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Atenção, varejistas: adaptem suas lojas para melhor atender clientes do sexo feminino e 
entretenham seus maridos. Caso contrário, nada de compras. Quem adverte é o consultor 
norte-americano Paco Underhill, autor do best-seller Why We Buy!, lançado no Brasil com o 
título Vamos às Compras! - a Ciência do Consumo. Underhill destaca a mudança no 
comportamento de compra, especialmente de clientes das classes B e C.  
 
Para vender mais, sempre agrade as... 
 
Estudo do consultor Paco Underhill revela estratégias para reter o cliente e levá-lo às compras. 
"O consumo mais imediato de marcas, com produtos feitos para durar uma semana ou um dia, 
e a extensão de crédito desafiam nomes fortes como Procter&Gamble, Unilever e Kraft a 
responder à mudança no mercado", diz o consultor Paco Underhill. "Hoje as pessoas 
conseguem se sentir confortáveis combinando uma calça da Daslu com uma blusa da C&A. A 
típica mulher global compra em todo lugar e isso assusta algumas empresas."  
 
A mudança cultural que levou as mulheres ao mercado de trabalho - e de crédito, 
conseqüentemente - e as taxas de desemprego superiores entre homens tornaram as 
compradoras o centro de atenção da estratégia de vendas. "São elas que estão com dinheiro 
na mão." Mesmo quando não são elas que estão com o dinheiro na mão, exercem grande 
influência sobre a decisão de compra. "Como lidar com a mulher entrando no mercado com 
seu próprio dinheiro? Ela vai à seção de cerveja (que tem publicidade focada em homens) ou 
procura um xampu melhor?"  
 
Segundo pesquisa da Sense Envirosell Pesquisa & Informação, consultoria que Underhill 
preside, as mulheres ficam em média um minuto e dez segundos em frente às prateleiras de 
produtos para cabelo. Já os homens não demoram mais de 50 segundos para escolher o 
xampu que irá levar, porém gastam aproximadamente um minuto e meio no corredor de 
cervejas. Esta é apenas uma das diferenças no comportamento de compra entre os sexos, 
para as quais os lojistas devem estar atentos.  
 
Conforme o consultor, a loja pensada para a mulher tem, antes de tudo, estacionamento 
interno. "Os shoppings se dedicam às fachadas e esquecem que a maioria de seus 
consumidores entra pelos ‘fundos’ (entrada do estacionamento), não valorizando esse espaço."  
 
A consultoria gravou mais de 60 mil horas de vídeo em pontos-de-venda de shoppings no 
mundo todo. Uma das principais conclusões - e mais fáceis de solucionar - é que as compras 
são efetivadas em lojas em que há uma poltrona para o marido aguardar, sentado, a escolha 
da esposa. "A loja deve cuidar dos ‘acessórios’ dela (marido e filhos) enquanto a mulher 
compra o que quer."  
 
Esse "estacionamento" de marido pode variar entre a cadeira para espera de cinco minutos, a 
poltrona em que aguarda por 10 minutos e a área pública e sossegada do shopping, onde o 
acompanhante fica lendo o jornal numa espera de 25 minutos ou mais. É este mesmo espaço 
público, lembra Underhill, que atende à necessidade dos clientes se alimentarem fora da praça 
de alimentação - "40% do consumo de alimentos num shopping acontece fora do local 
destinado para isso."  
 
Outro ponto que o especialista ressalta é a inexistência, no Brasil, de provadores de roupas 
pensados para mulheres no Brasil. Segundo ele, o provador feminino ideal tem o espaço 
privado, onde a mulher se troca, um espaço semi-privado, onde ela mostra para a amiga como 
ficou o modelito ou confirma se gostou de sua própria aparência. "Somente se aprovada nesta 
fase, ela vai à parte pública do provador, mostrar para o marido. O provador é um dos lugares 
em que mais se perde vendas", diz.  
 
 



As crianças também podem ser aliadas ou inimigas na hora das compras dos pais: uma 
simples projeção de imagens no chão da loja distrai a criança enquanto a mãe confere os 
produtos. "Mas, se nada a distrai e ela se recusa a se manter no estabelecimento, a mãe, 
irritada, vai deixar de conferir as peças."  
 
O consultor elogia a criatividade dos varejistas brasileiros para promover o merchandising 
visual em suas lojas, com iniciativas espontâneas e muito à frente de lojistas do Oriente Médio 
ou da África. E ressalta que o País é hoje um dos lugares onde buscar inspiração para novos 
modelos e métodos varejistas.  
 
"Quem dirige uma cadeia de varejo não vai mais buscar idéias em Paris, Londres ou Nova 
York, isso acabou. A vanguarda do varejo está onde o dinheiro é jovem." Nos Estados Unidos, 
segundo ele, mais de 60% da receita está nas mãos de pessoas na faixa dos 30 anos, média 
que poderia ser considerada para Bombaim, Xangai, Brasil e Dublin.  
 
Ele cita como case de sucesso a cadeia de eletroeletrônicos Xanadu, que se instalou na Rússia 
há apenas sete anos e já fatura US$ 9 bilhões por ano, com previsão de 300 lojas até 2010. 
"As escolas de negócios não falam dessa rede, mas é incrível como a empresa foi de zero a 
US$ 9 bilhões em sete anos, com um CEO de 32 anos de idade."  
 
Ponto-de-venda  
 
A lucratividade no varejo está relacionada não só à inovação e merchandising, mas 
essencialmente ao sentimento de conforto que o estabelecimento deve proporcionar ao 
consumidor - e isto pode depender, em grande parte, da atenção dada pelo profissional de 
vendas. "Os vendedores não podem ignorar a necessidade de ajuda de um consumidor 
novato." Ele cita um vídeo em que o cliente tentava escolher um chocolate fino para dar de 
presente. Depois de alguns minutos procurando um vendedor para assisti-lo, sem sucesso, 
devolveu o produto à prateleira e deixou a loja sem efetuar a compra.  
 
Outra dica: como o trânsito de pessoas num shopping é previsível - a maioria vem da entrada 
do shopping pelo corredor da direita e retorna pela esquerda -, a simples alteração de ângulo 
da vitrine para a direção dominante resultará em eficácia maior na atração de clientes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 jun. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


