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Para verificar se há conexão entre o ambiente e o conceito de luxo nas lojas das ruas Oscar 
Freire, em São Paulo, e na Garcia D’Ávila, no Rio, a Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) fez uma pesquisa e o resultado será apresentado hoje no fórum “Os extremos do 
consumo”. Segundo Alexandre Mathias, diretor geral da ESPM, o principal resultado da consulta 
foi que os atendentes das lojas do Rio são mais simpáticos, no entanto, os de São Paulo são mais 
profissionais e erraram menos no total de itens avaliados.  
 
Ao todo foram visitadas 70 lojas nas duas ruas por pesquisadores que se passaram por clientes. A 
primeira avaliação foi da própria rua. A Garcia D’Ávila tem calçadas mais largas para seus 
pedestres, mas a Oscar Freire possui maior infra-estrutura para os deficientes físicos. As duas 
sofrem com falta de segurança: durante o tempo de visitação, nenhum policial foi encontrado. 
Sobre a aparência externa das lojas, embora a rua paulista tenha apresentado níveis altos de 
atratividade externa, as vitrines da rua carioca sobressaíram nos aspectos de limpeza e 
organização.  
 
Segredo de se ter um bom vendedor é a seleção  
 
Mas as grandes diferenças foram verificadas no atendimento. Mathias afirma que no quesito 
receptividade positiva ao cliente, as duas ruas ficaram empatadas, mas em São Paulo os 
vendedores souberam recepcionar melhor os clientes em todas as etapas. Para Mathias, o segredo 
da escolha do bom vendedor está na seleção:  
 
— É importante contratar levando em conta se a atitude do candidato condiz com as expectativas 
da loja de como passar o conceito de sua marca. Para atender bem tem que gostar de gente. Não 
há treinamento que resolva mau humor.  
 
Mathias lembra que no ano passado foi feita uma pesquisa semelhante na área de serviços e o 
problema de deficiência no atendimento já tinha aparecido:  
 
— Pensávamos que no atendimento premium essa falha não se repetiria, mas não foi isso que 
aconteceu. Em uma das lojas do Rio foram observadas discussões entre os membros da equipe de 
vendas na presença de clientes.  
 
O diretor da ESPM afirma ainda que uma comprovação de que falta treinamento e 
profissionalização nas equipes cariocas foi que a pesquisa mostrou que os vendedores do luxo em 
São Paulo percebem mais claramente as necessidades dos clientes, enquanto no Rio o 
engajamento é mais mecânico, com atendentes que respondem sem entusiasmo ou curiosidade. 
Mathias diz que outras pesquisas já mostravam que nas lojas para classe média o atendimento 
paulista era mais profissional do que no Rio.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 mar. 2006, Economia, p. 28.  
 


