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Boa aparência é ter estilo compatível com público-alvo 
 
Ter boa aparência costuma ser um dos primeiros requisitos em processos de seleção para equipe 
de vendas. Consultores alertam, no entanto, que os empresários lojistas devem ter claro em 
mente o que isso significa. A primeira regra é não se deixar influenciar pelos padrões de beleza 
estabelecidos. Estilo compatível com público-alvo e simpatia são o que mais influencia nos 
resultado das vendas.  
 
A coordenadora de visual e merchandising da Corpo & Alma, Norma Fernandes, garante que nas 
lojas da marca beleza não é considerada fundamental. Com 14 lojas no Estado do Rio, todas 
contratam apenas mulheres para trabalhar em vendas. Segundo ela, uma vendedora com boa 
aparência é a que tem boa postura, mostra-se inteligente e simpática. 
 
- Existem aspectos mais importantes do que a beleza natural. Como o consumidor está mais 
exigente e disposto a pagar pelo bom atendimento, itens como maturidade, inteligência, limpeza e 
simpatia contam bem mais. A vendedora de hoje deve, principalmente, saber argumentar na hora 
da venda. Tem que conhecer o produto e estar pronta para responder as perguntas do cliente - 
defende Norma. 
 
Simpatia vale ouro na hora de efetuar venda 
 
O empresário Paulo Diniz, dono da loja de vestuário feminino MD, no Shopping Rio Sul, diz que na 
hora da contratação percebe mais os jovens simpáticos e sorridentes. Porém, reconhece que, em 
muitos casos, ter uma bela vendedora pode contribuir para o sucesso de uma venda. "Não ocorre 
sempre, mas sei que muitas vezes chega a contar bastante", diz.  
 
Na mesma linha pensa o diretor de treinamento da Gouvêa de Souza Consultoria, Eduardo 
Macedo. Especialista em varejo, reconhece que a beleza pode ser peça determinante em alguns 
casos. "O ser humano sempre foi admirador do belo". Porém, lembra que tanta veneração pode 
atrapalhar quem não possui outros recursos senão a beleza para efetuar uma venda.  
 
- Certamente as pessoas bonitas têm uma certa vantagem na hora de atrair e concretizar uma 
venda. Mas é preciso saber usar isso a seu favor. Vejo muitos vendedores que não conseguem 
aproveitar a beleza que ostentam. Algumas modelos nem são tão belas, mas sabem usar o 
charme. Por isso, na dúvida, um sorriso no rosto, uma boa postura e simpatia podem cativar 
melhor o cliente - avalia.  
 
Uma ajuda para incrementar a aparência dos vendedores - e, de quebra, da loja em si - é montar 
uma equipe de vendas uniformizada. Macedo garante que a padronização das roupas dos 
vendedores pode ser extremamente eficaz para ter sucesso nas vendas. "Não precisa ser algo 
pesado, mas que combine com o perfil da loja. Na Corpo & Alma, Norma Fernandes diz que todas 
as vendedoras contam com uniforme. "É uma maneira de não deixar que o cliente se perca na 
loja", justifica.  
 
Antes de compor o quadro de vendedores, especialistas em varejo recomendam um completo 
estudo sobre o perfil dos clientes. Eduardo Macedo, da Gouvêa de Souza Consultoria, sugere ao 
lojista procurar combinar a postura e interesses do pretendente com o público que futuramente 
deverá atender. 
 
 
 
 



Optar por pessoas mais velhas pode ser caminho 
 
Nas lojas de esporte, nem sempre os mais jovens são os mais indicados. " O empresário deve 
escolher quem tem empatia natural com o cliente. Mas, por outro lado, não deve se basear muito 
em aspectos como idade. Isso é relativo. Afinal, quem disse que apenas um garotão pode ser o 
perfil ideal para vender em loja surfwear? Pessoas mais velhas, com afinidade com esse esporte, 
podem servir ", afirma Macedo. 
 
A consultora da Ponto de Referência, Ana Cecília Melo, lembra que o empresário nunca deve 
perder de vista a proposta da loja. Isso significa incluir os critérios de seleção na visão geral da 
empresa. "É o que chamamos de Estudo dos 5 Elementos", diz. Entenda-se: design (da loja e dos 
uniformes), conveniência, atendimento, entretenimento (tornar a compra uma boa experiência) e 
educação. "Juntos, esses pontos compõem a idéia que o consumidor faz da loja", explica. 
 
No restaurante Mix Gourmet, a gerente Letícia Lomba diz procurar selecionar vendedores com 
idades entre 20 e 35 anos. "O atendimento é informal, pois nosso público pede isso. Tanto que os 
garçons não usam smoking, mas apenas roupas pretas", completa.  
 
Na Corpo & Alma, Norma Fernandes também diz ter preferência por vendedoras com até 30 anos. 
"Não combina com nosso perfil ter vendedoras adolescentes", afirma. A tendência é seguida por 
Paulo Diniz, dono da loja de moda feminina MD. "Atendemos público mais velho. Nossas 
vendedoras têm que passar experiência. Não dá para aceitar pessoas com piercing. Não vendo 
brincos, vendo roupas!", exclama. 
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