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Falar inglês não é pré-requisito apenas para os vendedores das grandes joalherias. Todo o varejo 
já necessita de mão-de-obra qualificada e que conheça pelo menos um idioma estrangeiro, 
preferencialmente inglês ou espanhol. E, se a equipe se deparar com um cliente alemão ou russo, 
por exemplo, disposição, paciência e criatividade são os atributos indispensáveis, principalmente 
na hora de substituir a fala por mímica.  
 
De acordo com consultores, o estrangeiro que entra em uma loja tem grandes chances de 
comprar. Sabendo disso, a necessidade de os funcionários dominarem pelo menos o inglês é cada 
vez maior. Principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, quando o Rio atrai mais turistas, é 
imprescindível ter a cada turno pelo menos um atendente bilíngüe.  
 
Maioria dos turistas vem dos eua e Canadá  
 
Proprietário de duas lojas Ellus no Shopping Rio Sul, Lázaro Mansur tem em sua equipe de vendas 
80% de funcionários bilíngües. O idioma mais solicitado é o inglês, seguido do espanhol. Há 
também quem domine francês e alemão. "Mas a maioria dos turistas é composta por americanos 
e canadenses", conta.  
 
- Na hora de contratar, não levo em conta apenas o conhecimento de idiomas, mas é evidente 
que a demanda por vendedores bilíngües cresce a cada dia. Na seleção não há prova de línguas. 
Quem fala inglês passa por um pequeno teste de conversação. Os outros, contratamos baseados 
na confiança e na certeza de que a verdade será mostrada no primeiro atendimento a um 
estrangeiro - explica Mansur.  
 
O empresário conta uma situação inusitada que aconteceu em uma das lojas do Rio Sul. Segundo 
ele, duas senhoras iugoslavas, que não falavam inglês, entraram querendo comprar. "É 
impressionante como a linguagem corporal é universal. Elas nos entenderam e compraram. Mas 
queriam pagar em dólar. Ainda as acompanhamos até a casa de  
 
câmbio para trocar o dinheiro", recorda Mansur.  
 
Coordenador de marketing da UniverCidade, Vitor Pires ensina que os vendedores, além de terem 
conhecimentos de outra língua, devem ser orientados a buscar outros conhecimentos sobre os 
países de origem dos clientes.  
 
- As vendas acabam sendo muito automáticas. Se o vendedor tem um bom nível de 
conhecimentos gerais, vai saber conversar sobre outros assuntos. Além disso, saber as principais 
características comportamentais de cada povo é fundamental para conduzir a negociação e 
persuadir o cliente - ensina Pires.  
 
O consultor confirma que, nos casos em que não há um idioma comum para estabelecer um 
diálogo, a melhor alternativa é fazer gestos e usar palavras-chave em inglês, por exemplo. Além 
disso, adequar o atendimento de acordo com características como idade é um bom caminho para 
obter sucesso.  
 
Gerente da Triton do Rio Sul, André Dias fala inglês, francês e espanhol. Para ele, o mínimo que a 
loja pode oferecer ao turista é a oportunidade de aproximação por meio de um idioma comum. "A 
grande maioria fala inglês. Mesmo que a contratação não tenha como pré-requisito o 
conhecimento de idiomas, pelo menos uma pessoa da equipe deve atender a esta demanda", 
acredita.  
 
Palavras-chaves para estabelecer diálogo  



 
Maria Garcia, da A8 Consultoria, confirma que é preciso estar preparado. Mesmo assim, os 
comerciantes não estão livres de situações complicadas. Para quem não tem equipe com este tipo 
de conhecimento, Maria aconselha cursos básicos e de custo baixo oferecidos por entidades como 
Sesc e Sebrae. "Eles ensinam o básico. Assim, a equipe consegue ao menos conhecer as palavras-
chave para estabelecer um diálogo mínimo", afirma Maria.  
 
Segundo Pires, alguns locais atraem um número maior de turistas, o que requer mais atenção na 
hora de contratar. Shoppings como Rio Sul, Fashion Mall e BarraShopping são muito visitados por 
estrangeiros. Lojas de rua em bairros como Copacabana, Leblon e Ipanema também precisam de 
funcionários bilíngües.  
 
Gerente da Cartier, na Rua Garcia D'Ávila, Elisabeth Pereira dos Reis conta que apenas uma 
funcionária não fala inglês. O restante da equipe, afirma, fala outros idiomas e tem nível superior. 
Para garantir um bom atendimento, Elisabeth diz que é preciso saber respeitar o estilo dos 
visitantes estrangeiros.  
 
- Eles são mais reservados. Só conversamos sobre outros assuntos quando eles começam a falar. 
Outra diferença marcante dos clientes nacionais é que a grande maioria dos estrangeiros não 
pede desconto - analisa.  
 
dicas  
 
>> É preciso ter, no mínimo, um funcionário com fluência em inglês em cada turno.  
 
>> Bairros da Zona Sul, lojas próximas a grandes hotéis e em shoppings como Rio Sul, Fashion 
Mall e BarraShopping devem ter equipe bilíngüe.  
 
>> Apesar de não ser um cliente com perspectiva de fidelização, os estrangeiros merecem 
atendimento diferenciado.  
 
>> Conhecer aspectos gerais da cultura do consumidor torna a venda mais agradável e cativa o 
cliente.  
 
>> O diálogo não deve ficar restrito à venda. Abordar outros temas ajuda na negociação.  
 
>> O cliente estrangeiro que entra na loja tem grandes chances de comprar.  
 
>> Mostrar-se prestativo e atencioso é o segredo para conquistar o cliente, mesmo quando não 
há um idioma comum para o diálogo.  
 
>> Mímicas e gestos podem substituir o diálogo quando o cliente não fala inglês ou espanhol.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 jun. 2003. 


