
Lojas da Oscar Freire precisam aprender a despertar desejos 
Luciana Stein  
 
Cordialidade no varejo conta pontos mas brasileiros precisam aprender a vender como os 
americanos 
 
Todos comentam que a rua Oscar Freire, no bairro dos Jardins em São Paulo, é uma sofisticada 
passarela das grifes nacionais e internacionais, mas até então poucas sondagens já mediram a 
qualidade dos serviços desse varejo charmoso. Uma pesquisa apresentada ontem no terceiro 
evento "Consumo de Luxo", promovido por Valor e Câmara Americana de Comércio, procura dar 
uma luz sobre o tema. 
 
Realizada pela consultoria Marketing Analysis Brasil em 17 países em novembro do ano passado, 
o relatório analisou como os "palcos" mais famosos do mundo recebem o seu consumidor, desde a 
infra-estrutura até a cordialidade de seus atendentes. "Percebemos no Brasil pedestres e 
vendedores amigáveis e sorridentes, o que colocou a Oscar Freire na terceira posição quando o 
quesito é atendimento", diz Cristiane Sand, coordenadora de projetos da Market Analysis Brasil. 
Mas a imagem de cordialidade nacional não foi suficiente. 
 
Quando o assunto é vender, os americanos se mostraram os mais solícitos e ficaram com o pódio 
do melhor atendimento mundial. "Notamos que o Brasil está em fase de aperfeiçoamento na 
prestação de um serviço de luxo. Os atendentes costumam ser muito gentis quando os clientes 
manifestam interesse por um produto, mas não são tão competentes em fazer nascer esse 
interesse no consumidor", disse Cristiane. 
 
A pesquisa apresentada (não está ainda concluída) pode vir em boa hora pois recupera a 
importância do encontro do consumidor com as marcas no ponto de venda. "O valor de uma 
marca de luxo só se solidifica quando ela toca seus consumidores". Em um mundo em que os 
valores intangíveis das marcas são cada vez mais discutidos, é confortante ouvir sobre medidas 
práticas de medição de marcas. Cristiane referia-se "a tocar os consumidores" na prática, no chão 
da loja, com gestos e tom de voz - e não tocar os consumidores emocionalmente como os 
consultores tem exaustivamente enfatizado. 
 
Os produtos e serviços de luxo hoje são mais relacionados à emoção que geram e costumam ser 
menos medidos pelas qualidades funcionais que possuem - dando chance a muitos equívocos. 
 
Outra fonte de enganos é a freqüência com que o termo "luxo" aparece, associado a todo tipo de 
mercadoria indiscriminadamente. Essa foi uma das preocupações que emergiram da platéia 
durante o seminário. Qual a saída para a banalização do termo luxo? 
 
O sociólogo Dario Caldas alertou sobre o risco de banalização do luxo e tratou desse paradoxo que 
é o "luxo para todos". "A idéia de acessabilidade do luxo é mais um desejo do que uma 
possibilidade. É mais uma retórica do que algo realizável", disse. Caldas comentou que hoje "tudo 
começa a ser considerado luxo, desde as botas em tilápia até um cafezinho". E, se tudo é luxo, 
nada é luxo. 
 
Nesse cenário, qual é a possibilidade de expansão desse luxo que nem chegou para todos e já 
parece desgastado? Caldas, que também é diretor da consultoria empresarial Observatório de 
Sinais, sugere aos empresários pensar sobre a definição de qualidade total. "E qual é o conceito 
de qualidade total?", pergunta o sociólogo para fugir das idéias prontas. "A qualidade total é a 
verdade e a autenticidade de um produto. A qualidade não pode ser de mentira". 

 
 
 
 



Leia Mais 
 
Marcas globais testam novos limites 
Claudia Facchini  
  
As marcas radicalizaram e estão desafiando cada vez mais a elasticidade de seus negócios. A 
simples ampliação de uma linha de produtos já não basta mais. Na Europa, a abertura de hotéis 
virou moda entre as grifes de roupas. Já embarcaram nesta onda as marcas italianas Armani, 
Versace, Salvatore Ferragamo e Bulgari, que associou-se ao grupo Marriot. 
 
No Brasil, o restaurante Fasano seguiu o mesmo caminho e também abriu o seu próprio hotel, em 
um iniciativa bem-sucedida de extensão de marca. Outras grifes de luxo avaliam essa nova 
tendência e planejam associar-se a outros negócios, como spas, por exemplo. 
 
Na Itália, a Pirelli acreditou que poderia explorar um mercado que nada tem a ver com pneus, 
borracha ou algo de gênero. A multinacional lançou há dois anos uma grife de roupas, a PZero, 
para competir com as tradicionais Prada e Gucci. 
 
Mas qual o limite para a extensão de uma marca? Executivos da indústria de luxo e especialistas 
no assunto acreditam que a diversificação radical é um caminho para poucos. Exige musculatura, 
disciplina e condicionamento administrativos impecáveis. 
 
A diversificação pode ser um enorme sucesso mas muitas iniciativas também naufragaram. Um 
dos exemplos bem-sucedidos é o da Louis Vuitton, cuja marca estende-se de malas e bolsas a 
jóias e relógios. "A extensão da marca é um caminho difícil. Dá trabalho. Nem mesmo a criação 
de submarcas, para explorar novos nichos de mercado, é 100% à prova de balas", afirma Roberto 
Stern, da joalheria H. Stern. Mas a varejista acredita que as grifes podem transcender o seu 
próprio negócio. 
 
Segundo Stern, a sua marca de jóias está muito mais identificada hoje com a satisfação pessoal 
do que com ostentação. "O bem-estar é a nova tônica do luxo no mundo. Uma mulher hoje se 
sente à vontade para comprar um jóia para ela mesma", diz Stern. Em sua loja no centro do Rio, 
por exemplo, a joalheria possui um restaurante. 
 
A Lush, marca inglesa de cosméticos, está levando a sua marca para muito além dos sabonetes. 
Segundo Sandra Isper Rocha, presidente da Lush no Brasil, os produtos de tratamento facial e 
corporal são os que apresentam as taxas mais aceleradas de crescimento. Essas linhas já 
representam hoje metade das vendas da rede no mundo. "Já fomos convidados por hotéis para 
abrirmos 'spas', mas não estamos interessados neste momento. Nosso foco é a venda direta para 
o público", diz Sandra. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 set. 2005, Tendências & Consumo, p. B6. 
 


