
GESTÃO Visitar feiras e conhecer lojas em outros países é útil em qualquer segmento

Pesquisa de tendências
ganha adeptos no vareio
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pesquisa de tendências para a
temporada seguinte é o ponto
de partida para a criação de co-
leções na moda. Se antes a saída
para estilistas e proprietários de
i grifes de marca era se informar

em editoriais de moda estrangeiros,
hoje cresce o investimento em propor-
cionar à equipe de criação uma partici-
pação mais vivencial, com viagens ao
exterior. Além do estilo da coleção, ou-
tros elementos como decoração, dispo-
sição de produtos e composição de vi-
trines podem ser pesquisados - pesqui-
sa esta que não fica restrita às grifes de
moda, mas também a lojas de outros
segmentos.

Edmour Saiani, da consultoria espe-
cializada em varejo Ponto de Referência,
recomenda que, de alguma forma, todo
varejista deve procurar entender o que
acontece no mundo e trazer novos ele-
mentos para conquistar seu consumi-
dor. "A internet democratizou o acesso à
cultura mundial. Este tipo de pesquisa
não deve ficar preso ao vestuário", conta.

Claudia Simões, estilista e proprietá-
ria da marca de mesmo nome, valoriza
também o acesso aos birôs de estilo, lo-
calizados nos grandes centros de moda,
como Londres, Paris e Milão. A rapidez
da comunicação, afirma ela, faz com
que as novidades rapidamente che-
guem ao Brasil. Claudia destaca outras
iniciativas, como andar pelas ruas e per-
ceber o que está sendo realmente usado.

"Andar pelas ruas é importante para
se avaliar, a partir dos desfiles da tempo-
rada anterior, o que realmente caiu no
gosto popular. A coleção Primavera/Ve-
rão, desfilada em outubro passado, está
nas ruas agora. Sessenta por cento dos
desfiles é moda. Os 40% restantes são
teatro. Outro ponto é pesquisar a arru-
mação das lojas, decoração e ilumina-
ção", destaca Claudia, cuja marca tem lo-
jas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no
Espírito Santo e no Ceará.

Sócia da Cantão, marca carioca que
tem 30 lojas espalhadas por diversos
estados, Leila Barreto busca uma mes-
cla entre cores, cidades que visita, si-
tuações, móveis e pessoas que vê nas
ruas para se inspirar na criação e perce-
ber o que se adapta ao gosto de suas
clientes. Além das tradicionais Londres
e Paris, ela procura inspiração, com sua
equipe de estilo, em locais inusitados,
que não revela.

"Viajamos em fevereiro, para pensar
a coleção que será lançada em agosto.
Ver a diversidade de culturas in loco
ajuda a pensar. Procuro fugir um pou-
co do lugar comum, e vou a cidades
que normalmente não atraem os esti-
listas brasileiros. Sempre busquei ins-
piração em outros países", conta Leila,
que criou a Cantão, hoje administrada
por seu filho.

Na Espaço Fashion, rede com sete
lojas no Rio e uma em Juiz de Fora, em
Minas Gerais, Crib Tanaka, responsável
pelo marketing, conta que a marca
também se interessa em refletir o com-
portamento das cidades visitadas. Mais
do que ver os desfiles e lojas de estilis-
tas consagrados, a equipe de criação

Claudia Simões: andar pelas ruas é importante para avaliação de quais tendências caíram no gosto popular

Para Edmour Saiani, consultor da
Ponto de Referência, o principal pon-
to abordado ao longo da edição deste
ano da exposição da Federação Na-
cional do Varejo americano (National
Retail Federation, na sigla em inglês),
realizada em Nova York, foi o fim do
fundamentalismo no varejo. Segun-
do Saiani, sobreviverão os varejistas
que buscarem se atualizar ao longo
da operação.

"Fundamentalismo é ser radical
em relação a qualquer coisa, ou seja,
não se modificar ao longo do tempo.
A vida do varejista é construir e mo-
dificar seu avião em pleno vôo", ex-

plicou Saiani, ontem, no Rio de Janei-
ro, durante a palestra NRF 2006: No-
vas tendências do Varejo Mundial,
realizado pela Ponto de Referência e
pelo Senac Rio.

O consultor afirmou que a grande
reflexão de 2005 se manteve neste
ano: que não há mais lugar para o lo-
jista médio, somente para os gran-
des, classificados por ele como "tsu-
namis", ou pequenos, classificados
como "riachos perenes", que fazem a
diferença e agradam os clientes.

"As grandes redes, que vendem em
quantidades e oferecem preços mais
baixos, sempre serão consultados pe-

los consumidores. Cabem aos peque-
nos se destacar pelos pequenos pon-
tos que atraem, como o atendimen-
to", disse Saiani.

De acordo com os pesquisadores
americanos da Entrepeneur Magazi-
ne, afirmou Saiani, os clientes estão
mais atentos às pesquisas de preços,
seja na loja ou pela internet e estão
mais ligados à decoração, pela profu-
são de programas de televisão sobre
o tema, que mostram como fazer so-
zinho em casa. Outras questões cita-
das como importantes para os lojis-
tas americanos foi o aumento do uso
dos cartões presente e a percepção
de que a mulher não é um segmento,
mas a principal compradora. Segun-
do o consultor, o cliente está mais se-
letivo, com menos tempo e mais dis-
posto a pagar o valor do produto e
serviço, caso se sinta bem atendido.

procura pelo estilo de vida dos lugares
que visita.

"Parte da equipe está agora viajando
para Paris e Londres, para complemen-
tar as pesquisas na internet e revistas. Ao
vivo e a cores, o comportamento, a atitu-
de, as influências do momento, tudo fica
mais claro, mais palpável. Além de visi-
tas aos centros de moda, tem-se a opor-
tunidade de visitar museus, boates e res-
taurantes - lugares que refletem os dese-
jos do momento. Em abril, outra parte
da equipe vai a Nova York", conta Crib.

Outra forma de pesquisar tendências,
afirmam os lojistas, é debater com ou-
tros empresários e profissionais do mes-
mo setor e consultar o cliente. Os pro-

prietários de bares e restaurantes locali-
zados na Lapa, no Centro do Rio de Ja-
neiro, acreditam que esta troca de infor-
mações é uma das importantes ações do
recém-formado Pólo Gastronômico e
Cultural do Rio Antigo.

"Precisamos criar identidade para
nossa região, e ao mesmo tempo, criar
diferenciais para cada casa. O cliente é o
principal canal, e as informações que
cada um de nós obtém é partilhada en-
tre os membros, que visam ao cresci-
mento dos bares e restaurantes da área",
explica Plínio Froes, proprietário do Rio
Scenarium.

Saiani, que anualmente vai com seus
consultores à exposição da Federação

Nacional do Varejo americano (National
Retail Federation, na sigla em inglês), em
Nova York, concorda que, nestes eventos,
pode-se identificar tendências para em-
presas de alto nível competitivo. Mas
não é tudo. Apostar em suas qualidades
pode ser o caminho para quem ainda é
pequeno.

"As lojas estão mudando seu conceito
de pensar em grupos de pessoas e valo-
rizar mais o ser humano, enquanto o
cliente está pensando mais no prazer do
que no bolso. O importante é focar em
seus pontos fortes, sejam eles produto,
preço, atendimento, e usá-los como
uma forma de conquistar o cliente",
conclui Saiani.

Feira nos Estados Unidos tem
novidades para comerciantes
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