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O que o gerente de uma loja ganha quando cria canais mais diretos de comunicação com os 
clientes. Confira algumas das ações que podem ser adotadas. 
 
 
Não há como discordar: uma das cenas mais constrangedoras dentro de uma loja é aquela em 
que um cliente insatisfeito pede para falar com o gerente, geralmente num tom de voz acima 
do normal. Quando isso acontece, o vendedor fica sem ação, preocupado com a reação que o 
gerente poderá ter diante da “revolta” do cliente. Para amenizar situações deste tipo, cabe ao 
gerente estabelecer uma estratégia de relacionamento com o consumidor, baseada única e 
exclusivamente numa postura de acessibilidade. Ou seja, é preciso criar canais diretos de 
comunicação para que os clientes tenham a exata noção do quanto você é acessível e não uma 
“entidade” que deve ser evocada com palavras mágicas do tipo “quero falar com o gerente”. 
Neste sentido, veja alguns dos canais para que além de +Gerente, você seja 
também+acessível, independente do volume de trabalho e das responsabilidades que tenha de 
cumprir. 
 
Localização na loja 
 
Uma das primeiras medidas é tirar a sensação de que o gerente trabalha num castelo à parte. 
Em lojas maiores, fica difícil encontrar um ponto ideal. Nesse caso, a melhor solução é um 
local onde o gerente tenha uma ampla visão da loja e, ao mesmo tempo, seja totalmente 
visível ao público. Nas lojas menores, a localização deve ser a do meio. Assim, ao mesmo 
tempo em que observa a frente de loja e o caixa, o gerente está inserido na “zona do agrião”, 
onde acontece o momento da venda. 
 
Placas indicativas 
 
Não é o caso de enfeitar a loja com placas. Mas usar esse tipo de comunicação visual, na 
medida certa, pode ter um impacto importante. Faz parte da estratégia escolher uma 
localização mais próxima. Em alguns estabelecimentos, são colocadas placas com foto para 
indicar quem é o gerente. É preciso usar a criatividade e colocar nas placas palavras e 
expressões que traduzam o quanto o gerente é acessível. Usar um pouco de humor ou uma 
linguagem simples ajuda. Você pode, por exemplo, escrever algo do tipo: “Nesta loja, o 
gerente é acessível” ou “Não precisa mais procurar: o gerente está aqui”. 
 
Uniforme diferenciado 
 
Sobre a melhor identificação é recomendável o uso de uniforme diferenciado dos demais 
integrantes da equipe de vendas e, se for o caso, usar isso como vantagem competitiva. Por 
exemplo, alguns anos atrás, uma rede de farmácias ganhou pontos no mercado quando o 
farmacêutico de plantão passou a usar um jaleco azul. Os outros balconistas continuaram a 
usar o branco. A rede era a única que explorava isso na mídia com o bordão “procure o 
homem de azul”. O uso do uniforme diferente também ajuda a identificar o gerente dentro da 
própria loja e não somente em peças publicitárias. Se o cliente pede para falar com o gerente, 
o vendedor indica dizendo também a cor da camisa para diferenciá-lo dos outros funcionários. 
 
Passeios pelas áreas de atendimento 
 
No processo de venda, invariavelmente o vendedor busca a autorização do gerente para fechar 
negócio com o cliente. A praticidade que isso aparenta, ressalta, no entanto, o quão distante 
um gerente pode estar do cliente. Na verdade, em vez de esperar que o vendedor vá até ele, o 
mais interessante é que ele circule pela loja, cumprimente e fale com os clientes que estão 
sendo atendidos. O objetivo é se mostrar acessível e atencioso, ainda que seja importante 
estabelecer limites. Você pode querer dar uma mão e o cliente, pedir o braço. Ao circular pela 
loja, cuide para não expor seus vendedores. Você não circula para vender, mas para deixar os 
clientes à vontade, assim eles se tornam fiéis e voltam a comprar muitas vezes depois. 



 
Telefone e e-mail diretos 
 
Em lojas de maior porte, onde o gerente pode contar com o trabalho de assistentes, uma das 
alternativas é adotar uma linha telefônica exclusiva. O contato por telefone é tão importante 
quanto o pessoal. Por isso, tem que ser “a” linha do gerente, para garantir a aproximação e a 
certeza ao cliente de que ele não será transferido de um ramal para outro, para outro e para 
outro. Com o e-mail é a mesma coisa. Sem essa de e-mail geral da loja. O cliente quer a 
garantia de que a mensagem vai chegar no gerente. O melhor, portanto, é ter uma conta 
eletrônica própria (e não esqueça de responder todas as mensagens). 
 
Sistema de som 
 
Essa estratégia depende muito do desprendimento do gerente. Funciona assim: em 
determinados momentos do dia, o gerente vai ao microfone, cumprimenta todos os clientes 
que estão na loja e dá algumas dicas sobre produtos e promoções. Que fique claro: não é o 
mesmo sistema usado em lojas populares, onde só são anunciadas ofertas. Nesse canal de 
comunicação direta do gerente com o cliente, o sistema de som deve ser agradável, na forma 
e no conteúdo. E vai servir mais uma vez para mostrar que o gerente “existe”, que está na loja 
para comandar, mas especialmente para satisfazer a necessidade da clientela. 
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