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Vendedor cuidadoso evita mal-estar. 
 
Delicadeza e sensibilidade são requisitos essenciais para a venda de produtos delicados, como 
lingeries e itens de sex shop. Mostrar interesse sem ser invasivo, seriedade, mas com um toque 
de humor são regras básicas para os vendedores destas lojas, o que exige muita atenção dos 
gerentes na hora do recrutamento e treinamento.  
 
Segundo o consultor Jair Rocha, o vendedor de sex shops precisa ser simpático sem ofender a 
intimidade do cliente. É necessária atenção especial na hora do recrutamento: para lojas 
femininas, vendedoras mulheres, para masculinas, os homens são a melhor opção.  
 
"Além disso, o vendedor precisa ter a mente aberta e, no caso de sex shops, ter conhecimentos 
sobre as zonas de prazer, para que tenha elementos de convencimento", aconselha. Rocha lembra 
que, mais do que vendedores, os atendentes precisam ser consultores.  
 
Naturalidade é a palavra-chave empregada por Ana Cristina Ribeiro, gerente da Sex Shop House, 
localizada em Copacabana, no Rio. "Quanto mais o atendimento é natural, mais o cliente se sente 
à vontade", acredita.  
 
Em Belo Horizonte, o gerente da Sex Shop Ouvidor, André Sena, treina sua equipe de quatro 
vendedores constantemente para que o vocabulário usado na venda seja de bom tom. "Os 
atendentes devem ter muito cuidado com o que falam".  
 
Na venda de lingerie, o posicionamento não deve ser diferente. Para a responsável pela marca de 
moda íntima Miss Victoria no Rio, Anna Thereza Cabral Vianna, além de sensibilidade, o trabalho 
das vendedoras deve ser personalizado para criar fidelidade. "A venda de lingerie é diferente, pois 
quando a cliente se identifica com a marca e gosta da peça, se torna fiel. Por isso, a vendedora 
precisa saber o nome da cliente, conhecer um pouco dos seus gostos".  
 
A gerente-geral da Witness, na Savassi, em Belo Horizonte, Magda Cristina Leal, concorda. Por 
considerar lingerie um produto difícil de vender, ela afirma que a abordagem precisa ser baseada 
na delicadeza. "Precisamos saber o que o cliente quer para vendermos bem".  
 
Ela lembra que o atendimento ao sexo masculino é diferente. "Como vendemos pijamas, eles 
entram e vão abordando logo a vendedora. Quando querem comprar para a esposa ou namorada, 
também são mais objetivos", afirma.  
 
A gerente da Art Sauvage, do Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul do Rio, Marise Cavalcanti, 
afirma que as "recatadas" são minoria. 
 
"As lingeries hoje estão tão bonitas que as mulheres compram, mas nem dizem se vão usá-las 
necessariamente para seduzir os homens. No entanto, a grande maioria já está com a cabeça 
bem aberta e não tem vergonha de dizer o que quer", declara.  
 
Na Avelã, loja de lingerie do Shopping Tijuca, os homens que acompanham suas esposas ou 
namoradas são orientados a não chegarem perto das cabines caso o trocador ao lado esteja 
ocupado.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 fev. 2006, Jornal do Lojista, p. B-8.  
 


