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Consumidores de última hora precisam ser cativados 
 
O brasileiro tem mania de fazer compras de última hora e, para os lojistas, essa característica 
pode causar problemas em relação ao atendimento. Faltando dois dias para o Natal, é preciso 
atenção na qualidade mesmo com a loja cheia. Consultores alertam inclusive que não se deve 
abrir mão do cadastro para cativar aquele consumidor que comprou na loja motivado por 
promoções ou pela ocasião, mas que normalmente não é cliente.  
 
Na X Site, a preocupação com o atendimento é constante. Letícia Trumbach, gerente da loja no 
Botafogo Praia Shopping, conta que é impossível ter exclusividade nesta época do ano, mas há 
uma orientação especial para as vendedoras.  
 
- O importante é mostrar ao cliente que, mesmo atendendo a várias pessoas ao mesmo tempo, 
estamos disponíveis para todos - explica Letícia. 
 
Segundo a gerente da X Site, o mês de dezembro foi movimentado desde o início, mas com 
períodos de tranqüilidade, nos quais optou por trabalhar com suas vendedoras como atender mais 
rápido. 
 
Dono de uma rede de quatro óticas em São Gonçalo, Niterói e Alcântara, João Carlos Sequeiros 
gostaria que todo dia fosse Natal. Segundo ele, com treinamento constante, é possível contornar 
os problemas de atendimento quando a loja está cheia.  
 
- Com o treinamento, os vendedores saberão onde estão os produtos, como são fabricados. Caso 
o consumidor necessite de explicação mais detalhada, terá argumentos. Caso precise de 
atendimento rápido, será com a mesma qualidade - garante o lojista. 
 
Serviços simples, como oferecer água mineral, café expresso, são na opinião de Sequeiro, um 
conforto que compensa a espera do atendimento em uma loja cheia. "É preciso também ter vários 
níveis de funcionários. Assim, após a realização da venda, o cliente é passado para outro setor da 
loja, onde fará o pagamento e cadastro, com outra pessoa", conta.  
 
Na Enjoy, rede de moda feminina, a equipe é orientada por suas gerentes para escrever os nomes 
das clientes, para não esquecer ou trocar pedidos. O vendedor é quem acompanha o cliente até a 
porta da loja e monitora o atendimento no caixa. Anne Peçanha, gerente da loja no Shopping 
Nova América, lembra que existe uma variação de freqüência na loja no mês de dezembro. 
 
Cuidado para não prejudicar imagem  
O consultor Sergio Almeida, especialista em atendimento ao cliente, avalia o período como crítico. 
"Há um desequilíbrio entre oferta e procura. Vivemos na era do cliente e a alta demanda gera o 
conflito", diz. 
 
Para Almeida, o importante é ter cuidado nesta época para preservar a imagem da loja no resto 
do ano. O público, segundo ele, já espera uma baixa na qualidade, mas é preciso se precaver.  
 
- O treinamento é a chave da questão. Ações como cuidado maior na seleção dos funcionários 
extras, fazer uma reunião diária para avaliar pontos negativos e positivos, dar exemplos. O ideal é 
começar 90 dias antes, ou seja, em setembro - explica o autor dos livros "100% cliente" e "Ah! 
Não Acredito", focados em tática de atendimento.  
 
Mesmo com a época do ano concorrida, Letícia acredita que o cadastro dos clientes é importante. 
"Sei que o cliente de Natal tem pressa, pois precisa resolver várias questões em pouco tempo. 



Mas procuro mostrar que ao realizar o cadastro, damos um desconto no aniversário do cliente", 
conta.  
 
Almeida concorda, mas diz que o período natalino é momento de pressão. "Não é uma boa 
oportunidade para realizar cadastros, o melhor é pegar o telefone e realizar novo contato em 
janeiro", lembra o consultor.  
 
O cadastro de clientes não é deixado de lado, mesmo no período conturbado das festas. Anne 
lembra que o cadastro da Enjoy é único e todas as unidades terão acesso.  
 
- Para os novos clientes, cadastramos no momento do pagamento. Se houver abertura para maior 
aproximação, ligamos posteriormente para saber se foi tudo bem, do sucesso da roupa ou dos 
presentes - explica. 
 
Controle do estoque esbarra no modismo  
Os shoppings cariocas registraram no último final de semana um crescimento médio de 20% nas 
vendas em relação ao ano passado, segundo associações comerciais. Um reflexo do índice é a 
falta de produtos.  
 
- Colocamos nossas velas para o Natal à venda em novembro, estimando que continuariam a 
venda até o ano novo. Mas com a baixa dos preços, de R$ 16 para R$ 9,90 fez com que os 
estoques acabassem rapidamente - explica Val Moreira, gerente da Eleonora Presentes no 
Shopping Iguatemi. "Quando um produto acaba em uma das quatro unidades realizamos 
transferências para atender aos pedidos", lembra. 
 
Planejamento é caminho para amenizar problema  
Na Extrema, a vedete da estação foi uma blusa de tricot por R$ 29,90. O estoque havia acabado, 
mas ontem foi reposto com mais 350 blusas. Isis Mara de Oliveira, proprietária da loja, diz que o 
planejamento ajuda, mas o público é instável. "Como temos fabricação própria, foi mais simples 
repor antes do Natal. A estimativa, no entanto, é difícil de fazer, pois o público é imprevisível ", 
afirma a empresária. 
 
O consultor da Treinasse Assessoria e treinamento em varejo, Ulysses Reis, afirma que a melhor 
estratégia para prevenir a falta de estoque às vésperas do Natal é se planejar logo após a data.  
 
- Assim, no momento de fazer as compras em outubro, 80% das compras deverão ser 
relacionadas à revisão do ano anterior. O restante fica para os modismos do ano, difícil de prever 
se farão sucesso ou não - explica. 
 
Kamal Kalaoum, proprietário da Brasil Roupas, no Saara, diz que há cinco anos, o movimento é 
parecido. "O crescimento é sempre em torno dos 5%. Há falta de produtos, mas é muito baixo o 
índice", explica. 
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