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RESUMO 

 

O treinamento da equipe de venda é fundamental para a excelência no 

atendimento ao cliente do mercado varejista. Cada vez mais o objetivo é reter 

os clientes, evitando que migrem para a concorrência, desta forma 

aumentando o valor dos negócios que eles proporcionam, a partir da 

qualificação das equipes de vendas. 

 

Segundo Kotler (2006), “conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 

vezes mais do que manter os já existentes”. O esforço na retenção de clientes 

é antes de tudo, um investimento que irá garantir o aumento do lucro, a 

redução das despesas e o sucesso da organização.  
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METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa utilizada é descritiva com apoio bibliográfico focado 

no Grupo Friedman, empresa de consultoria no varejo. O tema central 

escolhido concentrou-se na pesquisa qualitativa dos modelos de treinamento e 

a busca por excelência nos atendimentos no mercado do varejo, assim como 

os meios de conquista de clientes, desde a abordagem até a efetivação da 

venda apoiada pela liderança existente. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Varejo é o grande acelerador da economia, pode- se dizer inclusive, 

ser a ferramenta para movê-la. Tornou-se tradição de nível mundial e devido 

ao seu crescimento com o passar do tempo, surgiu uma preocupação de 

atualizar técnicas e padronizar os atendimentos. 

 

“Enquanto os profissionais tradicionalmente evitavam até mesmo o uso 

da palavra marketing, neste momento estão procurando a melhor forma de 

compreender e segmentar seus clientes, assegurando a prestação de serviços 

de qualidade, assim como reforçando suas posições em meio a um grande 

número de concorrentes.” Zeithaml (2003). 
 

Ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia, os diversos meios de 

compra e venda pela Internet modificou profundamente o varejo nos últimos 

anos. Sobre tudo por possibilitar o aumento da quantidade e da qualidade das 

informações disponíveis aos varejistas, tornando as compras mais 

convenientes para os consumidores, diversificando as maneiras pelas quais os 

varejistas podem se promover e ampliar as suas vendas.  

 

Embora o objetivo seja sempre o lucro, deve existir a valorização da 

especialização dos profissionais do segmento e a busca pela confiança do 

cliente, garantindo assim, um vínculo e um possível retorno. É importante que 

se tenha a consciência que uma vez bem atendido, o cliente pode voltar, e 

caso não retorne, a informação do bom atendimento será divulgado para 

outros clientes. 

 

Com o aumento da concorrência e dos meios de venda, os clientes, por 

sua vez, tornaram-se mais exigentes quanto a seus direitos e quanto a 

qualidade dos produtos que adquirem. 
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Hoje os clientes/ consumidores são amparados por legislação como a 

lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, que garante a possibilidade de defesa 

contra empresas do setor varejista que oferecem produtos ou serviços que não 

satisfazem à critérios mínimos de qualidade e não oferecem garantias sobre a 

disponibilidade desses produtos.  
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CAPÍTULO I 

O VAREJO 

A HISTÓRIA 

 

 

Por volta do século XVIII, quem trabalhava a frente desse negócio era o 

proprietário. Esses foram os primeiros comerciantes, havia conhecimento dos 

hábitos e costumes de cada cliente, tinha-se essa facilidade, e com isso 

firmava-se uma relação de confiança.  

Com o passar do tempo esse mercado foi crescendo, e pessoas sem 

nenhum conhecimento de venda foram ocupando cargos de vendedor, foi uma 

época em que a concorrência era reduzida e identificava-se, facilmente um 

cliente fiel.  

Nesse período a profissão de vendedor, era exercida por qualquer tipo de 

pessoa, principalmente por aquelas que não tinham nenhuma profissão ou 

ocupação.  

A partir daí quem começa a retêr as informações sobre os costumes e 

rotinas do cliente, é esse “vendedor” e como a tecnologia ainda era muito 

deficiente não havia registro desse conhecimento nem conhecimento sobre a 

importância de administrar esses dados.  

Quando esse funcionário abandonava o seu emprego, todo o 

conhecimento sobre cada cliente ia com ele e tudo voltava ao zero, sempre 

houve grande rotatividade desse profissional, já que não possuía treinamento 

ou especialização.  

Grande parte do sucesso dos varejistas se deve a excelência na 

prestação de serviços e atendimento ao cliente.  
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Atualmente, as empresas vêm buscando o vendedor especializado, 

capaz de dominar as técnicas de vendas e não apenas aquele com 

experiência.  

Alguns empresários pensam que contratar um profissional de venda 

apenas com experiência é fundamental, porque não precisará investir em 

treinamento, pois essa passagem pelo varejo já lhe deu o conhecimento 

necessário.  

Essa idéia é bem obsoleta e perigosa, pois muitas dessas “bagagens” 

vêm com vícios de atendimento, postura inadequada, irresponsabilidade, falta 

de respeito e compromisso com o cliente, que com certeza ocasionará um 

prejuízo maior.  

Há um fator muito importante, que é a cultura organizacional, entendida 

como “um modo de vida, um sistema de crenças, expectativas e valores, uma 

forma de interação e relacionamento típicos de determinada organização”. 

Chiavenato (2002), sendo de extrema importância dentro de uma empresa, e 

que não deve ser perdida. Onde através dela são detectados os clientes que 

apresentam o seu perfil e que se identificam com a loja.  

Todo esse conjunto de variáveis devem ser observadas e analisadas, 

conforme Beckhard (1969) “cada organização é um sistema complexo e 

humano, com características próprias, com sua própria cultura e com sistema 

de valores”. Verificando assim que a cultura organizacional influencia o clima 

existente da organização. 

Certa vez em um dos treinamentos para vendedores, realizados pelo 

Grupo Friedman (empresa especializada em consultoria no varejo) no Rio de 

Janeiro, havia diversos profissionais de diferentes regiões e segmentos, e um 

aluno paulista reclamou do atendimento da cidade do Rio de Janeiro, 

considerando intenso uso de gírias, e quando citou o nome da loja, percebeu-

se que a atitude não era típica do Estado, mas sim resultado da cultura e do 

estilo da loja, adequado aos seus clientes alvos. 
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Algumas culturas são tão fortes que para estranhos, parece representar o 

caráter de toda a empresa, onde sua cultura pode ser explicitamente definida 

ou apenas sentida. 

1.2 - Conceitos 

Existem várias definições para varejo. Uma delas, por exemplo, diz que 

“varejo é a atividade comercial responsável por providenciar mercadorias e 

serviços desejados pelos consumidores.” Las Casas, (2002). 

Ritchert (1954) define varejo como “o processo de venda de produtos em 

quantidades relativamente grandes, a partir dos produtos atacadistas e outros 

fornecedores para posterior venda em quantidades menores ao consumidor 

final, através das unidades varejistas”. 

Todas essas definições mostram que varejo é a comercialização a 

consumidores finais e são consideradas varejistas aquelas empresas em que 

mais de 50% de suas operações são decorrentes das vendas a varejo. 

Segundo Kotler (2006), “o varejo inclui todas as atividades envolvidas na 

venda de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais para uso 

pessoal, não importando quem, como e onde são vendidos.” O quadro 1 

apresentado a seguir descreve a classificação das empresas varejistas, 

proposta por Kotler.  
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LOJAS DE VAREJO 
Tipo de 
serviço Linha de produtos 

Quanto ao 
preço Distribuidor  

Grupo de 
lojas 

Self-service Lojas 
especializadas 

Lojas de 
descontos 

Cadeia empresarial 
Centro 

comercial de 
bairro 

Cadeia voluntária 
Cooperativa de 

varejistas 

Serviço 
limitado 

Lojas de 
departamento 

Varejistas 
"ponta" de 
estoque 

Cooperativa de 
consumidores 

Shopping 
center 
regional 

Serviço pleno Supermercados  
  

Organização de 
franquia 

Shopping 
center 

comunitário 
  Lojas de 

conveniência       
  Loja mista, 

superloja e 
hipermercados   

Conglomerado de 
merchandising 

Shopping 
center de 

vizinhanças 
  Negócios de 

serviços       

VAREJO SEM LOJA 

Mala direta Porta a porta 
Venda 

automática de 
produtos     

Marketing por 
catálogo 

Reuniões 
domésticas 

Serviços de 
entretenimento     

Telemarketin
g   

Caixa 
eletrônico     

Resposta 
direta de 
televisão         
Compras 
eletrônicas         

Quadro1: Descrição de um Sistema de Distribuição Típico. 

Walters (1977) considera dois tipos de modelos de empresas do varejo: 

store retailers sendo a mais comum e a nonstore retailers significando varejista 

com loja e varejista sem loja, respectivamente. 

Exemplo de varejo com loja são lojas especializadas, de departamentos, 

independentes, em cadeia, cooperativas, supermercados e lojas de desconto, 

e varejo sem loja são vendas diretas e vendas pelo correio. 
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A venda direta é feita muita das vezes por representantes autônomos, 

visando o contato direto com o consumidor final. 

Para Levy (2000), “a atividade de varejo é o conjunto de operações de 

negócios que adiciona valor a produtos e serviços vendidos para consumidores 

para seu uso pessoal ou familiar”. 

Ou seja, muito além de satisfazer desejos e necessidade do cliente 

direto, deve, indiretamente, atender a mesma exigência dos seus familiares. 

O varejo tem a função de agregar valor ao produto além de prover 

sortimento, desmembrar grandes volumes, manter estoques, prover serviços. 

Esse valor não se adequa a todas as modalidades do varejo, como por 

exemplo, lojas de descontos, que tem como foco a venda de produtos com 

preços baixos, podem eventualmente deixar de oferecer algum serviço ou 

produto. 

Já as lojas especializadas trabalham com pouca variedade de produtos, 

mas com muitas marcas. 

 

1.3 – Tipos de Lojas 

a) Hipermercado 

No Brasil é considerado um mercado com esse porte, as lojas com 

mais de 5mil metros quadrados. É uma loja que comercializa uma 

gama de produtos alimentares e de bebidas, porém, mais de 50% do 

seu faturamento são através da venda de roupas, artigos esportivos, 

artigos para lares, acessórios de carros, etc.  

O foco é a eficiência e qualidade do produto, com preços razoáveis, 

e o atendimento pessoal nas áreas especializadas, como acessórios 

de veículos. 
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b) Supermercados  

Possuem uma linha completa de itens alimentares e não 

alimentares. São lojas de auto-serviço pelos clientes, com alguns 

departamentos oferecendo serviço. 

c) Lojas de Conveniência  

São pequenas lojas que oferecem poucas variedades de itens, 

atendendo a um público mais específico, o qual procura os produtos 

24 horas por dia. 

d) Lojas de Especialidade  

São pequenas lojas com grande especialização e prestação de 

serviços, sendo que nas grandes cidades, elas se apresentam com 

um porte maior. 

As lojas são locadas por comerciantes mediante o pagamento 

de luvas, e também é cobrado o aluguel pelo estabelecimento e um 

percentual sobre o faturamento do comércio. 

Esses tipos são açougues, farmácias, padarias, papelaria, 

lojas de bebidas, lojas de roupas e artigos, lojas de laticínios e as 

boutiques de alimentos. 

 

1.4 – Estrutura do Varejo no Brasil 

Segundo Bastos (2002), “os anos 90 trouxeram várias mudanças que 

impactaram o setor, como a liberação das importações e o aumento da 

concorrência interna. A entrada de participantes externos e o conseqüente 

transplante de conceitos mais modernos de operacionalidade impuseram a 

necessidade de profundas transformações para a maior parte das empresas”.  

O setor varejista na busca por maior eficiência e por maiores espaços de 

mercado verificou a necessidade de atender a grande demanda dos 
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consumidores das classes de níveis inferiores, classificadas como C, D e E 

caracterizada tanto por alimentos e gêneros de primeira necessidade, quanto 

por bens de consumo duráveis.  

No governo de Fernando Henrique Cardoso houve a implantação das 

medidas de restrição à demanda, como por exemplo as limitações de crédito e 

o elevado custo do dinheiro adotadas após o crescimento do consumo 

desencadeado pelo Plano Real e o aumento da inadimplência que seguiu, 

afetaram as empresas varejistas de forma diferenciada e expôs as dificuldades 

de parte do setor em se adaptar rapidamente e inserir-se no novo padrão de 

competitividade.  

Para as empresas que enfrentavam dificuldades operacionais e/ou 

administrativas, o aumento da concorrência expôs as necessidades em mudar, 

principalmente redefinir o foco de atuação e se adequar ao novo cenário de 

competição.  

Desta forma, algumas empresas passaram a apresentar desequilíbrios 

financeiros, levando a falência de tradicionais empresas como a Casa Centro 

(utilidades domésticas), as Casas Pernambucanas (tecidos) e a Mesbla (loja 

de departamentos).  

Para empresas que já estavam se reestruturando, a estabilidade da 

moeda representou um aumento do faturamento e destacou aquelas empresas 

que souberam implementar mudanças. Verificando a importância do 

investimento em métodos e processos destinados a elevar a eficiência 

operacional e aumentar a competitividade das companhias. Exemplos: Lojas 

Renner (vestuário) e Ponto Frio (eletroeletrônicos).  

As empresas mais atingidas pelos fatores mencionados foram as lojas de 

departamentos tradicionais que apresentaram certa perda de identidade pelas 

freqüentes mudanças e indefinição do foco de atuação, acumulando erros de 

gestão e elevadas dívidas financeiras.  
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Segundo Bastos (2002), “as empresas representativas do setor vêm 

implementando processos de reestruturação que têm apresentado 

algumas características comuns como: troca de controle nas 

principais redes de varejo; fechamento de lojas menos rentáveis ou 

não-lucrativas; reformas de lojas existentes; redução do número de 

funcionários e de níveis hierárquicos; adequação do perfil de 

endividamento/renegociação de dívidas; profissionalização das 

administrações de tradicional característica familiar; abertura ao 

mercado de capitais; busca por maior capitalização: participação de 

fundos imobiliários como formas alternativas de financiamento; 

elevação do grau de utilização de automação comercial e de 

recursos de informática; alterações no mix de venda: maior 

participação de produtos importados na oferta e aumento das vendas 

da linha de bens duráveis; aperfeiçoamento do conhecimento do 

cliente final; mudança de enfoque: lucro operacional x lucro 

financeiro; retomada dos instrumentos de planejamento e 

aperfeiçoamento de instrumentos de aferição de custos e controles”.  

Conforme Bastos (2002), “especialmente no mercado norte-americano, 

as lojas de departamentos no conceito full line, isto é, aquelas que têm tudo 

para todos, com imensa variedade de artigos vendidos, encontram-se em 

declínio, pela emergência de formatos como as category killers, os 

supercenters e a expansão excessiva dos shoppings centers, que tornaram 

difícil a manutenção de competitividade”.  

Apesar da tendência mencionada, existem exemplos de empresas, 

mesmo nos Estados Unidos, que foram afetadas com a concorrência acirrada 

das novas lojas (focadas na especialização de determinado produto/serviço ou 
na política de baixos preços) e que após ajustes e alterações de estratégias 

tornaram a conquistar importantes espaços no mercado. 

A reestruturação no mercado brasileiro foi dada pelos investimentos dos 

grandes varejistas mundiais, motivados pela saturação em seus mercados de 
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origem e atraídos pelo potencial de crescimento das economias emergentes, 

como a mudança verificada em todo o mundo em termos da disputa entre 

formatos diferentes de comércio.  

A reestruturação no mercado brasileiro foi dada pelos investimentos dos 

grandes varejistas mundiais, motivados pela saturação em seus mercados de 

origem e atraídos pelo potencial de crescimento das economias emergentes, 

como a mudança verificada em todo o mundo em termos da disputa entre 

formatos diferentes de comércio. 
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CAPÍTULO II 

O VAREJO 

TENDÊNCIAS 

 

 

A mais nova tendência é administrar os negócios conseguindo olhar 

através da visão do consumidor, ou seja, em vez de enxergar somente a venda 

e a distribuição, esse administrador terá que adotar processos que 

contemplem o consumidor. 

O que diferenciará será a produtividade e o grau de sensibilidade do 

varejista em relação às demandas, necessidades e individualidades de cada 

consumidor. 

Os varejistas terão que tornar a experiência de compra mais prazerosa e 

interessante para o consumidor, atraindo cada vez mais e atingindo assim, a 

sua fidelidade. 

Mas essa mudança envolve todo o processo, de preço a ambiente, de 

loja, atitudes de funcionários e todo o restante do operacional. 

Com a tecnologia do varejo, já se pode esperar que os próprios clientes 

registrem suas compras, acabando assim, definitivamente com a profissão de 

operadores de caixa. 

Seria assim, o cliente entraria na loja e receberia um wand scanner (leitor 

ótico), que seria utilizado para registrar os produtos antes de colocá-los na 

cesta. 

No final da compra, este passaria por uma área de verificação, onde 

haveria uma conferência visual e com sensores magnéticos, como já se faz em 

algumas lojas hoje (Beting,1997). 
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2.1 – Perfil do Consumidor 

O Brasil passa por uma transformação sem precedentes no perfil de seus 

consumidores. Hoje os consumidores são muito mais exigentes e conscientes 

de seus desejos e direitos, esse fato ditará o futuro do varejo. 

Os empresários e vendedores, a cada dia que passa tem mais 

consciência da verdadeira importância de valorizar e satisfazer esses desejos, 

ainda mais que os clientes, estão muito mais informados e envolvidos nesse 

mundo do varejo, conhecendo os concorrentes de suas lojas preferidas, 

diferenciando a loja que tem seriedade no mercado, as lojas com bom 

atendimento e com qualidade. 

Os clientes são a fonte do conhecimento sobre grandes tendências do 

mercado, é através deles que grandes empresários elaboram previsões 

financeiras e o varejo se adapta aos novos modelos que surgem. 

Las Casas (2006), nos mostra a diferença de dois grupos de público alvo, 

homens e mulheres e seus comportamentos no mundo do consumo, dando 

como exemplo um quadro comparativo. 

NO VAREJO 

 HOMEM MULHER 
A maioria não associa 
fazer compras com 

algo relaxante 

A maioria tende a 
associar compras com 

algo relaxante 

Não se excita com 
novidades de 
vestuário. 

Quanto mais produtos 
disponíveis na loja, 

melhor. 

Prefere comprar em 
lojas que já conhece 

Gosta de visitar lojas 
que não conhece. 

Não gosta de procurar 
produtos em diferentes 

lojas 

Não se incomoda em 
procurar produtos em 

diferentes lojas 

Raramente julga o 
padrão do atendimento

Sempre julga o padrão 
de atendimento 

             Fonte: Exame. 
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NA COMPRA DE UM CARRO 

 HOMEM MULHER 
Valoriza 

principalmente o 
desempenho, a 
potência e a 

estabilidade do carro. 

Valoriza a praticidade, 
o design e a facilidade 

de dirigir. 

Considera as linhas 
estéticas do modelo 

Faz rigorosa cotação 
de preços e pesquisa 
fatores de custo e 

benefício. 
Está menos 

familiarizado com 
mecânica do que 

imagina. 

Quer sempre aprender 
mais sobre mecânica. 

Tende a ser fiel às 
marcas e aos modelos 

que já utilizou. 

Gosta de novidades. 
Vermelho, verde e azul 

são as cores 
preferidas. 

             Fonte: Exame. 

Uma das tendências é o avanço da participação da mulher no mercado, 

cada vez mais influente nas decisões sobre compras em gerais, bem como 

compra de automóveis, bens eletrônicos e tecnológicos, mobiliários, 

investimentos, e etc. 

Muitos profissionais já perceberam a grande importância desse elemento 

na tomada de decisão na família, o nível de influência que tem na compra de 

um bem. 

Esse cliente começou a ser visto de uma forma mais consciente, 

automaticamente mais valorizado, percebendo isso, muitas lojas começaram a 

se especializar para um atendimento exclusivo, focado em satisfazer seus 

desejos.  

Outra tendência é a participação de casais cada vez mais jovens e sem 

filhos, mais focados em sua carreira profissional, em seu bem estar, em suas 

conquistas, não abrindo mão de nenhum de seus objetivos. 
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Mais uma tendência é o crescimento de número de pessoas morando 

sozinhas, uma pesquisa feita pela revista Exame (2007), diz que esse perfil de 

cliente, na maioria das vezes, constituído por profissionais bem sucedidos, é 

altamente consumista. 

Esses se preocupam em acompanhar as tendências em todos os 

sentidos, como tecnológico, automotivo, de vestuário, de ter uma casa prática 

e confortável, são frequentadores de restaurantes de qualidade e interessados 

em conhecer novas culturas, através de viagens. 

Esse perfil de consumidor busca cada vez mais sua independência 

financeira e seu sucesso profissional, para manter assim, seu padrão de 

realização. 

Hoje muitos produtos são produzidos especialmente para esse tipo de 

cliente, há mercados, farmácias, trabalhando para atender às suas 

necessidades, que precisam de praticidade no seu dia-a-dia. 

Outra tendência são os consumidores de meia idade com alta renda, 

percebidos pelos empresários de viagens. Esses clientes estão cada vez mais 

seguros, passando a aproveitar mais essa etapa da vida. 

Sabe-se que embora todas essas características sejam realmente 

fundamentais para uma análise de tendências, não se pode esquecer que 

existe num outro fator, a influência ditatória do mercado norte americano na 

determinação de tendências do mercado brasileiro, por isso percebe-se 

tendências semelhantes em diferentes mercados. 

A melhoria do nível intelectual dos consumidores faz com que comprem 

de forma mais inteligente do que no passado. A tecnologia ajudou a criar esse 

consumidor mais exigente e diferenciado. 

O sucesso do varejo baseia-se na capacidade de adaptação às 

tendências de consumo, que devem ser acompanhadas por meio de 

pesquisas, análise e observação. 
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Como exemplo, temos o modelo de processo de compra do consumidor 

demonstrado na figura1 apresentado por Churchill (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de processo de compra do consumidor 

A adaptação das estratégias a essas mudanças é a chave para bons 

resultados na atividade, para isso devem ser consideradas tanto as tendências 

de consumo como as demais variáveis, tais como os aspectos demográficos 

no comércio. 

O grupo etário de 16 a 24 anos será cada vez menor e este é o grupo 

que fornece mão-de-obra para o varejo. Com a diminuição desse número de 

pessoas, há uma preocupação na formação de novos indivíduos que passarão 

a ocupar futuramente essas posições, sendo assim o treinamento será uma 

necessidade. 
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CAPÍTULO III 

O VAREJO 

TREINAMENTO 

 

 

No varejo é importante que todo profissional seja treinado e 

supervisionado antes de atuar na área de venda. Isso é essencial mesmo para 

vendedores experientes, dando ritmo aos “novatos” e qualificando os demais. 

Sabe-se que o treinamento gera custos para grandes organizações, e por 

isso, criam-se expectativas para que esse seja eficaz, alavancando assim, as 

vendas gerando mais lucro para as empresas. 

De acordo com uma pesquisa feita pela Training and Development 

Jornal, maio de 1987 os programas de treinamento consome em média 35% 

do tempo em informações sobre o produto, 30% em técnicas de venda, 25% 

em informações gerais sobre mercado e a companhia, e 10% em tópicos a 

ética nas práticas de venda. 

O treinamento muita das vezes é realizado dentro da própria 

organização, por consultores terceirizados; mas existem empresas que 

preferem deslocar seus funcionários para serem treinados por empresas de 

consultoria de varejo, através de palestras, seminários, cursos e oficinas. 

A Wietel (operadora de telemarketing americana) não permite que 

nenhum funcionário assuma o seu posto de trabalho, antes de passar por um 

treinamento de duas semanas, para assim conhecer suas habilidades e 

competências. 

Esse método é utilizado para a interação entre toda equipe, porque 

existem profissionais que não tem habilidades para trabalhar em grupo. 



 

 
 
 

25

As empresas atualizadas experimentam aliar o treinamento de suas 

equipes com a mobilização, segundo Bernnett (1995), “mobilização é o 

conjunto de necessidades, metas, desejos e forças positivas ou negativas que 

impedem ou afastam, um indivíduo, em relação a outras ações, atividades, 

objetos ou condições” e é isso que mantém vendedores produtivos, ano após 

ano. 

Os vendedores gostam do desafio de trabalhar com clientes e esperam 

ser bem remunerados por suas habilidades em gerar negócios por meio de 

criatividade, conhecimento, confiança e integridade e serem reconhecidos 

como colaboradores. 

Segundo Chiavenato (2002), “Treinamento é o processo educacional 

aplicado de maneira sistemática e organizada através do qual as pessoas 

aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos 

definidos”. No sentido usado em Administração, treinamento envolve a 

transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes frente 

a aspectos de organização, da tarefa e do ambiente, e desenvolvimento de 

habilidades. 

Flippo (1970), diz “treinamento é o ato de aumentar o conhecimento e 

perícia de um empregado para o desempenho de determinado cargo ou 

trabalho”. 

 Para McGehee (1961), “compreende todas as atividades que vão desde 

a aquisição da habilidade motora até o desenvolvimento do conhecimento 

técnico completo, o fornecimento de aptidões administrativas e de atitudes 

referentes a problemas sociais”.  

Segundo os princípios da National Industrial Conference Board, o 

treinamento tem por finalidade ajudar a alcançar os objetivos da empresa, 

proporcionando oportunidades aos empregados de todos os níveis de obterem 

o conhecimento, a prática e a conduta requeridos pela organização. 
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Outros autores vão além, como Hoyler (1970), considera o 

treinamento um “investimento empresarial destinado a capacitar uma 

equipe de trabalho a reduzir ou eliminar a diferença entre o atual 

desempenho e os objetivos e realizações propostos. Em outras 

palavras e num sentido mais amplo, o treinamento é um esforço 

dirigido no sentido de equipe, com a finalidade de fazer a mesma 

atingir o mais economicamente possível os objetivos da empresa”. 

Essas considerações demonstram que o gasto em treinamento, não é 

despesa, mas investimento, cujo retorno é altamente compensador para o 

varejo, e organizações. 

Treinamento é sempre um aliado para o sucesso de qualquer segmento 

de negócio, em especial no varejo, onde a diminuição da rotatividade é a 

grande missão de empresas que trabalham com esse tipo de consultoria. 

Hoje existem empresas de consultoria especializadas em treinamento 

para o segmento varejista, orientando vendedores em como abordar um 

cliente, sem que ele se sinta invadido. A abertura da venda é a parte mais 

importante, pois irá nortear todo processo da venda. 

 

3.1 – Etapas do Treinamento 

Baseado na metodologia da empresa de consultoria GRUPO 

FRIEDMAN. 

Existem situações nas vendas que sempre se repetem, e isso se chama 

passos da venda. É sempre muito importante conhecer esses passos, pois é 

através disso que o profissional conseguirá nortear suas vendas.  

Segundo Friedman (1992), existe sete etapas para o bom atendimento. 

3.1.1. A abertura da venda  

A abertura da venda é o passo mais crítico e decisivo. Segundo Friedman 

(1992), “abrir a venda inclui dois ingredientes principais: arte e ciência, a parte 
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da ciência consiste naquilo que conhecemos sobre abrir a venda, a partir da 

experiência. A arte é sua habilidade pessoal de fazer as regras funcionarem 

adaptando-as a sua própria personalidade”. 

As pessoas se comportam de modo reativo sendo através de 

experiências boas ou ruins, afetando assim suas decisões e posturas perante 

situações cotidianas. Por exemplo: um homem que tenha comprado seu 

primeiro carro da Ford, e o mesmo trouxe diversos prejuízos quando desfez do 

mesmo tinha como pré-requisito nunca mais comprar nenhum carro dessa 

marca. Isto pode ser associado a um comportamento reativo também aplicado 

em uma experiência de venda. 

Para Friedman (1992), “o primeiro objetivo da abertura de venda é vencer 

a diferença, ou seja, é estabelecer o primeiro contato com o cliente mantendo 

um relacionamento personalizado”. 

É importante que se utilize uma nova postura de atendimento não 

permitindo que o cliente afaste o vendedor de seu objetivo. 

Quando o cliente entra na loja é muito comum falar para o vendedor após 

abordá-lo “não obrigado, estou só olhando” é uma atitude automática, pois 

muitos clientes não percebem.   

As linhas de abertura não devem ter nada haver com vendas, devem ser 

perguntas para estimular uma conversa, um “bate-papo”, sendo exclusivas, 

pessoais e criativas. (Friedman, 1992). 

3.1.2. Sondagem 

Conforme Friedman (1992), “a maioria dos vendedores é capaz de 

descobrir o que o cliente deseja. Mas é tarefa para um profissional descobrir as 

razões que levaram o cliente a desejar um determinado produto”. 

No momento da sondagem é importante identificar as diferenças entre os 

clientes e sugerir os itens adequados a cada um. Sendo que o mesmo produto 

atende a necessidades diferentes.  
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O processo da sondagem é o momento de demonstrar empatia e 

interesse aprendendo tudo que pode sobre os clientes e transmitindo confiança 

e segurança. 

3.1.3. Demonstração 

Para Friedman (1992), “a demonstração baseia-se no que se aprendeu 

na sondagem”. 

Nesse processo o vendedor tem que ser criativo e profissional, 

atendendo as expectativas do cliente, expressando muito entusiasmo, tendo 

em vista as suas necessidades específicas. 

É o momento do profissional de venda demonstrar todo o seu 

conhecimento sobre o produto, estabelecendo o valor que o mesmo 

representa, sendo mais importante que justificar o seu preço. 

O cliente precisa ser convencido da importância e da necessidade 

daquele produto. Para Friedman (1992), “clientes não compram características, 

compram benefícios. Profissionais de venda altamente bem-sucedidos 

escolhem cuidadosamente os pontos a serem valorizados para oferecer ao 

cliente aquilo que ele deseja comprar”. 

Por isso a importância de contratar profissionais que apresentem o perfil 

da loja, que acreditem no valor e na qualidade dados aos produtos; ao 

contrário, a empresa começa a não vender seus produtos principais, perdendo 

o foco devido a deficiência do recrutamento/seleção que não identificou 

corretamente as características fundamentais exigidas pela empresa para 

alcançar o sucesso nas vendas. 

3.1.4. Fechamento Experimental 

É conhecido também como sugestão de adicionais, pois concretiza a 

venda do item principal. Esta técnica é utilizada para aumentar a quantidade 

de vendas e os lucros obtidos, onde oferecer adicionais é a oportunidade de 

vender diversos itens a um cliente. 
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De acordo com Friedman, (1992) “adicionar em vendas significa fazer 

com que seus clientes comprem mais que originalmente pretendiam.                       

Acontece quando o cliente entra na loja a procura de um item e o profissional 

vende aquele e outros dois. Funciona quando os clientes dizem que não iram 

exceder um determinado limite de preço e na hora que voa embora da loja, já 

gastaram o dobro daquela quantia. A venda de adicionais pode ser uma 

maneira muito agradável de fazer negócios porque pode ser muito divertida”. 

3.1.5. Contornando Objeções 

É uma das partes mais difíceis da venda onde o profissional tem que ter 

sensibilidade, entusiasmo e otimismo ao demonstrar o produto. Friedman 

(1992), define: “objeções são uma parte importante do jogo, mas elas não 

querem dizer que o vendedor perdeu a venda. É mais fácil diminuir o valor da 

compra do que aumenta-lo”. 

Nessa fase o vendedor não pode desistir da venda, em contra partida ele 

deve respeitar a opinião e a colocação do cliente. 

3.1.6. Fechamento da Venda 

É a hora decisiva onde a venda foi finalizada com sucesso. O vendedor 

deve criar um vínculo com o cliente garantindo um possível retorno. 

Após esta etapa é o momento de trabalhar esse cliente através de 

ligações, malas-direta e convites, sendo fundamental que seja respeitada a 

privacidade do cliente, buscando sua fidelização. 

De acordo com o Jornal do Comércio (2007), “segundo estatísticas, a 

perda de fidelidade do cliente está associada à opinião de um amigo ou colega 

de trabalho, que influencia na decisão de ir ou não a loja onde a experiência foi 

ruim. Nos EUA, 50% dos consumidores afirmaram isso. A parcela de homens 

que compram em loja de departamento caiu de 23% para 7%, na última 

década, devido à falta de vendedor disponível para ajudar à dificuldade de 

circular pela loja”. 
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3.1.7. Confirmação e Convites 

É o momento de apoiar a decisão de compra do cliente, confirmando que 

a escolha daquele produto foi ideal para a ocasião, estimulando o mesmo a 

voltar para conhecer a nova coleção. 

Dessa forma buscando estreitar ainda mais o relacionamento, e 

buscando conhecer ainda mais o gosto e desejos desse cliente. 

Friedman (1992), diz “se o vendedor tem a intenção de convidar os 

clientes para voltarem à loja, ele precisa saber como irá lidar com eles quando 

retornarem. Os clientes gostam de sentir interesse e preocupação por parte 

dos vendedores. Se você pode demonstrar que sabem quais são suas 

necessidades e desejos, então provavelmente conquistará clientes fiéis”. 
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CONCLUSÃO 
 

 A falta de treinamento do profissional de vendas dificulta a fidelização de 

seus clientes e que por sua vez não ficam satisfeitos. A necessidade da 

qualidade no atendimento ao cliente é o grande desafio das empresas no final 

do século XX. 

O Programa de Treinamento deve ajustar-se às reais necessidades dos 

treinandos e da organização, orientando tópicos especiais a serem abordados 

no programa, incluindo informações de interesse da administração de acordo 

com o objetivo a ser explorado. 

Proporcionar qualidade como o cliente a define significa compreender 

plenamente ambas as dimensões da qualidade do produto e do serviço.  

Segundo Sugiura1, “não devemos tentar vender os produtos 

simplesmente porque existe o mercado, mas deveríamos tentar criar um novo 

mercado compreendendo exatamente as necessidades potenciais dos clientes 

e da sociedade”. 

Visão essa que deve ser divulgada entre toda a equipe de vendas e 

colaboradores dentro das organizações. 

Criando um ambiente de trabalho agradável estimulando a motivação, 

treinando sua equipe, capacitando seus vendedores, as empresas do varejo 

conseguirão um diferencial competitivo dentro do mercado para a conquista de 

novos clientes, sua satisfação e o seu comprometimento com a empresa. 

Algumas empresas já adotam treinamentos para sua equipe, porém 

ainda existem falhas quanto à manutenção e a periodicidade desses 

treinamentos. 

                                                 
1 *Hideo Sugiura, vice-presidente executivo da Honda.  
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Não existindo planejamento adequado do Programa de Treinamento, 

onde devem ser definidos: a época, local do treinamento, quem será o 

responsável, qual será o conteúdo e os recursos a serem utilizados.  

motivação é um problema complexo, dinâmico, mutável e fluido. Ela 

varia no tempo e no espaço, de acordo com a situação e o indivíduo. Varia no 

mesmo indivíduo em épocas e situações diferentes. Seus fatores ou razões, ou 

seja, os motivos humanos exibem forças diversas, tanto em pessoas e 

situações diferentes, quanto na mesma pessoa em situação e época distintas. 

O que é bom hoje poderá ter efeito oposto amanhã, dependendo da 

personalidade do indivíduo (sua inteligência, caráter, valores, atitudes, 

expectativas e percepções) e da situação (com seus inúmeros aspectos e 

influências ambientais, pessoais, financeiros, políticos, econômicos, religiosos, 

sociais, psicológicos, culturais, educacionais, científicos, técnicos, 

tecnológicos, gerenciais e administrativos). 

 

A motivação constitui o fator principal e decisivo no êxito da ação de 

todo e qualquer indivíduo ou empreendimento coletivo. Só com o acaso e a 

sorte é que se aproxima relativamente a esse êxito, mas com muito menos 

força. Não se compreende um administrador insensível ao problema da 

motivação. Com este trabalho, visamos identificar e explicar as mais 

importantes teorias e abordagens disponíveis, com as respectivas críticas, 

ligações e inter-relacionamentos. Com tudo isso, tentamos propiciar uma visão 

geral e abrangente dos aspectos positivos, negativos, conjunturais e 

diferenciais destas teorias e abordagens, bem como a importância da 

motivação para o trabalho. 

 

O inter-relacionamento entre administração e motivação foi descrito 

como uma maneira de mostrar a melhor forma de coordenar o pessoal, 

buscando inputs que resultem em motivação e que venham trazer bons 

resultados para as organizações. O relacionamento existente entre liderança e 

motivação com a finalidade de mostrar como transformar uma organização. 
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