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O comércio varejista deve saber como vender ilusão 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

 Ult imamente tem-se falado muito em crises. É comum as 

empresas passarem por crises, mas é possível contorná-las, basta 

conhecer suas origens, compreendê-las e procurar soluções. Verif ica-

se que o varejo vive dias difíceis. Como os próprios varejistas 

comentam, estamos em crise, não se vende mais, o consumidor 

desapareceu. O que realmente precisamos é procurar entender o novo 

consumidor. Com menos dinheiro no bolso, hoje o consumidor se 

tornou mais crít ico e não se deixa seduzir por qualquer oferta. Até as 

marcas, antes um fator decisivo na compra, perderam parte de seu 

apelo. Nunca as lojas trabalharam com margens de lucro tão apertadas 

e a concorrência passou a ser mais acirrada. No entanto, a saturação 

dos mercados varejistas internacionais tem atraído grandes redes 

varejistas para o Brasil e esse movimento só tende a crescer. Elas 

chegam com grande estrutura, mix amplo de produtos, capital para 

investir em marketing, controle de vendas via satélite, como a Wall 

Mart e contam, ainda, com o fascínio do consumidor brasileiro por 

novidades. 

 O crescimento das compras eletrônicas é também uma ameaça 

para os varejistas. Atrair o cl iente se tornou o grande desafio. A 

questão é trazer o consumidor à loja e conseguir mantê-la em seu 

subconsciente. Não se esqueçam de que 30% de cl ientes f iéis 

garantem 60% do movimento da loja. Nos últ imos anos, o comércio tem 

passado por um processo de evolução antes, um bom vendedor era 

suficiente para mostrar ao público a variedade e a qualidade dos 

produtos, hoje já não é. 

 As transformações econômicas e as mudanças no comportamento 

do consumidor estão levando o varejo a um notável esforço de 

profissionalização nas áreas de compras, operações e marketing. 

 A retração no consumo exige saltos rápidos. O loj ista brasileiro 

deve constatar que os hábitos de compra do nosso consumidor 
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mudaram. Hoje o consumidor não estoca mais produtos. Com a queda 

da inflação, ele passou a realizar compras nos supermercados de 

forma mais espaçada, ou seja, adquirindo produtos conforme a 

necessidade. 

 Esse fato é comprovado pela mais recente Pesquisa de 

Orçamento Famil iar, cujos resultados foram divulgados neste mês de 

abri l  pelo IBGE. O estudo abrangeu 20 mil domicíl ios, distr ibuídos nas 

onze principais regiões metropolitanas do Brasil,  portanto, a mudança 

de hábito é geral, não se restringindo aos consumidores de uma região 

em particular. 

 Hoje, o consumidor prefere comprar produtos para o consumo 

imediato, fato que está beneficiando a venda das lojas localizadas 

próximo a ele (lojas de bairro). 

 Como o consumidor está mais informado, exigente e só compra o 

necessário, ele só será estimulado a comprar mais se a sua loja, 

independente de seu porte e localização, procurar desenvolver 

estratégias de marketing que procurem praticar o WRAP AROUND 

MARKETING, ou seja, que procurarem envolver o cl iente por completo. 

Portanto, é necessário entendermos que a loja é um grande palco, o 

varejo é como um teatro, onde acessórios, luzes, atores - que são os 

vendedores - e até um cenário.  

Devemos compreender que estamos vendendo “i lusão”, então 

devemos criar esta i lusão. Quando entramos em uma loja, queremos 

comprar e nos tornar parte desta i lusão, assim, esta deve oferecer um 

ambiente pronto onde os loj istas precisam jogar com a emoção. Vocês 

não estão vendendo produtos e sim i lusões. Imaginem um cliente 

entrando numa loja de roupas para escolher um vestido para um baile 

ou um terno para a festa do sábado próximo - ao experimentar suas 

roupas, se depara com cabines enormes, bem iluminadas, o que lhe dá 

uma boa impressão. Quantas vezes você já entrou numa cabine e 

pensou: “Não é possível que eu esteja assim tão horrível”. O problema, 

na maioria das vezes, é a luz ou o fato de que a cabine é verde ou 

cinza, ninguém pensa nelas ao organizar a loja, é apenas algo que está 
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nos fundos da loja. A consumidora deveria entrar e estar cercada por 

cheiro, som, qualquer coisa.  

A loja deve ser muito confortável para o seu target. O vendedor 

deve usar palavras que combinem com este target e a loja deve ser 

projetada de modo a valorizar o produto. Assim, é necessário avaliar a 

disposição das vitr ines e prateleiras, que devem ser de modo a 

valorizar o produto. Trabalhe com displays que não digam  respeito 

somente sobre à promoção dos produtos, mas falem sobre os 

benefícios para justif icar o custo-benefício para o cl iente, torne sua 

loja convidativa, fazendo aparecer ter maior valor. 

 O marketing de varejo, diferentemente de outros t ipos de 

marketing, não se l imita ao produto, mas ao ambiente, ao visual das 

lojas e das pessoas que trabalham dentro desses estabelecimentos. 

Deve-se investir em propiciar conforto, entretenimento e emoção para 

que o consumidor faça suas compras mais tranqüilo. 

 As grandes lojas (shopping centers) já estão investindo no 

conforto do consumidor. Recentemente, o Extra criou o Cantinho Extra 

Feliz, onde as crianças podem brincar enquanto os pais fazem suas 

compras, já existem lojas com fraldário. O Pão de Açúcar, além de 

serviços tradicionais como entregas a domicíl io e aceitação de cartão, 

de crédito introduziu em suas lojas um canil para facil i tar a vida de 

quem sai para passear com o animal e quer aproveitar para fazer suas 

compras. 

 Na Revenda, concessionária Ford de Diadema, os f i lhos dos 

cl ientes são recebidos na recepção com um “Kit Criança”, com papel, 

lápis de cor e giz de cera para desenhar. O que você está fazendo 

nesse momento de CRISE vivido pela maioria dos varejistas? 

 Você continua avisando seu cl iente, com uma placa no caixa e 

outra na seção de pacotes, que você não troca mercadorias aos 

sábados, mesmo sabendo que ele tem só o sábado para fazer suas 

compras? Que tipo de valores você está oferecendo para seus cl ientes, 

para ele preferir fazer negócio com você e não com seu concorrente? 
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 Não se esqueça de que CRISE vem do grego KRISIS, e signif ica 

decisão. Responda aos desafios do nosso tempo, focalize os esforços 

no seu cl iente, sem nunca esquecer, é claro, que a única maneira de 

f isgá-lo no varejo é através da emoção. 


