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Você, como comerciante, sabe muito bem que sua loja depende, e muito, da freguesia. No 
entanto, não pode garantir que todas as pessoas que passam pelo seu empreendimento saiam 
satisfeitas com o serviço prestado por seus vendedores. 
 
Afinal, você tem outros compromissos e, em algumas situações, precisa se ausentar para garantir 
outros fatores ligados ao funcionamento de sua pequena empresa. Por isso, a melhor alternativa é 
envolver sua equipe, conscientizando-a da importância de cativar a freguesia. 
 
Qual o grau de interesse? 
Para garantir bons resultados, você deve, primeiramente, ter a política de manter em sua equipe 
pessoas realmente comprometidas com o trabalho. Aproxime-se destes funcionários e observe-os 
com cuidado: existe neles o interesse pela atividade? Estão mesmo preocupados em agradar a 
clientela? 
 
Identificados os talentos de sua equipe, proponha uma política de remuneração coerente. Saiba 
reconhecer, e premiar, os resultados positivos, à medida em que forem alcançados. Lembre-se: 
motivação em vendas é fundamental! 
 
Satisfeito com sua equipe e certo de que este grupo poderá lhe apoiar na obtenção de bons 
resultados, reforce então o treinamento. Neste caso, estabeleça alguns padrões de atendimento, 
mas esteja também aberto a sugestões. 
 
Afinal, novas idéias podem trazer melhorias e alternativas criativas para o seu negócio. Ouça mais 
o seu grupo e convide seus integrantes a uma maior participação. 
 
Excelência no atendimento 
Para que você e sua equipe atinjam um bom padrão de atendimento, é preciso que consigam se 
colocar na posição de clientes. A idéia é tentar enxergar a realidade sob um outro ângulo e, desta 
forma, encontrar inovações. 
 
O importante é saber que a excelência do serviço prestado pode ser alcançada por qualquer 
empresa, independente do seu porte. A satisfação do cliente compreende uma relação de 
confiança: ele precisa se sentir bem em sua loja, compreendido em suas necessidades. 
 
Portanto, além de uma vitrine chamativa, de um ambiente agradável e das promoções, você 
precisa, junto com sua equipe, estabelecer uma relação de empatia entre vendedores e fregueses. 
Isso significa que a tarefa de ouvir o cliente, de procurar conhecer seus gostos e necessidades 
deve ser priorizada. Você perceberá os resultados muito em breve. 
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