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Pesquisas junto a consumidores sempre comprovam que o bom atendimento é um dos 
maiores diferenciais que uma marca pode oferecer ao cliente — estudo da American Marketing 
Association do ano passado, por exemplo, aponta que 68% dos clientes não voltam a uma loja 
por causa de mau comportamento dos funcionários. Ainda assim, alguns lojistas não se 
preocupam em investir continuamente e com profundidade em treinamento para seus 
vendedores. A afirmação é de Ulyssses Reis, diretor da Treinasse Soluções em Varejo. Ele 
ainda faz um alerta: o vendedor precisa atuar como um consultor do cliente, pois quando ele 
escolhe a loja em que vai comprar, deposita confiança e credibilidade na marca, o que deve 
ser respondido por meio da competência, da educação e do comprometimento de quem está 
vendendo.  
 
“É imprescindível que o foco do varejo seja o atendimento, que deve ser feito de modo a 
agregar valor às vendas. Até mesmo uma loja virtual precisa pensar nesse fator, pois um bom 
pós-venda e a entrega da mercadoria no prazo não podem ser negligenciadas. Por isso, 
investir em treinamento é uma estratégia fundamental para a sobrevivência de toda e 
qualquer modalidade de negócio. É preciso formar a equipe de vendas de forma contínua e 
com direcionamento adequado às necessidades de cada marca”, orienta o consultor.  
 
Custos. Atualmente, há uma série de modelos de treinamento oferecidos por empresas 
especializadas, mas, antes de proceder qualquer atividade com os vendedores, Reis ressalta 
que é preciso verificar quem é o público-alvo da empresa, qual é o segmento em que atua e 
determinar os objetivos da proposta.  
 
“Cada segmento de negócio requer um atendimento específico, assim como existem 
treinamentos direcionados para o setor em questão. Outro ponto importante é realizar 
treinamentos de acordo com as funções de cada equipe. Estoquistas, caixas e vendedores não 
devem participar do mesmo programa. No mercado, há grades eficazes de treinamento e a 
competência do varejista está em julgar o conteúdo oferecido. Também há a possibilidade de 
personalizar o programa, fazendo com que se adéqüe aos objetivos da marca”, explica Reis.  
 
De acordo com o diretor da Treinasse, ao contrário do que muitos pensam, os treinamentos 
terceirizados são acessíveis a todos os portes de empresa, pois os valores são ajustados pelo 
orçamento disponível. “O que é preciso é ter segurança no que se está contratando”, salienta 
ele, acrescentando que o ideal é que os treinamentos sejam feitos em épocas específicas do 
calendário promocional, como Natal, Dia das Mães ou em períodos de liquidação.  
 
Um treinamento sério, diz Reis, precisa ter material escrito, para que o funcionário possa 
reforçar o que foi aprendido. Segundo ele, apresentações apenas faladas se perdem no ar. 
Outra ação é ensaiar os participantes com exercícios de simulação de situações cotidianas. 
Também é importante fazer a avaliação dos resultados do treinamento e acompanhar o 
desempenho da equipe após sua realização, conforme informa o consultor.  
 
Na Soulier, loja especializada em bolsas e acessórios, a equipe de vendas participa de 
worshops de tendências, onde são apresentadas as tendências da moda da estação e os novos 
produtos. Rodrigo Fávero, sócio da marca, afirma que a idéia é formar consultores de moda, 
que irão orientar as clientes quanto à melhor utilização de cada peça. “O atendimento é o 
desempate entre as marcas de um mesmo ramo, por isso invisto na equipe. Como as clientes 
buscam informações e querem, sim, auxílio na hora de se vestir, as vendedoras têm que estar 
antenadas na moda”, destaca o empresário.  
 
Outra estratégia de Fávero é fazer com que cada vendedora, antes de começar a trabalhar na 
loja, passe uma semana no escritório da empresa para que aprenda a parte operacional do 
sistema de vendas e tire suas dúvidas. Ele afirma que, assim, houve redução do número de 
erros cometidos durante as vendas e, conseqüentemente, aumentou a qualidade. 
"Potencializamos as vendas e aumentamos o tíquete médio das lojas", comemora.  
 



No ramo de gastronomia, o atendimento também é peça-chave do sucesso da empresa. Ciente 
disso, Nelson Laskowsky, dono do restaurante Fellini, no Leblon, Zona Sul do Rio, introduziu 
na gestão treinamentos voltados para o aperfeiçoamento da comunicação e da linguagem de 
seus funcionários. Assim, a gerente de comunicação da casa, Ariane Bomgosto, que tem 
especialização em comunicação e linguagem para práticas profissionais, organizou um 
programa que tem trazido bons resultados.  
 
“Lidamos com o público diariamente”, explica Laskowsky. “Trabalhamos com vendas, então, 
ter uma equipe que saiba se comunicar é imprescindível para o sucesso. A idéia é investir no 
que cada colaborador tem de melhor e aproveitar as habilidades individuais no dia-a-dia do 
estabelecimento”, diz ele.  
 
Ariane ressalta que os treinamentos são voltados para as equipes de garçons e atendentes, 
priorizando pontos como gestão da fala, linguagem corporal, desenvoltura e articulação das 
palavras, capacidade de improvisação diante de situações inusitadas, capacidade de liderança 
e de trabalhar em equipe. "Estimulamos esses pontos para ter uma equipe espontânea. Os 
clientes têm que se sentir em casa e ter uma relação amigável com a equipe. Assim 
conseguimos clientes fiéis. Há pessoas que vêm todos os dias comer conosco. É preciso saber 
lidar com cada um para manter a imagem da empresa.  
 
calendário. Um vasto calendário de treinamentos, na parte de produto e de gestão, é o 
caminho utilizado na Contém 1g, marca de cosméticos e maquiagens, para conseguir se 
diferenciar da concorrência. O gerente de treinamento e desenvolvimento de pessoas da 
empresa, Luiz Paulo Tonini Junior, diz que são desenvolvidas técnicas de venda e de 
abordagem, além de forte ênfase às características de cada produto.  
 
Recentemente, a rede inaugurou o Centro de Treinamento de Maquiagem, no Rio de Janeiro, 
para capacitar a equipe de vendas das unidades instaladas no estado do Rio. Tonini explica 
que, nos treinamentos, as maquiadoras-vendedoras recebem informações sobre técnicas de 
maquiagem, tecnologia, tendências e benefícios da maquiagem. “Percebemos que com esse 
treinamento os resultados têm sido expressivos. Houve um acréscimo de vendas da ordem de 
30%”, salienta.  
 
Para quem não pode investir em treinamentos, Reis, da Treinasse, diz que a solução é criar 
normas de procedimento interno, onde estejam definidas a missão da marca, a forma de 
atendimento e outros fatores considerados relevantes pelo gestor. “Uma rede de hotéis já foi 
premiada 12 vezes pela excelência no atendimento. A estratégia deles é, simplesmente, cada 
funcionário ter no bolso um pequeno livro com dez normas de como tratar os hóspedes”, 
comenta o consultor.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 abr. 2008. Jornal do Lojista, p. B-20. 


