
O sucesso atrapalhou
A loja de móveis Etna, o novo negócio
da Vivara, atraiu público — e problemas
Thays Liberti

ESMO PARA QUEM JÁ TEM EXPE-

riência em tocar um negócio
bem-sucedido, o ingresso num

novo setor costuma requerer um período
de aprendizado. Foi o que descobriu o em-
presário Nelson Kaufman. dono da Viva-
ra, a segunda maior rede de joalherias do
país. Dois anos atrás, depois de estender
pelo país a marca Vivara numa rede de 58
lojas, Kaufman — um apreciador de mó-
veis e objetos de decoração — investiu
30 milhões de reais para erguer a Etna,
uma sofisticada loja de artigos para casa,
com 20 000 metros quadrados, na nobre
região paulistana do Brooklin. A inaugu-
ração, em agosto do ano passado, foi pre-
cedida de uma campanha de marketing
trombeteando uma agressiva política de
preços. A estratégia atraiu multidões. Num
único fim de semana, apareceram 12 000
pessoas na loja. "Achávamos que iríamos
agradar, mas não que o sucesso seria tão
grande", diz o diretor Mauro Chenker.

Foi impossível satisfazer todos os clien-
tes. Sucederam-se contratempos que mais

pareciam, aos olhos de quem não foi bem
atendido, erros primários. Muitos consu-
midores queixaram-se aos jornais. Hou-
ve casos em que o produto comprado ja-
mais foi recebido porque o estoque havia
acabado. Móveis entregues sem embala-
gem foram danificados ou, por falta de
peças, não puderam ser mon-
tados ao chegar à casa do
cliente. "Não conseguimos,
de início, atender às expec-
tativas de todo mundo", afir-
ma Chenker. Após algum
tempo, foi constatado que os
principais contratempos ocor-
riam depois da venda. Dife-
rentemente do negócio de
jóias, a compra de um móvel
não acaba na loja — apenas
começa. "Os grandes proble-
mas acontecem na entrega e
na montagem", diz o consul-
tor de varejo Eugênio Foga-
nholo. "Para esse setor, o pós-
venda é crucial."

A primeira providência da Etna foi en-
viar um pedido de desculpas com uma
caixa de bombons a 300 clientes que ti-
veram complicações. Depois, a empresa
tratou de arrumar a própria casa. Em no-
vembro, o depósito que ficava atrás da lo-
ja foi transferido para um armazém de
11 000 metros quadrados, quase quatro
vezes maior. Conceitos básicos de logís-
tica foram introduzidos para organizar
24 000 itens fornecidos por 500 empre-
sas. Equipamentos e treinamento de mão-
de-obra consumiram 800 000 reais em in-

vestimentos. "Agora que sabe-
mos como o negócio se com-
porta, fica mais fácil promo-
ver melhorias", diz Chenker.
Os novos processos permiti-
ram baixar o tempo de entre-
ga de dez para quatro dias
úteis. Os prazos, antes cum-
pridos em 85% dos pedidos,
passaram a ser respeitados
em 99% deles. Ser mais efi-
ciente é fundamental para a
expansão da Etna. Uma se-
gunda loja deve ser inaugu-
rada em Campinas, no inte-
rior de São Paulo, neste ano
e, para 2006, a promessa é
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abrir outra em São Paulo.

Fonte: Exame, ano 39, n. 12, p. 61, 22 jun. 2005.




