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Ser atendido antes mesmo de pensar no produto que deseja comprar. O que pode parecer um 
sonho para alguns consumidores, pode ser considerado um pesadelo para outros. Consultores são 
unânimes em afirmar que o cliente precisa de um tempo, sozinho, até se ambientar ao clima da 
loja. Ainda assim, é comum a prática da venda agressiva, quando o atendente dirige-se ao cliente 
sem dar a ele o tempo de adaptação necessário ou quando resolve pescar o transeunte que passa 
do lado de fora do estabelecimento. Em períodos sazonais, como Dia das Mães, Dia dos 
Namorados ou Natal, a prática parece se intensificar nas ruas e nos shopping centers das grandes 
cidades. 
 
Para Renato Antonio Romeo, sócio-diretor da Sale Solution especializada em treinamento de 
pessoal de vendas , um vendedor muito afoito passa para o cliente a sensação de ansiedade. O 
especialista afirma que é comum os lojistas orientarem os funcionários a trabalhar com garra e 
persistência. A importância dada à motivação, entretanto, é um tiro que pode sair pela culatra. 
"Muitas vezes, o vendedor interpreta a mensagem de forma incorreta e acaba se tornando mais 
agressivo, querendo gerar resultados de forma rápida", afirma Romeo. 
 
Em vez da abordagem ansiosa, o vendedor deve ter uma postura calcada na psicologia. O 
primeiro passo é deixar o cliente passear pela loja, esperar que fique à vontade. "Nessa fase, o 
cliente está entrando num novo mundo", compara Romeo, lembrando que, em seguida, é a fase 
das perguntas. O vendedor deve entender as necessidades do consumidor, perceber que produtos 
se encaixam no seu objetivo. Se for o primeiro contato, deve-se evitar assuntos que invadam a 
privacidade. O toque também não é recomendado. 
 
Afoitos repelem  
 
Proprietário da Tutto Bianco, no Barra Shopping, Juedir Ventura concorda que os vendedores 
afoitos repelem os consumidores. O empresário acredita que é preciso saber como sondar o 
visitante. Segundo Ventura, uma pesquisa realizada pela loja apontou que 45% das pessoas não 
se sentem confortáveis com os vendedores insistentes. "É importante fazer perguntas, conhecer o 
perfil do cliente para saber que tipo de roupa oferecer", explica o lojista, acrescentando que, antes 
do primeiro contato com o consumidor, o vendedor deve esperar, pelo menos, 30 segundos.  
 
No lado oposto do que se considera um mau atendimento, os vendedores da Rua Oscar Freire, em 
São Paulo, destacam-se pela abordagem eficiente. Pesquisa realizada pelo instituto Market 
Analysis avaliou 17 metrópoles do mundo e identificou quais são os locais com atendimento 
diferenciado e boa infra-estrutura. Os lojistas da Oscar Freire ficaram na 9ª colocação, superando 
centros de compras de países como França, Bélgica e Portugal. O levantamento detectou que 
82,1% dos vendedores da Oscar Freire cumprimentam o cliente na entrada e na saída. Setenta e 
dois por cento são cordiais e, em relação aos itens educação e apresentação, os lojistas ocuparam 
a terceira posição em nível mundial. 
 
Sem exageros  
 
Gerente da loja de moda feminina Abstrata, do Shopping Tijuca, Cecília Tappler, afirma que os 
funcionários são orientados a não abordar o cliente de forma exagerada. "Não permito, mas 
também não proíbo. Vai do bom senso de cada vendedor", diz Cecília. Para a gerente, uma 
abordagem bem-humorada pode surtir um efeito positivo. "Quando percebemos que a pessoa 
passa algum tempo do lado de fora, olhando a vitrine, nós fazemos a abordagem de maneira 
simpática", confirma.  
 
As vendedoras são orientadas a cumprimentar a cliente e descobrir para qual ocasião ela 
necessita se vestir.  



A partir daí, devem-se oferecer opções adequadas. Se a pessoa deseja apenas olhar as peças, é 
importante que o vendedor fique de olho para captar o gosto do cliente e saiber o que oferecer.  
 
Mesmo com as recomendações básicas, deixamos que cada um trabalhe de acordo com sua 
personalidade. Uns são mais calmos, outros mais agitados comenta a gerente, ratificando que 
desaprova a venda agressiva, mesmo em época de shopping cheio. 
 
Saara não incentiva venda agressiva  
 
O presidente da Sociedade de Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências (Saara), Ênio 
Bittencourt, afirma que, nessa área da cidade, a abordagem dos vendedores mais afoitos 
incomoda mas não chega a repelir os clientes. Segundo afirma, o principal motivador desse tipo 
de postura é que os vendedores correm atrás das comissões, de 5% sobre o valor das vendas 
diárias. Em épocas sazonais, como o volume de vendas é expressivo, os empregados das lojas 
acabam não correndo atrás do freguês. Já em períodos menos movimentados, ocorre o inverso. 
 
Os vendedores ganham R$ 331 por mês e, com as comissões, conseguem triplicar esse valor. Por 
isso acabam se aproximando mais dos visitantes. Os lojistas não incentivam a venda agressiva. A 
orientação básica é que eles não devem molestar o freguês comenta Bittencourt, acrescentando 
que, em épocas normais, passam pela Saara cerca de 70 mil pessoas por dia. Nos picos de venda, 
circulam pelas 11 ruas da região cerca de 1,5 milhão de pessoas. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 set. 2005, Jornal do Lojista, p. B-10. 


