
Varejo acompanha as mudanças 
Fabrício Martins 
 
Sofisticação do perfil do consumidor impõe busca por diferenciais. 
 
São Paulo ou Nova York. Rio de Janeiro ou Paris. Não importa o local. Atualmente, o consumidor 
tem acesso aos mais novos conceitos e tendências da moda em tempo real. Para acompanhar a 
velocidade das constantes mudanças, não só de coleções, mas também de cores, tecidos e 
materiais, o varejo brasileiro de moda enfrenta uma série de desafios.  
 
O primeiro passo é adaptar-se a mudanças ocorridas, principalmente, no perfil do consumidor. Os 
clientes ficaram mais sofisticados e exigem qualidade e bom preço juntos. A concorrência está 
acirrada e a busca por diferencial é fundamental para se destacar. O atendimento personalizado e 
treinamento de vendedores são artifícios que o setor oferece para conquistar os clientes.  
 
Quanto às oportunidades, os segmentos masculino e infantil são apontados como os de maior 
potencial de crescimento. Além disso, o surgimento de lojas conceito e multimarcas acompanha a 
tendência internacional e conquista espaço e público. 
 
Para debater essas questões, conselheiros da unidade de negócios de Varejo do Instituto 
Brasileiro de Moda (IBModa) e empresários de destaque no cenário do varejo brasileiro de moda 
se reuniram na quarta-feira passada em uma mesa redonda e destacaram as principais 
oportunidades e desafios do varejo de moda no País. Na avaliação de André Robic, diretor 
executivo do IBModa, o setor sofre rápidas e profundas mudanças.  
 
O principal ponto desta transformação é a sofisticação do consumidor, e isso não diz respeito às 
classes sociais. Seja classe A, que consome luxo, ou E, que compra produtos populares e similares 
aos mais caros, o cliente exige um produto perfeito, com qualidade e bom preço. Design e 
durabilidade também são requisitos importantes nos produtos e nas vitrines, avalia Robic. 
 
"O maior desafio do varejo de moda é o atendimento. O grande entrave do segmento é o fator 
humano. Falta preparo dos vendedores, gerentes e dos próprios lojistas para gerir o negócio. O 
que limita o crescimento é esta falta de preparo da mão-de-obra e dos donos, que esquecem de 
ter uma visão estratégica do negócio", resume o diretor. 
 
Atendimento de boa qualidade é exigência  
 
O atendimento de qualidade é exigência do consumidor, que está mais sofisticado. "O cliente 
exige qualidade e não quer pagar mais por isso", diz Robic. O excesso de oferta também amplia 
as opções de escolha do consumidor e traz às lojas o desafio de mostrar diferenciação. "A 
concorrência está acirrada. O cliente encontra em lojas diferentes, mas do mesmo segmento, 
opções de tamanho, preços e propagandas semelhantes. Para conquistá-lo, as lojas cada vez mais 
desenvolvem marcas que possuam emoção. Ou o varejista se diferencia ou fica sem condições de 
sobreviver no mercado", conta o diretor do IBModa. 
 
Robic aponta que há espaço para crescimento no varejo de moda principalmente para os 
segmentos masculino e infantil. Este último, Renato Sheeny, franqueado da loja de roupas infantis 
Lilica Ripilica, no Shopping Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, conhece bem. Segundo ele, cada 
vez mais o público está exigente, informado e com a capacidade de comparar preços e produtos.  
 
Sheeny revela que a maior tendência é associar as compras ao lazer. Dessa forma, afirma que é 
importante, na moda infantil, associar vitrine, decoração e atendimento ao lado lúdico. 
Brincadeiras são artifícios utilizados para agregar valor e levar prazer ao ato da compra.  
 



O franqueado da Lilica Ripilica diz que organizou um desfile com as crianças que vestem a marca 
e as transformou em top models, com o intuito de envolver o cliente, que são pais, mães e filhos. 
"No Rio de Janeiro, o mercado de moda infantil é mais forte do que em outros estados. Não 
poderia dizer que o segmento está em expansão, mas que está sendo redescoberto. Enxergo 
potencial na criação da moda infantil", avalia Sheeny. 
 
Rapidez da informação afeta comportamento  
 
A rapidez da informação deixou o consumidor atualizado em tempo real. Para Kátia Mendonça, 
proprietária da Insanidade, loja especializada em jeans, a internet popularizou a informação. 
Assim, diz ela, o consumidor está bem informado e mais exigente, diferentemente de anos atrás.  
 
"O mercado de moda está muito parecido com a internet: rápido e veloz. Temos que nos preparar 
para a concorrência, a chegada de novas tecnologias e tecidos. A internet popularizou a 
informação e temos grandes marcas competindo. A Zara, por exemplo, é um concorrente que 
vende no Brasil produtos com qualidade e preço acessível. Assim, é preciso diversificar o negócio 
para oferecer um diferencial. Aliar bons preços à qualidade é fundamental. No mercado de moda 
brigamos para oferecer o preço mais baixo", diz ela. 
 
Com 28 lojas próprias entre São Paulo e Rio de Janeiro, a Folic abriu recentemente uma loja 
conceito, no Rio de Janeiro, que além de roupas, guarda uma galeria de arte. De acordo com 
Elaine Nasser, gerente comercial da grife, esta é uma estratégia para agregar valor à marca e 
mostrar um diferencial. Ela afirma que a combinação de bom atendimento, roupa de qualidade e 
vitrine bem feita são artifícios para gerar um diferencial.  
 
"O objetivo não é vender somente, mas fazer com que o consumidor volte à loja e tenha a 
sensação de que investiu bem o seu dinheiro", frisa a gerente. Para André Robic, diretor executivo 
do IBModa, as lojas conceito, a exemplo dos Estados Unidos e Europa, são tendência no Brasil, 
mas ainda não atingiram seu máximo potencial. 

 
 
Leia Mais 
 
Clima de boate encanta cliente 
Fabrício Martins 
 
Grifes fazem festas de lançamento de coleção. 
 
Globo espelhado, luzes coloridas, DJ tocando as músicas mais badaladas, gente bonita, drinks, 
azaração e clima de festa. Trata-se de uma boate? Não. É simplesmente uma loja. Os eventos 
promovidos por lojistas para lançar novas coleções e mostrar as novas tendências no mercado 
têm surpreendido os clientes. E este é o objetivo: causar um burburinho.  
 
Para impactar, chamar atenção da mídia e prestigiar o consumidor, algumas lojas optam por uma 
decoração que agregue valor à marca e leve à fidelização do cliente. Não só para imprimir um 
ambiente de pista de dança, como também diversificar e surpreender o público com uma culinária 
exótica, o varejo se destaca e cria um conceito de festa para trazer conteúdo às grifes e deixar os 
clientes à vontade. 
 
Nas lojas Colcci em todo Brasil, a decoração remete a uma discoteca. Cores quentes, globo 
espelhado e música eletrônica fazem parte da idéia que a grife quer transmitir para seus clientes. 
Segundo Edinho Vasques, diretor comercial da Colcci, o conceito é ter uma loja nervosa, rápida e 
muito jovem.  
 



Para a franqueada da grife no Shopping Rio Sul, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Anísia Beber, os 
clientes se sentem em casa. "Este ambiente traduz o universo do nosso cliente, que é jovem, 
antenado e curte dançar. Ele vive, muitas vezes, seus melhores momentos dentro de uma boate", 
diz ela. Nas viradas de estação, os eventos musicais e a decoração seguem o tema da coleção, 
informa. 
 
Quanto ao som das lojas, a música eletrônica domina.Para a nova coleção, a Colcci lançou uma 
coletânea que tem todas as variações do eletrônico misturado com rock, jazz, hip hop e funk. 
"Esta loucura musical é a cara da marca da loja, pois remete à audácia do jovem", revela 
Vasques. 
 
Até meia-noite  
 
Em uma vila no bairro dos Jardins, em São Paulo, as irmãs Daniela e Fabiana Torres Bahia, sócias 
da Thorrè, loja de roupas femininas, tiveram problemas com a vizinhança. Na festa de lançamento 
da coleção anterior, no ano passado, elas contrataram um DJ e promoveram um rebuliço. Das 10h 
até a meia noite, mais de 900 carros estacionaram na vila, que foi fechada para o evento. 
Enquanto as mulheres aproveitavam para comprar as peças idealizadas por Fabiana, estilista da 
Thorrè, os maridos conversavam e curtiam a festa.  
 
Para Daniela, além de agregar valor à marca, este tipo de evento transmite maior conteúdo à 
moda. Ela revela que sempre são escolhidos temas de acordo com o perfil seleto dos clientes. Na 
última festa, o tema era a música. As irmãs empresárias firmaram uma parceria com a gravadora 
Trama e todas as etiquetas das roupas continham a indicação das dez músicas mais badaladas do 
momento. O convite da festa era um CD exclusivo com uma seleção de músicas.  
 
Neste ano, o tema da festa de lançamento da coleção atual foi a gastronomia. "Este tipo de 
evento causa um efeito lúdico, agrega valor à grife e transmite o conteúdo da moda", diz Daniela. 
As etiquetas das roupas também serão adaptadas para o evento e vão conter a seleção de dez 
restaurantes e a sugestão de pratos de cada estabelecimento. 
 
Cardápio  
 
Seguindo a mesma linha da culinária, a Maria Filó, loja de moda feminina, surpreendeu seus 
clientes na última edição de lançamento de sua coleção com um cardápio curioso. Foram servidos 
brigadeiros em colheres de pau individual e arroz marroquino dentro de um pequeno pote em 
formato de galinha, entre outros quitutes. A música ficou por conta de um DJ contratado pela loja. 
De acordo com Déa Durão, gerente de Novos Negócios da Maria Filó, este tipo de atmosfera 
festiva aproxima o ciente da marca, cria fidelidade do consumidor e é uma maneira de prestigiar a 
equipe da loja e o próprio público.  
 
Na avaliação de Rita Martins, coordenadora do MBA de Marketing da FGV (Fundação Getulio 
Vargas), as lojas devem adequar festas, decoração e música ao perfil do público-alvo para criar 
uma identidade da marca. Segundo ela, alinhar o interesse do consumidor ao perfil da grife é 
fundamental. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 e 21 maio 2006, Jornal do Lojista, p. B-
8. 
 
 


