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"Não adianta tentar vender uma peça a qualquer custo. As pessoas sabem o que fica e o que não 
fica bem nelas e, acima de tudo, percebem quando o vendedor só que ganhar comissão". A 
afirmação de Giovana Hasler, proprietária de uma loja com o mesmo nome, em São Paulo, é 
apenas mais um indício de que a sinceridade é fundamental na relação vendedor-consumidor.  
 
Uma dica de roupa que pode vestir melhor ou até mesmo um toque sobre a adequação da peça 
no corpo são bem-vindos e podem fazer da compradora uma freqüentadora assídua da loja. Mas 
todo cuidado é necessário: perceber se há espaço para qualquer tipo de comentário é o passo 
inicial de uma boa venda e de uma boa relação com o cliente.  
 
"Sempre digo aos meus vendedores que opiniões só devem ser dadas para quem dá abertura. 
Alguns clientes gostam de dicas, mas outros não toleram. Neste último caso, deixamos as pessoas 
com a roupa que querem e efetuamos a venda", enfatiza Marcelo Ribeiro, dono da Ragnarock, no 
Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro.  
 
Outra questão delicada, segundo ele, é a sinceridade com pessoas acima do peso que querem 
experimentar uma roupa da sua marca. "Nossa numeração masculina vai até o 46 e a feminina 
até o 42. É uma situação complicada atender a esse cliente que tem um manequim acima. A 
minha orientação é deixar o consumidor à vontade. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar se 
tocando", complementa. 
 
Um problema que também atinge Lucinéia Silva, gerente da Lucy in the Sky, loja de moda jovem, 
no Brasília Shopping. "Nossas roupas são para mulheres mais altas e magras. Quando recebemos 
uma cliente com o manequim acima do nosso, fazemos o possível para agradá-la. Descemos 
todas as roupas do estoque e mostramos peças mais soltinhas", explica a gerente que toma todos 
os cuidados para não constranger a potencial compradora.  
 
Para Giovana Hasler, a relação de venda depende de psicologia. "Já vi muitas clientes não 
aceitarem que a roupa não caiu bem. A vendedora é uma espécie de psicóloga que tem a 
obrigação de perceber o jeito e as preferências da pessoa que está comprando", frisa. Uma 
psicologia que aceita até a insistência e o erro.  
 
"Se a cliente faz questão de levar aquela peça que não ficou bem, nós deixamos. Mas se há 
espaço, o ideal é sempre falar a verdade e mostrar outras roupas que possam combinar com seu 
estilo", ensina. Uma política que já rendeu muita fidelidade à loja de Giovana. "Nosso objetivo é 
criar um vínculo de amizade e confiança com o nosso público", completa.  
 
De acordo com o consultor de varejo Jair Rocha, todo cuidado é pouco no uso da sinceridade. 
"Orientando um cliente, o vendedor vai ganhar muitas comissões no futuro com aquela mesma 
pessoa. Mas não pode haver confusão entre essa conversa e algo mais íntimo. Gírias não devem 
ser usadas nem palavras pejorativas. Não é um papo de amigos. A auto-estima do consumidor é o 
ponto principal num processo de compra e venda", ressalta. 
 
Mentira tem perna curta  
 
Mentira tem perna curta. Um dos ditados mais populares é também uma regra no varejo. Engana-
se quem pensa que o consumidor não percebe quando a roupa não fica bem ou quando o 
vendedor só quer comissão. "O consumidor atual é exigente e sabe o que quer. Ele sabe quando o 
vendedor só pretende efetuar a venda, quando está "empurrando a roupa" para ele", atesta a 
gerente da Lucy in the Sky, Lucinéia Silva. 
 



Tratamento cordial e interesse pelo assunto da pessoa que está comprando são algumas das 
regras para o sucesso das vendas e para a fidelização do cliente. "Nossas vendedoras dão toda a 
atenção para quem entra na loja. Mostramos interesse pelo que ele quer, damos várias opções de 
compras, oferecemos cafezinho e água, lembramos da sua última compra (caso já seja um 
cliente) e perguntamos pelos filhos, pelo trabalho. É uma relação de confiança", conclui Giovana 
Hasler. 
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