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Existe diferença entre um açougue e uma butique de carnes? E o que dizer da comparação de 
uma padaria chique com o antigo estabelecimento do seu Manoel? No varejo, setores tradicionais 
têm investido na boa aparência e sofisticação das lojas e vitrines para criar diferencial e 
abocanhar uma fatia de mercado sedenta pela combinação de preço baixo, qualidade e ótima 
apresentação. Comerciantes garantem que a aparência da loja, além de causar boa impressão, 
proporciona a fidelização do cliente.  
 
Ao entrar na Brasserie Rosário, no Centro do Rio de Janeiro, o consumidor, a princípio, poderia 
confundir o local. No entanto, apesar da elegante decoração, é uma padaria. O proprietário Luiz 
Antônio Rodrigues, ex-sócio do Garcia & Rodrigues, no Leblon, explica que a idéia surgiu porque 
foi constatado que no bairro não havia oferta de produtos finos e melhor elaborados, 
especificamente o pão. Assim, a padaria chique, que também é confeitaria e restaurante, é uma 
novidade e opção para quem está acostumado a freqüentar os restaurantes a quilo no horário do 
almoço. 
 
"A alta gastronomia perdeu espaço para os restaurantes de comida a quilo no Centro do Rio de 
Janeiro. A Braserrie Rosário é uma padaria chique que oferece produto, serviço e ambiente 
diferenciados. Temos o pão com fermentação natural, que não precisa ser caro, e é sofisticado. 
Para se destacar no mercado, no entanto, o primeiro cuidado é com a qualidade", conta 
Rodrigues, à espera de aumento da demanda, diante da constatação de que o brasileiro não tem 
a tradição de fazer a refeição matinal em padarias. 
 
Para conquistar maior número de clientes, Rodrigues passou a hospedar, nas noites de quarta e 
quinta-feiras, dentro da padaria, uma champanheria. O happy hour da padaria chique está sendo 
dedicado à degustação de espumantes. A champanheria Bolhas e Bubbles se hospedou na 
Brasserie Rosário e pretende conquistar o público depois do expediente dos escritórios. 
 
Localizada em um sobrado, a padaria fica próxima do corredor cultural do Centro carioca. 
Originalmente, o local era uma casa da tesouraria do Império e foram preservados o telhado e a 
fachada. No interior, foram aproveitadas as paredes. Na obra, o pé direito alto e a área aberta 
foram também mantidos. "O estilo foi feito com base no feng shui. Quando os clientes entram 
pela primeira vez ficam de queixo caído porque não esperam encontrar um lugar moderno, 
elegante e com preço acessível", diz Rodrigues. 
 
Butique de carnes, ao invés de açougue  
 
E o que dizer de uma butique de carnes? A Red Angus Beef é uma loja que oferece, além da carne 
bovina, aparelhos e instrumentos para churrasco. Quando perguntado sobre o conceito de 
açougue de luxo, Eloy Tuffi, proprietário da marca, é bem radical. "Nem pensar em considerar a 
definição da rede em ser um açougue. Esta palavra é pejorativa. Sou um pecuarista que tenho o 
próprio gado, vendo carnes macias com cortes especiais e aparelhagem para fazer churrasco", 
frisa ele. 
 
Quanto à decoração da Red Angus Beef, Tuffi revela que o estilo da loja tem o conceito rural, 
como se fosse uma fazenda. Este tipo de ambiente, conta, é um diferencial e permite que o 
consumidor que vai a loja na primeira vez encontre um lugar tranqüilo. Isso o leva de volta para 
fazer mais compras. Assim como o proprietário da Brasserie Rosário, Tuffi enfatiza que, acima de 
tudo, a qualidade do produto é fundamental porque caso seja somente sofisticado pode-se perder 
clientes. Dessa forma, aparência sem qualidade não é vantagem. 
 
Na avaliação de Basílio Castelo Branco, diretor da Megaservice, assessoria empresarial 
especializada no comércio, a apresentação é tudo.  



Dependendo do tipo do estabelecimento, diz ele, é necessário que o cliente tenha facilidade de 
identificar todos os produtos e a organização eficiente pode ser uma maneira de se diferenciar e 
chamar a atenção do público. "As lojas que vendem meias, por exemplo, têm como diferencial 
esta facilidade em expor bem os seus produtos. Entretanto, não adianta uma boa aparência sem 
atendimento satisfatório", diz. 
 
Estudo evita gasto excessivo para melhorar apresentação 
 
O consultor Basílio Castelo Branco, da Megaservice, frisa que a sofisticação pode não resultar em 
melhor apresentação. Ele aconselha aos lojistas estudar bem o estilo da loja, sob o risco de gastar 
mais do que o necessário para embelezar o estabelecimento. Castelo Branco concorda com os 
demais varejistas de que, sem qualidade, mesmo com boa aparência, o negócio pode não ser 
satisfatório. 
 
Na rede de lojas Multicoisas, os mais de 5 mil itens oferecidos estão estrategicamente alocados 
por departamento. Seja nos setores Elétrico e Hidráulico, Ferramentas e Ferragens, Segurança e 
Lazer ou Utilidades para o Lar, a loja disponibiliza todos os produtos de forma organizada. 
Diferentemente de uma loja de material de construção, a aparência faz parte da estratégia da 
rede para se diferenciar no mercado.  
 
O diretor de Marketing e Expansão da Multicoisas, Luis Henrique Stocker, conta que a rede investe 
em vitrine também, o que seria impossível de se imaginar em uma loja de material de construção. 
"A rede investe nas vitrines da loja. Temos um vitrinista que faz este trabalho e passa o conceito 
para todas as lojas da rede. O resultado é que conseguimos superar os concorrentes", diz. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 jun. 2006, Jornal do Lojista, p. B-9. 
 
 


