá sido mero acaso.

Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n. 91, p. 60-65, abr. 2005.




