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Preço baixo, qualidade e bom atendimento já não bastam no varejo. 
 
O velho trio preço, qualidade e bom atendimento não é mais suficiente para o sucesso no varejo. 
Oferecer produtos diferenciados e, principalmente, tentar "ler os pensamentos" dos clientes são 
agora obrigações de lojistas que querem fixar sua marca e conquistar o público. Estar atento às 
tendências da globalização e saber o que o resto do mundo faz na sua área também são fatores 
que podem determinar boas vendas.  
 
Observar os gostos e o comportamento de cada pessoa que entra na sua loja também devem ser 
prioridades de cada gerente ou dono, não importando se a loja já tem ou não um nome na praça. 
Segundo Luís Marinho, diretor-presidente da Publi Brand Works, empresa especializada em 
varejo, uma atenção especial pode render vendas no presente e no futuro.  
 
"Cada compra é oportunidade para se aprender mais sobre o cliente e seus gostos. É muito 
importante olhar com atenção cada gesto, ver as preferências e tentar se aproximar com 
naturalidade", alertou Marinho durante a palestra "Tendências mundiais de consumo e seus 
reflexos na realidade brasileira", no Congresso Brasileiro de Lojistas, evento paralelo ao primeiro 
Rio ExpoLojas, que será encerrado neste sábado no Riocentro. 
 
Satisfazer o consumidor não é mais o bastante  
 
Para o diretor-presidente da Publi Brand Works, o varejista deve compreender as expectativas 
inconscientes do consumidor, ou seja, ler pensamentos. "Satisfazer o cliente não é mais 
suficiente. O lojista tem que se antecipar e superar as expectativas de quem está dentro da sua 
loja, comprando o seu produto", frisa.  
 
Oferecer produtos diferenciados é uma das melhores alternativas para lidar com a auto-estima de 
pessoas que querem artigos da moda, mas que não querem seguir o padrão que iguala a todos. 
"A produção deve ser menor e as peças devem ter um toque diferenciado. As pessoas gostam de 
andar na rua com uma roupa que melhore sua auto-estima, que realce a sua vaidade. E só algo 
quase exclusivo pode permitir isso", confirma. Exclusividade que lojistas de diversas áreas do Rio 
de Janeiro e de todo Brasil tentam conseguir a todo custo. Gerente das lojas São Geraldo, com 
filiais em Itaperuna e Guapimirim, no interior estado do Rio de Janeiro, Ana Beatriz Ribeiro não só 
diminuiu o número de peças como também colocou miçangas e outros produtos que fazem das 
roupas de cama, mesa e banho que vende artigos quase exclusivos. "Meus clientes já entram na 
minha loja porque sabem que lá vão encontrar produtos que não estão espalhados por aí, que não 
são nem parecidos com a concorrência.  
 
Procuro sempre colocar um toque distinto em cada coleção que entra", esclarece Ana Beatriz. 
Uma tentativa também de Cristiane Calazans, proprietária da loja de bolsas Piazentini, em Niterói, 
região metropolitana do Rio. "Apesar de o mercado de couro sofrer menos com as variações da 
moda, tento fazer bolsas com cores mais variadas e produtos que não são encontrados tão 
facilmente no mercado. Também fico observando o que as coleções de Paris e Milão indicam e o 
que as celebridades usam. Muitos clientes vêm aqui atrás de uma bolsa da novela das oito, por 
exemplo", atesta. 
 
Instabilidade do mercado é motivo de preocupação  
 
Mesmo com tantos investimentos em novidades, a instabilidade do mercado é a única 
preocupação da dona da Piazentini. "Também não adianta ficarmos colocando uma variedade 
imensa de peças, se as vendas não são boas.  



O primeiro semestre do ano é sempre muito fraco", analisa. Essa preocupação também não sai da 
cabeça de José Rodrigues, sócio da Papelaria Trás dos Montes, no centro do Rio de Janeiro. 
Mercado ruim e concorrência também levam Rodrigues a um novo tipo de comportamento, muito 
parecido com o aconselhado por Marinho, da Publi Brand Works, durante a palestra da Rio Expo 
Lojas: identificar as necessidades do cliente, oferecer a ele o que há de mais novo e moderno em 
termos de produtos de papelaria. "Estamos sofrendo muito com a concorrência das grandes redes 
e temos que mostrar o nosso diferencial. Só vamos conseguir isso, se dermos mais atenção ao 
comportamento do público que entra na loja e dar a ele as peças mais modernas e também algo 
diferente", comenta. Informatizar a loja é um dos passos na busca por essa diferenciação e 
também na reconquista do cliente. 
 
Rio ExpoLojas termina neste sábado  
 
Sem palestras do Congresso Brasileiro de Lojistas, encerrado nesta sexta, os visitantes poderão 
conhecer, com mais atenção, os aproximadamente 100 estandes de empresas fornecedoras e 
prestadoras de serviço para o varejo, no último dia do Rio ExpoLojas, que termina nesta sábado. 
Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro, Aldo 
Carlos de Moura Gonçalves, a primeira edição lançou um poderoso embrião para futuros eventos. 
"Tivemos muitos comentários positivos durante a feira. Já estamos pensando no ano que vem, 
quando devemos ter uma Rio ExpoLoja consideravelmente maior", afirmou. Durante os três dias 
de evento, a RioExpo Lojas deve gerar volume de negócios de R$ 4 milhões, com estimativa de 
receber 20 mil visitantes. Neste sábado, a feira está aberta das 9h às 13h, no Pavilhão 2 do 
Riocentro. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 e 28 maio 2006, Jornal do Lojista, p. B-
8. 


