
"São apenas as ordens da casa" 
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Receita infalível para perder um cliente: dizer que algo que ele solicitou ou reclamou não pode ser 
feito por "ordens da casa". É certo que toda loja tem regras - e deve tê-las - mas há momentos 
em que o jeitinho deve falar mais alto. Para garantir a clientela, é importante dar certa autonomia 
para os vendedores usarem a experiência, ou simplesmente, a sensibilidade, na tentativa de 
resolver pequenos problemas.  
 
Concorrendo com uma loja maior da mesma marca, Flavia Fernandes Campos, gerente da 
Mercatto da Rua Uruguaiana, defende o atendimento como grande diferencial a apresentar. 
"Precisa-se trabalhar a relação do cliente com a loja. A situação mais comum que se tem é a de 
troca de mercadorias. Apesar do prazo ser de dez dias, sempre abrimos exceções", diz. Segundo 
ela, o prazo serve mais para diminuir o número de pedidos.  
 
O caso mais marcante para Flavia foi quando uma cliente quis devolver a jaqueta que comprou e 
pediu o dinheiro de volta. Como já tinha passado do tempo disponibilizado para efetuar a 
devolução, que é de dois dias, a única solução que pensou foi tentar resolver o problema na 
conversa.  
 
Cliente queria devolver a peça e ter o dinheiro de volta  
 
- Ofereci que ela escolhesse outras mercadorias naquele valor. Argumentei que deveria haver 
outras peças para o gosto dela, mas ela não quis. Como o objetivo principal é deixar o consumidor 
satisfeito, me inteirei do procedimento burocrático para resgatar o cheque e devolvi - conta a 
gerente. Ela lembra que o resultado foi positivo, pois a cliente acabou voltando outras vezes à 
loja.  
 
Motivos para pedidos de troca podem estar ligados ao tamanho da roupa ou à insatisfação de 
quem recebe um presente, mas também pode ser um erro do próprio consumidor. Lavagens 
indevidas são as campeãs. Na Adonis de Copacabana, uma das regras para trocar mercadorias 
determina a necessidade de análise prévia. Sebastião Simplicio Dorce, gerente da loja, afirma que 
é comum clientes exigirem a troca na hora que trazem a roupa.  
 
- Tudo que podemos fazer é conversar, explicar que é uma regra e até adiantamos que é 
garantida a troca - diz. O gerente garante que quase todos os produtos são trocados. "Não há 
perdas com isso, o cliente confia mais na empresa, fica fiel à loja", explica.  
 
Já Antonio Estevão da Silva, da loja de moda masculina Saint Gall de Copacabana, que não tem 
prazo definido para trocas, recomenda que o vendedor seja sincero com o cliente. "Mostramos 
que ele tem direitos, deve reclamar, mas se o problema não é da roupa em si, deve saber. Já 
chegamos a levar alguns à tinturaria para ouvirem de outras pessoas que o problema é deles 
mesmos", conta.  
 
O consultor Sérgio Almeida, especialista em atendimento e relacionamento com o cliente, defende 
que a questão da troca de um produto é um problema que o dono da loja deve discutir com o 
fornecedor, e não com a pessoa que comprou.  
 
- O cliente é quem dita as regras da loja. Ele está negociando e pechinchando até em  
 
shopping centers. Se não der um jeitinho, o lojista vai perder. A regra deve ser flexibilizar, dando 
autonomia para os vendedores agirem sem consultar a gerência - ensina Almeida.  
 
Romper o protocolo, no entanto, é conquista de poucos consumidores. Muitas vezes, serviços 
especiais em determinada loja só são feitos para clientes conhecidos ou que apresentem 



determinação. Na Laticínios Sabor de Queijo, em Botafogo, queijos de casca vermelha não são 
fatiados. "Mas se um freguês que costuma vir à loja pede para o vendedor, sempre se fatia", diz o 
proprietário Arthur Barroso Fortes.  
 
Templo intocável em algumas lojas, vitrines também podem ser alteradas se a insistência for 
grande. Na Mercatto, somente o programador visual pode fazer mudanças na vitrine. Flavia 
orienta suas funcionárias a oferecer a reserva da roupa para a pessoa interessada, que, às vezes, 
até paga adiantado. Mas se alguma cliente não aceita a idéia de reservar a roupa, Flavia cede. As 
vendedoras retiram a roupa e substituem por outra parecida.  
 
É na hora do pagamento, no entanto, que vêm as maiores exigências. Pagamentos à vista 
dificilmente passam sem um pedido de desconto. O consultor Roberto Assef acredita que, se a loja 
não dá um diferencial para o consumidor que paga na hora, pode afugentar clientes. "Há lojas que 
dão prazos enormes para o pagamento. Dividem o valor em inúmeras parcelas. Mas a pessoa que 
quer pagar na hora não ganha nenhum benefício", opina.  
 
Acréscimo no preço em função da forma de pagamento  
 
Assef lembra que esta questão é tabu para os lojistas por questões jurídicas, já que não pode 
haver acréscimo no preço em função do pagamento com cartão de crédito ou débito. Almeida 
concorda e coloca que o problema é um equívoco, "já que há um valor embutido na mercadoria, 
que poderia ser diminuído no pagamento à vista".  
 
Sem anunciar previamente, Dorce, da Adonis, só dá descontos aos clientes que pedem. 
"Recomendo aos vendedores que esperem o pedido. Se houver insistência, eles dão 5% de 
abatimento no valor total", conta. Mas um dos grandes problemas na loja é com cheques. São 
aceitos, mas desde que sob as "normas da casa". Para pagar com cheque, o consumidor deve 
preencher um cadastro com dados e referências pessoais, que nem sempre é bem recebido. Há 
pessoas que se recusam a se cadastrar, "mas com  
 
jeitinho, conseguimos que preencham", diz Dorce.  
 
O cadastro também é feito na Saint Gall. Silva conta que para evitar problemas com o 
preenchimento, recomenda que observem o cliente. "Quando se atende uma pessoa, é importante 
ver se tem algo de diferente no ar. Se a pessoa está com pressa, já é um sinal. Podem-se 
descobrir diversas coisas. O comércio é uma faculdade", ensina o gerente Estevão da Silva.  
 
dicas  
 
>> A troca de produtos deve ser permitida mesmo que fora do prazo, a não ser que tenha 
mudado a coleção da loja. Problemas com o produto devem ser discutidos com o fornecedor, e 
não com o cliente.  
 
>> Se o cliente vai pagar à vista, é válido beneficiá-lo com descontos.  
 
>> Vitrines não são templos intocáveis. As roupas expostas podem ser substituídas por outras 
parecidas ou, ao menos, reservadas para o consumidor.  
 
>> Ser flexível com o preenchimento do cadastro ajuda a não espantar os clientes.  
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