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Atendimento deficiente, preços elevados e filas são os principais motivos que levam o clientes a 
deixar a loja de mãos vazias. Para os comerciantes, sinal de que é preciso mudar. De acordo com 
consultores em varejo, o primeiro passo deve ser ouvir o consumidor.  
 
Fisioterapeuta, Marta Gomes Silva Alencar foi a duas lojas num shopping de Botafogo e uma loja 
de rua em Ipanema, mas não comprou a bolsa que queria. A causa: preços caros e qualidade 
duvidosa, segundo ela. Já a dona de casa Lúcia Amorim e o pediatra Afonso Dias desistiram da 
compra porque as lojas, no Flamengo e em Copacabana, não aceitavam cheque pré-datado.  
 
Diretor da Treinasse Assessoria e Treinamento em Varejo, Ulysses Reis observa, porém, que, 
muitas vezes, o que mais frustra o consumidor é o tempo de espera e as barreiras comuns nos 
parcelamentos. Como aconteceu com a professora Margareth Maria Nunes Sampaio, que perdeu a 
paciência e saiu de uma loja de moda feminina, no Centro, sem a roupa que havia escolhido.  
 
Margareth conta que apresentou os documentos solicitados e forneceu o telefone da residência. 
"Ninguém atendia porque moro sozinha. Expliquei, mas as vendedoras pareciam robôs, ficavam 
repetindo que eu tinha que aguardar até que atendessem o telefone. Desisti."  
 
A engenheira Mônica Santos Dormes, a pedagoga Cintia Noel de Moura e a massagista Aldenora 
Maria Antunes saíram descontentes com a indiferença dos vendedores, que demoraram a atendê-
las em lojas do Centro, Madureira e Bonsucesso. O tempo de espera fez com que desistissem da 
compra.  
 
Joana Simon Albano, cabeleireira, por sua vez, assustou-se com a fila para pagamento em loja do 
NorteShopping. "Queria apenas um sorvete, mas enfrentar fila para isso não estava nos meus 
planos", endossa o gerente financeiro Marcus Manhães, que passou pela mesma experiência em 
fast food na Tijuca.  
 
Alexandre Bastos, dono da loja de moda Segmentos em Ipanema e Leblon, afirma que o 
movimento está entre suas principais preocupações. "Costumo observar a entrada de clientes e 
fico satisfeito quando de cada 30 pessoas, 15 a 20 compram."  
 
Para Reis, quatro fatores fazem a venda: produto, promoção, preço e variedade. A falta de opções 
foi o que fez o professor Gilson Cantes Nilo deixar para trás uma prancha de surfe em loja de 
Cabo Frio. "Não havia muitas opções no estoque. Além disso, a loja não fazia entrega", conta.  
 
FALHA NO ATENDIMENTO É O PRINCIPAL PROBLEMA  
 
Falha no atendimento é o maior problema para o comerciante e consumidor Durval Teixeira 
Pavão. Ele reclama da desatenção e preguiça de vendedores, resultantes da falta de preparo. 
"Como consumidor, sinto o descaso sempre. No meu bar, na Tijuca, atendo com a mesma atenção 
quem vem comprar uma bala ou comer uma picanha, porque tenho medo de perder clientes. Por 
isso, fico à frente do balcão de 7h às 22h, para garantir o bom atendimento", afirma.  
 
O aposentado Milton Alberto Lemos, a empresária Maria Amélia Albuquerque e a  
 
advogada Nilma Rosa Rodrigues são outros a reclamar do atendimento, em lojas no Grajaú, 
Maracanã e Tijuca. Insatisfeitos com a abordagem e vendedores que seguem o consumidor pela 
loja, acabaram saindo de mãos vazias. Já a ginecologista Carla Maciel Antunes, a secretária 
Isabela Lima Vieira, o arquiteto Claudio Luis Senra e o representante de vendas Norberto Teixeira 
Avelar optaram por não comprar nada, em função do comportamento insistente de vendedores de 
lojas em Copacabana e no Catete.  



 
Não há nada que irrite mais a fotógrafa Carmem Lúcia Pereira Lima, o advogado Tomás Oliveira 
Trovas, o técnico em refrigeração Diogo Novaes, o corretor Silvio Queiroga e a estudante Tássia 
Pauluce que vendedor que pressiona o consumidor. Embora semelhantes, as histórias 
aconteceram em diferentes lojas, no Centro, Botafogo e Tijuca. "A calça jeans não ficou boa, mas 
a vendedora não parava de elogiar. Isso foi me aborrecendo e fui embora", conta Tássia.  
 
Numa loja de decoração no Leblon, Magda Santos Cintra desistiu do jogo de quarto porque o 
vendedor tinha pressa na venda. "Notei a impaciência do funcionário, que ficou fazendo pressão 
ao afirmar a todo instante que havia mais interessados na mobília e ele que não poderia reservar. 
Achei impertinente e preferi comprar em outro lugar", afirma.  
 
Diretor do Centro de Estudos do Varejo, Luiz Freitas ressalta que o varejo exige vocação e é isso é 
o que falta a muitos vendedores, o que acaba originando as distorções relacionadas pelos 
consumidores. "Não basta o lojista treinar a equipe, tem que educar e recrutar aqueles 
verdadeiramente vocacionados para o comércio", destaca.  
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