
 

O Bom Atendimento para o Varejo 

 

Antonio Carlos Giuliani 

 

O varejo é, sem dúvida, um propulsor da  economia. 

Com mais  acesso ao  crédito e, consequentemente, às 

compras, o  consumidor brasileiro tornou-se mais  

exigente e  antenado. A mudança do comportamento do 

consumidor impôs ao varejo o desafio permanente de  se 

reinventar e  trazer para o ponto de venda  um excelente  

atendimento para fidelizar o seu público. 

Para se ter sucesso  no comércio de produtos e  

serviços não basta  abrir uma porta  em um  prédio de 

uma avenida movimentada  e esperar que as pessoas 

entrem para comprar. O comerciante abre a loja e o 

cliente  é quem decide  entrar ou não. A concorrência é grande e ganha a preferência 

quem está mais atualizado, melhor aprimorado e mais se identifica com as necessidades 

dos consumidores  e prioriza  bom atendimento. Com isso o diferencial  se  deslocou para  

a  esfera dos  serviços prestados. 

Para o varejo, o papel do  vendedor é cada vez mais importante nos processos de 

venda. Atender  bem é simples , mas não é fácil, o vendedor é observado pelo cliente 

mesmo antes de  ter a chance  de negociar seus produtos, serviços ou ideias e nesse 

processo é muito importante os cuidados tomados para  vender  a si mesmo. 

Normalmente, a primeira impressão é a que fica, sendo muito difícil de  ser mudada  

depois.  Na cabeça do cliente, os funcionários e a  empresa são uma coisa só. Quando 

uma telefonista ou vendedor atende mal um cliente, ele propaga que foi atendido mal pela 

empresa. 

Um dos  maiores inimigos dos  vendedores é a  ansiedade. Venda é um  processo  e 

como todo  processo tem suas  etapas. A  Abordagem é a primeira  etapa e seu foco deve 

ser  conquistar a confiança do cliente- e não  vender. Afinal, o bolso está mais próximo do 

coração do que do cérebro. Sua importância é fundamental para  criar sintonia e conquistar 

a confiança, bons negociadores sabem utilizar  as  fases iniciais do contato para  se  

familiarizar com a outra parte e construir laços intencionais de confiança. 

Sempre  que  possível, os  vendedores  devem falar nos primeiros minutos de contato 

sobre qualquer assunto que interesse  a outra pessoa e não diretamente sobre vendas, 

como  aborda  em seu livro Dale Carnegie,“Como fazer Amigos e Influenciar Pessoas” o 

tempo  inicial deve  ser aproveitado para  entrar em harmonia mental e corporal com o 

interlocutor. A moderna  neurociência ensina a importância de  se  fazer rapport para 



 

conquistar  a confiança instantânea dos  consumidores . A linguagem corporal representa 

55% da comunicação, a fala 38% e as palavras  apenas 7%. Fazer rapport nada mais é do 

que praticar a comunicação corporal com maestria, gerando sintonia com o cliente. Isso 

inclui: espelhamento da postura corporal; gestos e movimentos; respiração, a mais 

poderosa; volume, tonalidade, velocidade  e pausas da voz e  uso das mesmas palavras 

proferidas pelo interlocutor. 

 Pode–se ressaltar algumas competências fundamentais para um bom  vendedor 

como: colocar se no lugar do cliente ; comunicar-se bem; dominar  a  tensão; prestar  

atenção; estar sempre alerta; trabalhar bem em equipe; demonstrar confiança e lealdade; 

resolver problemas; manter profissionalismo; demonstrar  motivação pessoal; aplicar  

conhecimentos e habilidades  técnicas; organizar as  atividades  de trabalho todas 

pautadas na busca pela confiança do cliente. 

 No contexto atual o papel do  vendedor é cada vez mais importante nos processos 

de venda. Para as  empresas  que não investem em atendimento qualificado resta  a 

competição por preço e prazo. Quando uma empresa atende  melhor começa a criar  

diferenciais, associados à prestação de  serviços que os clientes valorizam, eles se 

dispõem a pagar mais para usufruírem. Vale destacar que a  responsabilidade de  atrair e 

manter o contato sadio com o cliente será sempre humana. 
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