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Os investimentos do comércio varejista no treinamento dos vendedores devem ser contínuos 
e, já agora no final do segundo trimestre, é hora de pensar na formação dos empregados para 
as vendas de final de ano. Diante da grande concorrência entre as lojas e de produtos e preços 
cada vez mais parecidos, a consciência sobre a importância do atendimento — e do 
treinamento para melhorá-lo — parece difundida entre os comerciantes.  
 
Segundo Elisete Hid, gerente do departamento de treinamento da Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping (Alshop), o consumidor está cada vez mais exigente, com mais opções de 
compras devido aos múltiplos canais à disposição. “Ao estar frente a frente com o vendedor, o 
cliente precisa ser muito bem atendido, se sentir seguro com as informações sobre o produto 
ou serviço do seu interesse. Ser respeitado, conquistado e surpreendido positivamente. Só 
dessa forma estará disposto a efetuar a compra naquele local. Por isso, investir na capacitação 
da equipe é tão importante quanto a manutenção do estoque e o merchandising. Cada um 
desses itens se completa para gerar o resultado esperado pelo lojista”, conta.  
 
Influência  
 
Elisete diz que as grandes redes e magazines estão em constante crescimento e, além de 
investirem, divulgam o treinamento como um diferencial para o seu sucesso. Essa tendência 
influencia os varejistas de pequeno e médio portes, que acabam buscando, dentro da sua 
realidade, alternativas para preparar seus profissionais. “Capacitar, treinar, preparar, são 
tarefas para o dia-a-dia. O primeiro passo é o varejista definir qual é o padrão de atendimento 
que ele quer oferecer aos seus clientes”, frisa a executiva da Alshop.  
 
Na hora de treinar os vendedores, vale a pena pesquisar os preços dos cursos nas consultorias 
especializadas. Os donos de lojas de shopping têm a opção de aproveitar cursos oferecidos 
pela administração do shopping. “Hoje, os administradoras dos shoppings têm contratado 
instrutores para transmitir conhecimentos aos profissionais que formam as equipes das lojas. 
Eles têm noção das necessidades do público freqüentador do shopping. É essencial que vários 
profissionais reciclem as mesmas informações ao mesmo tempo”, destaca a gerente de 
treinamento da Alshop.  
 
Concorrência 
 
De acordo com consultor Haroldo Motta Almeida, da Arcal Consultoria e Treinamento, em 
Santa Catarina, a procura por capacitação aumentou, porque a concorrência e a exigência 
estão maiores entre as empresas. “É preciso investir. Cada dia que passa, estamos mais perto 
de informações diferenciadas. Portanto, para o vendedor ter uma boa abordagem, ele deve 
estar atento a isso. O atendimento é o maior diferencial. A partir dele, o vendedor pode 
conquistar o cliente. Junto dele, deve vir um bom produto, comodidade e agilidade”, sugere.  
 
Para Almeida, a melhor forma para treinar a equipe é trazer a experiência do dia-a-dia para 
dentro da loja, ensinando por meio da vivência dos próprios vendedores. “Antes de contratar 
um serviço de treinamento, o lojista deve prestar atenção no seu foco, para saber escolher os 
cursos necessários”, explica o consultor.  
 
Segundo Ricardo Barbosa, diretor executivo da Innovia Training & Consulting, empresa 
paulistana especializada em treinamento e consultoria, a maior mudança deve ocorrer 
principalmente na área de gestão, devido ao aumento da concorrência. “É bom ter sempre 
uma mudança de estratégia, incluindo participação em seminários. A melhor forma de treinar a 
equipe é do lado de fora do ambiente de trabalho”, analisa.  
 
A empresária Eli Alves, dona da marca de biquínis Ki-Korpo, há dez anos no mercado, com seis 
lojas espalhadas pelo estado do Rio, conta que, depois do treinamento dado às suas 
vendedoras, as vendas e a satisfação dos clientes aumentaram. “Além do treinamento que o 
shopping oferece, damos um treinamento próprio, na fábrica, com nossa área de recursos 



humanos. Passamos informações sobre coleções e tendências. Agora, como estamos 
aumentando o número de funcionárias, vamos começar a terceirizar esse serviço com uma 
consultoria especializada”, explica.  
 
Com o final do ano chegando, Eli, que tem lojas no BarraShopping, no Norte Shopping, no 
Bangu Shopping, em Petrópolis, Angra dos Reis, Búzios, Rio das Ostras e Santa Catarina, diz 
que esta é a hora exata para começar a treinar mais funcionários.  
 
“No período de final de ano, há muita movimentação nas lojas e não dá tempo de organizar os 
treinamentos. O período do início de setembro até o final de outubro é dedicado ao 
treinamento. A melhor forma de capacitar funcionários é usar ferramentas multimídia e 
simulações práticas de vendas. Também acho que devemos aproveitar todas as opções que os 
shoppings nos oferecem”, conclui.  
 
Rebeca Sotero, gerente de franquia e marketing da loja de óculos Lupa Lupa, também acha 
que investir nos profissionais da marca é a melhor maneira de fazê-la crescer. “Em nossas 
lojas, o funcionário não começa a vender se não estiver preparado. Exigimos que o funcionário 
assuma a visão da empresa”, explica.  
 
Recursos humanos 
 
O treinamento da Lupa Lupa, que tem 24 lojas espalhadas pelo Brasil, é feito com a área RH 
da empresa, durante uma semana, e é focado em vendas, atitude e atendimento. “Depois que 
começam a trabalham, nossos vendedores são testados a cada semana, com questionários e 
visitas nas lojas”, reforça Rebeca, lembrando que, no Natal, a rede aumenta sua equipe em 
até 40%.  
 
De acordo com Antônio Villarejo, diretor administrativo da loja de malas e bolsas Bagaggio, os 
clientes estão cada vez mais exigentes e sabem que a oferta de produtos aumentou. “Na 
internet, é possível pesquisar preços. Ter um bom produto, um bom preço e uma loja bonita 
não é suficiente para alavancar as vendas. É preciso investir em treinamento de pessoal. Se o 
cliente não se sentir bem na loja, se for mal atendido ou sentir que o vendedor está inseguro, 
o comerciante não perde apenas este cliente, mas vários outros com quem ele se relaciona”, 
conta Villarejo.  
 
Diferencial 
 
Para ele, o treinamento de pessoal dever ser tratado cada vez com mais relevância, pois pode 
ser considerado o grande diferencial da loja. “Os clientes hoje estão mais curiosos, o que exige 
dos vendedores conhecimento maior sobre os produtos. Não adianta investir em publicidade se 
o vendedor não está preparado para receber o cliente. Além de todas as questões técnicas 
sobre os produtos, os vendedores, gerentes e caixas devem ser treinados para tratar os 
clientes da melhor forma possível”, explica.  
 
A loja Bagaggio, que tem 22 lojas espalhadas pelo Rio, reformulou seu Manual de Normas e 
Procedimentos, que todo funcionário recebe antes de ingressar na empresa. “Fazemos 
treinamentos com os funcionários novos em nosso auditório, com palestras sobre motivação e 
técnicas de vendas. Apresentamos apostilas e DVDs sobre o tema. Exigimos de nossos 
fornecedores treinamento para que nossos vendedores conheçam cada produto que 
comercializamos. Também realizamos reuniões em nosso auditório no início de cada mês com 
todos os gerentes, nas quais discutimos o resultado daquele período, estabelecemos metas, 
apresentamos os prêmios, novos produtos e todos ficam à vontade para expor idéias novas”, 
resume o executivo.  
 
Para treinar os funcionários 
 
PROPONHA  
 
Desafios. Pessoas desafiadas trabalham melhor  



 
AJUDE  
 
Na capacitação do funcionário, mas não deixa de cobrar resultados  
 
COBRE  
 
Participação de todos na equipe da loja  
 
APOIE  
 
Os funcionários  
 
FAÇA  
 
Com que o funcionário viva a experiência e repasse para outros integrantes da equipe  
 
PROCURE  
 
Consultorias especializadas em treinamento de vendas  
 
ELABORE  
 
Um plano de desenvolvimento profissional para os funcionários  
 
DESTINE  
 
Um percentual do seu faturamento para a capacitação 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 set. 2008, Seudinheiro, p. B-20. 


