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O corpo franzino de José Joaquim Dias 
contrasta com a robusta simpatia que 

ele vem espalhando pelos últimos 54 anos 
em uma feira da Chácara Santo Antônio, 
região Sul da capital paulista. Mesmo sem 
comprar suas flores, os fregueses fazem 
questão de saudá-lo. Também não passam 
despercebidos pelo carismático vendedor 
de carnes Antônio César Alfaro (que apa-
rece na foto acima), que atrai a atenção 
para a qualidade do seu produto por meio 
de brincadeiras e piadas. Colorida, mo-
vimentada, descontraída e democrática, 
as milenares feiras livres esbanjam o que 
todo ponto de venda moderno mais co-
biça: a admiração dos clientes pelo aten-
dimento prestado.

É o que aponta uma pesquisa da Sax, 
recém-lançada empresa especializada na 
ciência do consumo, que convidou os dez 
mil jovens conectados à rede colaborati-
va It´s Noon para responder à pergunta: 
“como você é atendido?”. De uma escala 
de um a cinco, as feiras livres ganharam 
3,9 pontos, seguidas pelas padarias (3,7); 
farmácias (3,5); fast-foods (3,4); lojas de 
roupas (3,3); área comum dos shopping- 

centers (3,2); lojas de eletroeletrônicos e 
supermercados (ambos empatados em 
sétimo lugar, com três pontos), bancos 
(2,4); e lojas de telefonia (2,2).

Citada por 89% da amostra, a ausência 
de burocracia nas feiras livres sustenta o 
ranking, apoiado ainda pela percepção 

de que esses são espaços mais tolerantes 
(81%); sem problemas operacionais (88%); 
e personalizados (47%). Na outra ponta, 
estão as lojas de telefonia, consideradas 
cheias e com frequentes falhas de sistema 
(79%); repletas de promessas exageradas 
(78%); displicentes (71%); e impessoais 

(56%). “Funciona como um alerta. Falta 
pensar de fato nas pessoas”, afirma Eduar-
do Schubert, um dos fundadores da Sax, 
ao lado de Érika Agostino e Jorge Kodja.

“Antes, o consumidor entrava na loja 
para trocar seu aparelho. Hoje, ele tem 
diversos serviços à disposição, o que tor-
na o atendimento muito mais complexo”, 
defende Ricardo César de Oliveira, diretor 
de operações e vendas consumo da Cla-
ro. “Preferimos ter um vasto portfólio pa-
ra poder adequar a marca à realidade do 
cliente.” É fato que, fora os aparatos tec-
nológicos, existem diversas ofertas, pro-
moções, bônus, recompensas e possibi-
lidades de recarga, conforme o tipo de 
cliente, pré ou pós-pago, ou de pacote, 
de voz ou dados, que realmente tornam 
a comercialização dos serviços telefôni-

varejo

As lições que vêm da rua
Preferência do consumidor pelo atendimento das feiras livres mostra que as marcas 
ainda têm muito o que aprender quando o assunto é relacionamento com o cliente

Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

Interior de restaurante do McDonald’s: treinamento é prioridade para a rede, que tem mais de 45 mil funcionários no Brasil
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cos bem mais difícil do que vender ba-
nana na feira. Mas Schubert lembra que 
a complexidade da tecnologia não pode 
ser usada como justificativa. “O vendedor 
precisa ter explicações convincentes. Afi-
nal, é na experiência de compra que toda 
a estratégia da marca, e seus investimen-
tos, se materializam”, adverte.

O cenário faz do treinamento uma cha-
mada cada vez mais insistente junto às 
operadoras. Na Claro, os novatos rece-
bem oito dias de cursos. Depois, passam 
a integrar um programa contínuo de atu-
alizações disponíveis aos 17,2 mil funcio-
nários da companhia. Assim como a Cla-
ro, a TIM não divulga os recursos aplica-
dos em capacitação, mas garante que “di-
reciona todos os seus esforços para en-
contros presenciais, aprendizado onli-
ne e convenções”. A expectativa é de que 
a força de vendas da TIM aumente 58% 
até o fim deste ano com a criação de 840 
novas vagas, alta de 70% com relação aos 
atuais 1,5 mil colaboradores distribuídos 
nas 111 lojas próprias da marca. 

Criada em 2011, a TIM Store é cita-
da como uma das principais iniciativas 
da empresa para melhorar a experiên-

entrar em uma loja de Beverly Hills e ser 
esnobada pelas vendedoras. A cena le-
vanta a questão do preconceito que, na 
vida real, ainda está presente em lojas de 
roupas e shopping centers para 60% dos 
entrevistados pela Sax. “Quando o clien-
te tem uma experiência desagradável em 
alguma loja, procuramos ajudá-lo inter-
cedendo diretamente com o lojista. Pos-
so afirmar com segurança que a grande 
maioria está feliz com o shopping”, asse-
gura Ana Guiomar Cavalcante, gerente de 
marketing do Center Norte, ao ser ques-
tionada por Meio & Mensagem em rela-
ção aos números da pesquisa. 

Já o Morumbi Shopping previne esse ti-
po de situação promovendo palestras mo-
tivacionais para os seis mil lojistas e cursos 
de postura e etiqueta, além de atividades fí-
sicas e sociais capazes de gerar desenvolvi-
mento pessoal, flexibilidade e a integração 
dos 600 funcionários com as equipes tercei-
rizadas. “Direcionar uniformemente o flu-
xo de clientes e desenvolver um estudo de 
lojas que torne todas as áreas do shopping 
atrativas estão entre os principais desafios 
do nosso negócio”, comenta Doris Weinberg, 
superintendente do Morumbi Shopping. 

las de excelência profissional, liderança 
e negócios, além de disponibilizar atua-
lizações remotas e uma plataforma de e-
-learning com aulas e testes gerenciados 
para mais de 45 mil funcionários dispos-
tos em 690 restaurantes.  

Próximo passo
 “Só mesmo com muito treinamen-

to é que vamos conseguir superar o de-
safio de manter a qualidade diante de 
um número cada vez maior de pessoas 
que se alimentam fora de casa”, pontua 
Gnypek. Sem revelar cifras, o executivo 
afirma que a capacitação é um investi-
mento prioritário, com projetos inclu-
sive replicados nas comunidades. “So-
mos um dos maiores geradores do pri-
meiro emprego”, informa Gnypek. Com 
um turn over alto (as pessoas costumam 
ficar por volta de um ano na empresa), 
mas compatível com o plano de negó-
cios, o McDonald’s hoje se orgulha em 
dar condições para que os indivíduos 
planejem o próximo passo. 

Outra grande rede que não teme dei-
xar a própria marca nas mãos de pesso-
as que experimentam a primeira vivên-

Átrio do Morumbi Shopping, que promove palestras motivacionais e cursos de postura e etiqueta para os lojistas incrementarem o atendimento

cia de compra do consumidor — que não 
anda nada satisfeito com as operadoras 
de telefonia móvel nos últimos tempos. 
“Os balcões foram substituídos por me-
sas de negociação para criar uma maior 
proximidade”, informa a TIM, em comu-
nicado oficial. 

Ainda assim, a ligação com o consumi-
dor não se completa. É o que acontece tam-
bém com os bancos, como mostra outra 
pesquisa, desta vez divulgada pelo 15o Fó-
rum de Varejo da América Latina. Posicio-
nado pelo estudo como “sofrível”, o aten-
dimento das agências bancárias é famoso 
pelas filas e a frieza dos relacionamentos. 
O HSBC, que declara realizar permanen-
temente a manutenção do espaço físico, 
dos equipamentos e do treinamento dos 
funcionários, reconhece, por meio de co-
municado, que “a experiência do cliente 
na agência é um fator amplo, envolvendo 
a limpeza, conforto e nível de ruído do 
ambiente, a disponibilidade e a cortesia 
dos colaboradores e o tempo de espera”. 

Nem tão à vontade
A sonhadora Vivian Ward, interpreta-

da por Julia Roberts no filme Uma Linda 
Mulher, não se sente nada à vontade ao 

Nos supermercados, o caráter impes-
soal do atendimento foi mencionado por 
59% das consultas analisadas pela Sax. 
Uma demonstração de que, mesmo no 
autosserviço, onipresente na vida mo-
derna, o “olho no olho” permanece como 
uma necessidade inerente ao ser huma-
no, especialmente para ganhar confiança. 
“O cliente valoriza bastante a simpatia e a 
cordialidade nos pontos de contato com 
nosso time de loja”, ressalta o Walmart, 
que, ainda em 2012, planeja acrescentar 
até 50 novas unidades à rede, composta 
por 533 lojas e 80 mil funcionários. Capa-
citação, eventos com a comunidade e pes-
quisas de satisfação compõem as ações 
da varejista americana para melhorar a 
percepção dos serviços.

“Você pode até ganhar dinheiro, mas 
talentos precisam ser desenvolvidos.” A 
frase, do fundador do McDonald’s Ray 
Kroc, é lembrada por Roberto Gnypek, 
diretor de planejamento e marketing da 
rede de fast-food mais famosa do mun-
do, para mostrar que o treinamento ocu-
pa o pedestal dos negócios da empresa no 
Brasil. Na Universidade do Hambúrguer, 
em operação na sede do McDonald’s, em 
Barueri (SP), a marca administra esco-

cia profissional é a Drogaria São Paulo, 
que, no ano passado, uniu-se à Drogaria 
Pacheco, líder no mercado fluminense, 
formando uma das maiores redes de far-
mácias do País. “As drogarias são respon-
sáveis por ensinar os jovens que ingres-
sam no mercado de trabalho”, acrescen-
ta André Elias Gonçalves, diretor de mar-
keting da rede, que em 2011 aplicou R$ 2 
milhões para habilitar os 18 mil funcio-
nários a atender os 14 milhões de clien-
tes que passam pelos caixas das 750 lojas 
da empresa ao mês. 

O papel social exercido no bairro tam-
bém é inquestionável. Não é à toa que 63% 
das pessoas que participaram da pesqui-
sa da Sax elegem as farmácias como os lo-
cais com a melhor atitude para resolver 
problemas e dúvidas. Com um tipo de 
atendimento que se assemelha às pada-
rias — o segundo melhor serviço listado 
pelo estudo —, as drogarias estão sempre 
próximas da vizinhança, com profissio-
nais que acabam estabelecendo forte elo 
emocional com os consumidores. Junto 
com as feiras livres, deixam um exemplo a 
ser estudado com reflexão pelas marcas: 
para servir por mais de 50 anos, como o 
seu Dias, é preciso servir bem.  
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1524, p. 28-29, 27 ago. 2012.




