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Comerciantes preferem universitários em segmentos de alto padrão. 
 
O mais provável seria encontrar uma psicóloga no consultório; um arquiteto, no escritório; e uma 
veterinária, na clínica. Seria. Estes profissionais, de formação universitária diferente, têm em 
comum o local de trabalho: a loja. Alguns, pela falta de oportunidade de uma vaga de emprego 
em suas respectivas áreas, decidem procurar o varejo e acabam fazendo carreira. Outros, apenas 
de passagem, pagam a faculdade e garantem um dinheiro para o lazer. Com isso, comerciantes 
aproveitam para contratar vendedores identificados com seu público-alvo.  
 
A formação acadêmica é um ponto positivo para estudantes que deixam o currículo nas lojas 
porque, para os gerentes, são pessoas comprometidas com o futuro, têm objetivo de crescimento 
profissional e possuem um nível sócio-cultural maior para interagir com os clientes.  
 
Em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, a loja Florense, showroom de cozinhas, móveis e 
estofados para a casa e para o escritório, tem seis vendedores arquitetos. Além de vender, eles 
fazem o projeto de acordo com a planta levada pelo cliente. Os arquitetos vendedores colocam em 
prática o que aprenderam na sala de aula e são mais eficientes porque têm a técnica e a formação 
para atender as necessidades específicas do cliente.  
 
Sandro Perim, gerente da Florense no Rio, garante que mais do que a venda de um produto, o 
consumidor exige do vendedor comunicação. "Aqui na loja, as vendas não são rápidas. O cliente 
que está montando um apartamento quer saber detalhes de como decorar seu imóvel e precisa da 
opinião de um profissional. Os vendedores dão consultoria, executam os projetos e vendem", diz 
ele.  
 
De acordo com Sandro, que é formado em administração, a vantagem é que a margem de erro é 
menor e, conseqüentemente, gera um lucro maior, já que seus arquitetos vendedores têm o 
conhecimento do que estão vendendo. Ele aponta que os profissionais da loja são mais ágeis 
porque dominam as medidas, o espaço físico, as cores e têm uma visão mais apurada para 
colocar em prática o desejo do consumidor. 
 
Assim, a arquiteta e vendedora Aída Gorenstein, conta que a venda é o resultado do trabalho de 
atendimento e consultoria. "O cliente não está só preocupado em comprar o móvel, ele quer uma 
orientação personalizada para saber se está indo para o caminho certo. Hoje em dia o cliente não 
quer só um vendedor, mas um consultor", diz ela.  
 
Formada em psicologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e pós- graduada em psicanálise 
da depressão em Madri, Espanha, Sônia Cardoso está no varejo desde 2001. Hoje, trabalha na 
ETRA, ateliê de acessórios. Sônia confirma que há preferência por universitários ou pessoas 
formadas porque possuem nível cultural melhor e, dessa forma, causam boa impressão no cliente.  
 
Quem já possui curso universitário, conta ela, leva vantagem no currículo. Ela revela que há muita 
rotatividade de vendedores no varejo porque as pessoas não se conscientizam de suas escolhas e 
não levam a sério a profissão de vendedor. Para a sócia proprietária da ETRA, Tathiana Teixeira, é 
fundamental a identificação entre público-alvo e vendedor.  
 
Segundo Tathiana, o atendimento com requinte, a língua portuguesa bem falada e um segundo 
idioma casam perfeitamente com o público-alvo da ETRA. Este conceito é compartilhado por 
Denise Mendonça, gerente e sócia proprietária da Someday, loja de moda feminina, no Rio de 
Janeiro. "Não é uma exigência da loja, mas há a preferência por universitárias. Elas possuem um 
nível cultural melhor, comprometimento maior, são mais focadas e têm objetivos mais definidos", 
diz ela.  



 
O público da Someday, que possui 18 lojas em diferentes estados do País, entre eles Paraná, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Sergipe, são mulheres de 15 a 30 anos e há identificação entre 
clientes e as duas vendedoras da loja que estão cursando, respectivamente, veterinária e 
matemática.  
 
Nas lojas Cavendish, que desenvolve suas roupas utilizando malha, tricô, couro, seda, tricoline e 
jeans, com mais de 300 pontos de venda no Brasil, a faixa etária do público consumidor e das 
vendedoras também não é mera coincidência. Para Paula Cavendish, proprietária da marca, os 
vendedores com curso universitário têm mais condições de conversar com o cliente. "O nível de 
escolaridade é importante. Os vendedores trazem informação do que está acontecendo na 
faculdade ou no estágio para o dia-a-dia da loja", diz ela. 
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