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Escolha do tipo de treinamento requer cuidados. 
 
Vontade de trabalhar, vocação e talento formam o tripé que define as qualidades de um bom 
vendedor de loja. Porém, essas características não bastam para oferecer bom atendimento. 
Técnicas de vendas e de como abordar o cliente são igualmente importante e muitas delas podem 
ser aprendidas em cursos. Especialistas alertam, contudo, que a escolha dos cursos para os 
vendedores deve ser analisada de acordo com as particularidades do segmento e características 
do público-alvo. Os cursos atuam de forma complementar a encontros de motivação e reuniões 
para incentivar as equipes de venda.  
 
Apostilas e apresentações servem para deixar os vendedores mais seguros. Heidi Georg, gerente 
de marketing e treinamento da Época Cosméticos, revela que a empresa oferece dois tipos de 
cursos para seus funcionários, ambos fundamentais para o crescimento da marca. O primeiro 
treinamento é direcionado para vendas e comportamento. Os vendedores são ensinados durante 
as palestras atenderem informalmente sem exageros.  
 
A gerente conta que os cursos são adequados com cada empreendimento da marca, uma vez que 
a empresa possui perfumarias, farmácias e um salão. Ela conta que o nível de intimidade entre 
clientes e vendedores em diferentes ambientes de trabalho varia e que esta linha tênue pode ser 
ensinada nos treinamentos. O segundo curso é dedicado às informações técnicas sobre os 
produtos vendidos nas lojas. De acordo com Heidi, o treinamento em nível técnico é essencial, já 
que a empresa trabalha com 10 mil itens. Dessa forma, suas vendedoras devem conhecer os 
produtos e suas particularidades para poder realizar uma venda consciente.  
 
Este curso geralmente é oferecido pelos fornecedores. Os dois formatos de curso têm apoio de 
apostilas e apresentações. De três meses em três meses, a empresa contrata uma consultoria 
para pesquisar a qualidade de atendimento. "Oferecemos dois níveis de treinamento: vendas e 
técnica. O resultado é visível no padrão de atendimento ao público e aumenta o entusiasmo do 
vendedor", diz a gerente. Na avaliação de Basílio Castelo Branco, diretor da Megaservice 
Assessoria Empresarial, a credibilidade do vendedor é o fator que leva os consumidores a comprar 
um determinado produto ou serviço. Ele afirma que o cliente só compra um produto do vendedor 
que tem credibilidade.  
 
Os vendedores podem, segundo o consultor, ampliar a capacidade de gerar uma boa primeira 
impressão no consumidor, melhorar sua imagem inicial e construir uma impressão final de 
credibilidade através de cursos. "Mais do que a capacidade de vender, o vendedor tem que 
identificar e atender as necessidades dos clientes e, através de treinamento, este processo pode 
ser assimilado", conta ele. Castelo Branco afirma que os cursos podem ajudar os vendedores a 
perceber a necessidade do consumidor, mas aconselha que cada segmento do varejo deve buscar 
o treinamento adequado, uma vez que o público-alvo é distinto. Por isso, o diretor da Megaservice 
Assessoria Empresarial critica os empresários que, aleatoriamente, oferecem aos seus vendedores 
cursos cujos conceitos não podem ser aplicados no dia-a-dia da loja.  
 
De acordo com Luiz Freitas, diretor do Centro de Estudos do Varejo (CEV), os lojistas devem 
investir cerca de 1% de sua receita bruta em educação, cursos e treinamento de funcionários. 
Segundo Freitas, não existe profissão sem educação adequada e as pessoas melhoram com os 
cursos, se forem dados periodicamente. No Via Parque Shopping, Zona Oeste do Rio de Janeiro, 
Eduardo Buys, proprietário da Peccato Costura Mais, investe em treinamento focado no 
comportamento e vendas. Além disso, ele faz, mensalmente, uma reunião de quatro horas com 
seus funcionários. Ele percebeu que logo no início do empreendimento seus funcionários não 
atendiam os clientes da forma adequada. Buys conta que todos seus funcionários fazem o curso 
que o Shopping Via Parque oferece. "Os cursos podem mudar um vendedor da água para o 



vinho", afirma Buys. O talento e a vocação dos vendedores são incentivados pelos cursos. Tânia 
Kuperman, proprietária da loja Puro Algodão, no Shopping Tijuca, Zona Norte do Rio, é mais 
radical ao valorizar o dom. Segundo ela, quem não tem o dom da venda, não consegue evoluir 
muito com os cursos. Por isso, em todas as entrevistas que faz para preencher a vaga de 
vendedor, pergunta o real motivo da procura pelo emprego.  
 
Dificilmente, diz, ouve a resposta "gosto de vender". Assim, quando um funcionário ocupa o cargo 
de vendedor na sua loja, ela oferece treinamento com apostilas focado em vendas e 
comportamento. A proprietária da Puro Algodão conta que ela mesma já fez cursos para poder 
auxiliar e passar a experiência para o seu corpo de vendas. Entretanto, nem sempre obtém 
resultados positivos e completa: treinamentos de reciclagem também são fundamentais. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 e 28 maio 2006, Jornal do Lojista, p. B-
8. 
 


