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Lojistas treinam funcionários para servir nova clientela que sai dos jardins em busca de menor 
preço. 
 
O comércio varejista do Brás, um dos mais tradicionais bairros da cidade de São Paulo e 
conhecido pelo perfil de consumidores de baixa renda, resolveu sofisticar o atendimento. 
 
Carlos Aziz, proprietário da Woodlouse - loja de roupas masculinas na região, investe algo entre 
R$ 30 mil e R$ 40 mil por ano para treinar seu pessoal de frente. São 53 funcionários e todos 
eles, entre vendedores e alfaiates, recebem treinamento dentro das confecções que a loja 
representa (Ricci & Colella, Nike, Lacoste, Aramis e Dudalina entre outras).  
 
Nas confecções, os funcionários de Aziz recebem aulas sobre tipos de tecido, corte e tendências. 
Além desse treinamento, todos os vendedores passam por um programa de reciclagem de 
atendimento com uma empresa especializada. A loja também mantém um banco de dados 
atualizado com as preferências de seus clientes (medidas, cores, estilo, tecidos). O banco é usado 
quando é acionado o serviço de entrega da Woodlouse - pelo qual o cliente recebe camisas, 
ternos, calças, costumes, ou gravatas, em casa ou no escritório.  
 
Esse investimento não é por acaso. Há pelo menos dois anos, os comerciantes da região 
perceberam que o perfil do consumidor do Brás mudou. A região atrai novos clientes e a idéia de 
comércio popular vai ficando para trás.  
 
A última novidade da loja foi a contratação de uma consultora de vendas bilíngüe para atender 
exclusivamente a comunidade japonesa. "São consumidores da colônia e também altos executivos 
que vêm aqui comprar por R$ 2,5 mil os ternos que não custam menos de US$ 3 mil na Europa", 
diz Aziz.  
 
Além dos serviços que oferece à clientela, ele também se preocupou em oferecer conforto a quem 
vai à loja - com amplos provadores decorados com tapetes persas e poltronas para os que vão 
acompanhados às compras.  
 
A Brascol, loja especializada no atacado de moda infanto-juvenil, que tem 100 funcionários, 
também está reforçando o atendimento e investiu R$ 200 mil na contratação de uma consultoria 
especializada em capacitação profissional. "E não é só em atendimento que as lojas estão 
investindo. Os cuidados com as vitrines virou uma grande preocupação", diz Oswaldo Scabim, 
diretor de marketing da Brascol.  
 
Além de ter um pessoal mais preparado para o atendimento ao cliente, a Brascol edita 
mensalmente a revista "Vitrine", distribuída gratuitamente aos clientes com dicas de moda, 
tendência de cores, modelos e tecidos.  
 
Tanto esforço no atendimento, dizem empresários e executivos, é reflexo do novo consumidor que 
está nas ruas. O cliente de menor poder aquisitivo está se sofisticando e o comprador das classes 
A e B valoriza cada real investido. "Até as sacoleiras mudaram. Com a melhora na economia, 
muitas delas viraram microempresárias e rejeitam o vendedor que empurra mercadoria", afirma 
Scabim.  
 
Marrer Abde gerente da loja Ascona diz que há uns cinco anos, o atacado respondia por 80% das 
compras de sua loja. "Mas hoje, com o público da classe média precisando valorizar cada real 
investido, essa proporção caiu para 50%". Ele não diz quanto investe anualmente em treinamento 
mas informa que os 50 funcionários que emprega em suas duas lojas, estão sempre passando por 
cursos - seja nas indústrias fornecedoras, ou através da consultoria que o empresário contratou. 



"O preço competitivo é um diferencial mas atendimento é o que determina se o cliente vai 
comprar ou não. E, mais que isso, se ele vai voltar ou não".  
 
Aziz, da Woodlouse, diz que percebeu a mudança no perfil da clientela pelo cadastro de cheques. 
"Hoje eles são mais (do bairro chique) dos Jardins do que da Zona Norte". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 


