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Resumo 
 
 

Este estudo teve como objetivo identificar quais comportamentos de gerenciamento de 

impressões ensinados por meio de treinamentos (formais e informais) ou adquiridos pelo 

processo de aprendizagem social são observados nas interações entre o pessoal de linha de 

frente e clientes em lojas de Varejo de Moda. Para tanto, foi realizado um estudo de múltiplos 

casos, as quais foram escolhidas como unidades de análise, três lojas de varejo de moda do 

Centro de Compras Paço Alfândega situado na cidade de Recife-PE. A abordagem adotada 

nesta pesquisa foi de natureza qualitativa tanto na coleta quanto na análise dos dados. A base 

para a análise dos dados foram as transcrições do conteúdo das entrevistas, das anotações 

colhidas no diário de campo e do material encontrado por intermédio da pesquisa documental. 

Salienta-se que a análise dos resultados foi realizada por meio da análise de conteúdo em 

conjunto com a análise dramatúrgica. A dramaturgia, como perspectiva teórica, surgiu em 

parte do interacionismo simbólico (suposição geral de que a percepção e a interação dos 

indivíduos acontecem por meio do uso de símbolos) e utiliza-se da metáfora teatral para 

explicar a interação social.  Ainda, a metáfora dramatúrgica foi utilizada por Erving Goffman 

em seu livro The Presentation of Self in Everyday Life, publicado em 1959, o qual introduziu 

o tema gerenciamento de impressões à discussão das relações sociais. Assim, a análise desta 

dissertação foi realizada em dois níveis: dentro de cada caso e a análise comparativa dos 

casos. Ao final da pesquisa, dentre os principais achados apontam-se os seguintes: a) As 

estratégias de gerenciamento de impressões mais utilizadas nos casos pesquisados foram a 

insinuação, a promoção do produto, a autopromoção, a exemplificação e a intimidação; b) As 

táticas mais utilizadas foram as justificativas, os comportamentos não-verbais, a lisonja e a 

persuasão; e c) A aprendizagem social é a base do treinamento dos funcionários nos três 

casos. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Impressões. Treinamento. Comunicação Interpessoal e 

Aprendizagem Social. 

 



Abstract 
 
 
This study aims to identify which behaviors of Impression management (IM) taught through 

trainings (formal and informal) or acquired through the social learning process are observed in 

the interactions between the front line employees and customers in retail stores of Fashion. In 

order to do that, a study of multiple cases was accomplished, in which three retail stores of 

fashion were chosen as units of analysis of the Paço Alfândega Shopping Mall located in the 

city of Recife-PE. The approach adopted in this research was of qualitative nature both in the 

collection and analysis of data. The transcriptions of the content of the interviews, the 

annotations collected in the field note and the material found through the documental research 

served as the basis for the data analysis of this research. It is pointed out that the analysis of 

the results was accomplished through the content analysis in conjunction with the 

dramaturgical analysis. The dramaturgy, as a theoretical perspective, originated partly from 

the symbolic interacionism (general supposition that the perception and the individuals' 

interaction happen through the use of symbols) and uses the theatrical metaphor to explain the 

social interaction.  Still, the dramaturgical metaphor was used by Erving Goffman in his book 

The Presentation of Self in Everyday Life, published in 1959, which introduced the theme of 

Impression management to the discussion of the social interactions. Thus, the analysis of this 

thesis was accomplished in two levels: inside of each case and the comparative analysis of the 

cases. At the end of the research, among the main discoveries the following ones are found: a) 

The most used strategies of administration of impressions in the researched cases were 

insinuation, promotion of the product, self promotion, exemplification and intimidation; b) 

The most used tactics were justifications, non-verbal behaviors, flattery and persuasion; and 

c) the social learning is the basis of the employees' training in the three cases. 

 

 

 

Key-Words: Impression Management. Training. Interpersonal Communication and Social 

Learning. 
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1  Introdução 

 

Observa-se que um dos principais diferenciais competitivos das organizações 

varejistas parece ser a maneira pela qual estas prestam o serviço aos seus clientes. Segundo 

Levy e Weitz (2000), embora o varejo envolva também a venda de serviços, muitos ainda o 

consideram como sendo apenas a venda de produtos em lojas. No entanto, nas palavras de 

Parente (2000, p. 22), “varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo de 

venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal do consumidor final”. 

Levy e Weitz (2000) destacam que ao prestar um bom serviço, o varejista faz com que o 

cliente continue a voltar a seu estabelecimento, além de atrair novos clientes por meio da 

geração de comunicações boca-a-boca positivas.  

Pode-se argumentar que o funcionário, mais especificamente o que trabalha 

diretamente com o atendimento ao cliente, tornou-se um dos maiores responsáveis pela 

aquisição e manutenção desse diferencial. O pessoal de atendimento, também denominado de 

pessoal de linha de frente1, normalmente participa da maioria das horas da verdade que os 

clientes experimentam. Albrecht (2002, p. 27) define hora da verdade como sendo “qualquer 

episódio no qual o cliente entra em contato com qualquer aspecto da organização e obtém 

uma impressão da qualidade de seu serviço”. Argumenta-se que a participação do pessoal de 

contato nas horas da verdade é importante para a organização, uma vez que o cliente avaliará 

a qualidade do serviço prestado de acordo com o resultado da interação entre ele e o 

                                                 

1 Nesta dissertação os termos “pessoa de contato”, “pessoal de atendimento” e “pessoal de linha de 
frente” serão usados como sinônimos. 
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funcionário, assim como a impressão que formará a respeito do varejista e do serviço após a 

sua execução. 

Diante do exposto, infere-se que a maneira pela qual o pessoal de linha de frente irá 

interagir com o cliente é importante, no sentido de que o sucesso da venda depende em grande 

parte deste contato. De um modo geral, a noção de interação face-a-face é definida como a 

influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando em presença física 

imediata (GOFFMAN, 1959). O que é corroborado por Giddens (2005) quando afirma que 

interação social é o processo pelo qual as pessoas agem e reagem em relação àqueles ao nosso 

redor. Segundo Marc e Picard (1999), a princípio a interação social surge como um processo 

de comunicação. 

Corrêa e Caon (2002) defendem a idéia de que o pessoal de contato deve ter 

habilidades de comunicação, pois uma comunicação adequada viabiliza a formação de 

corretas expectativas e percepções do cliente. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) afirmam 

que de fato os funcionários não estão isentos de dificuldades de comunicação, mas é 

necessário que tenham habilidades interpessoais e treinamentos que os possibilitem de agir da 

melhor forma possível na tentativa de contornar situações indesejáveis para os clientes.  

Leathers (1988), ao discutir a importância do treinamento em especial de 

Gerenciamento de Impressões (GI) para os vendedores, defende que o pessoal de vendas deve 

participar não só de treinamentos de atendimento, mas também deve participar de 

treinamentos específicos em comunicação, uma vez que esta se apresenta como ferramenta 

indispensável nos processos de interação entre funcionários e clientes. Leathers (1988, p. 128) 

entende o gerenciamento de impressões como “um fenômeno de comunicação” e, segundo o 

autor, o treinamento em GI como meio de comunicação deve ser considerado pelas 

organizações. O gerenciamento de impressões é definido por Robbins (2002, p. 359) como 

sendo “o processo pelo qual os indivíduos tentam controlar a impressão que os outros formam 
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a respeito deles”. Assim, acredita-se que em se tratando de interação entre funcionário e 

cliente, essas impressões serão transmitidas por meio de comunicação interpessoal. De acordo 

com Rabaça e Barbosa (2001), neste tipo de comunicação tanto os papéis de emissor como 

receptor são exercidos reciprocamente por dois ou mais indivíduos. Portanto, pode-se 

argumentar que o pessoal de contato das organizações de varejo necessita de treinamento 

direcionado ao desenvolvimento de habilidades interacionais, em especial de gerenciamento 

de impressões.  

Muitas vezes, quando os empresários querem mudanças rápidas e visíveis no 

comportamento do funcionário oferecem ao seu pessoal de contato o “treinamento em 

sorrisos”, ao invés de treinamentos potencialmente eficazes (ALBRECHT, 1992). Segundo 

Albrecht (1992), o “treinamento em sorrisos” normalmente insulta a inteligência dos 

funcionários por ser muito simples, ensiná-lo coisas triviais, como por exemplo, a maneira 

pela qual ele deve sorrir para o cliente, e ainda por ser condescendente com eles 

(funcionários), entre outras coisas. Argumenta-se que esse tipo de treinamento não traz 

necessariamente uma mudança de comportamento duradoura para o funcionário, ou seja, a 

aprendizagem propriamente dita, por não possuir conteúdo consistente às reais necessidades 

do funcionário. Diante do exposto, acredita-se que os funcionários de contato, irão aprender a 

executar as suas funções, basicamente por meio da aprendizagem social. Segundo Robbins 

(2005), neste tipo de aprendizagem o indivíduo aprende por meio da observação do que 

acontece com o outro, assim como por meio da própria experiência. Dessa forma, defende-se 

neste trabalho que treinamentos em GI relacionados ao processo de aprendizagem social 

podem vir a ser uma ferramenta mais estimulante para o pessoal de contato, no sentido de 

melhor prepará-los para elevar a qualidade dos serviços prestados aos clientes. 

O sociólogo Erving Goffman ao estudar o tema gerenciamento de impressões, 

utilizou-se da metáfora dramatúrgica como uma forma de descrevê-lo (ADLER ; TOWNE, 
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2002). Rosenfeld et al (1995, p.9) definem metáfora como sendo “modelos para ilustrar 

pressupostos básicos” e que servem como base para o desenvolvimento de teorias. Segundo 

Adler e Towne (2002, p.35), Goffman “sugeriu que cada um de nós é uma espécie de 

dramaturgo criando papéis que refletem como queremos que os outros nos vejam, e somos o 

próprio artista que se apresenta nesses papéis”. De acordo com Gardner (1992), a metáfora 

dramatúrgica viabiliza o entendimento de muitos dos comportamentos no cenário 

organizacional e os elementos que a compõem são basicamente os seguintes: o ator, a 

audiência, o palco, o script e a performance. Segundo Adler e Towne (2002, p.35), Goffman 

considerou que a “nossa ‘audiência’ é constituída por outros atores, que também tentam criar 

seus próprios personagens”. Portanto, optou-se por utilizar para o desenvolvimento deste 

trabalho a metáfora dramatúrgica, na busca de uma melhor compreensão do fenômeno 

estudado. 

Sendo assim, este estudo pretendeu responder à seguinte questão de pesquisa: Quais 

comportamentos de gerenciamento de impressões ensinados por meio de treinamentos 

(formais e informais) ou adquiridos pelo processo de aprendizagem social são 

observados nas interações entre pessoal de linha de frente e clientes em lojas de Varejo 

de Moda do Centro de Compras Paço Alfândega?  

Diante do exposto, serão apresentados a seguir, os objetivos geral e específicos desta 

pesquisa. 

 

1.1 Objetivos 

 Apresentam-se neste tópico os objetivos geral e específicos desenvolvidos para a 

pesquisa. 
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1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é identificar quais comportamentos de gerenciamento 

de impressões ensinados por meio de treinamentos (formais e informais) ou adquiridos 

pelo processo de aprendizagem social são observados nas interações entre pessoal de 

linha de frente e clientes em lojas de Varejo de Moda do Centro de Compras Paço 

Alfândega. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Para o atingimento do objetivo geral proposto, os seguintes objetivos específicos 

foram formulados: 

 

1. Descrever dramaturgicamente os processos de treinamento existentes em lojas de 

Varejo de Moda no Centro de Compras Paço Alfândega; 

 

2. Identificar estratégias e táticas de gerenciamento de impressões ensinados nos 

treinamentos (formais e informais) oferecidos aos vendedores pelas lojas de Varejo de 

Moda do Centro de Compras Paço Alfândega; 

 

3. Identificar estratégias e táticas de GI nas interações entre vendedores e clientes nas 

lojas de Varejo de Moda no Centro de Compras Paço Alfândega;  

 

4. Analisar a congruência entre as orientações fornecidas nos treinamentos e os 

comportamentos desenvolvidos nas interações com os clientes das lojas de Varejo de 

Moda;  
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5. Identificar se as lojas estimulam o processo de aprendizagem social por meio dos 

treinamentos formais e/ou informais oferecidos aos vendedores para a execução de 

suas funções. 
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1.2 Justificativa  

Apesar das pesquisas sobre o gerenciamento de impressões terem sido iniciadas na 

década de 1950 por Erving Goffman (sociólogo) e por Edward Jones (psicólogo social), o GI 

ainda apresenta-se como um tema pouco difundido entre pesquisadores e gestores no Brasil. 

Mendonça e Fachin (2006) afirmam que o interesse em maiores conhecimentos na área de 

gerenciamento de impressões vem sendo despertado na área de gestão e em particular, na área 

de Comportamento Organizacional.  Portanto, trata-se de um tema atual para a realidade 

brasileira e que carece de maior quantidade de pesquisas para que seja melhor compreendido. 

Nguyen e Leblanc (2002), ao pesquisarem sobre o impacto causado pelo contato 

pessoal e pelo ambiente físico na percepção dos novos clientes sobre a imagem corporativa 

especificamente das indústrias de serviços, constataram que apesar desses dois elementos 

terem uma grande importância na criação da imagem da organização nas mentes dos 

consumidores, há uma predominância significativa do pessoal de contato como maior 

responsável pela criação desta imagem. Por este motivo, acredita-se que por representar um 

papel de tamanha responsabilidade, o pessoal de linha de frente deveria receber treinamentos 

direcionados a melhorar as suas habilidades de interação com o cliente.  

Embora ao verificar que na literatura das áreas de Psicologia, Educação, 

Comportamento Organizacional, entre outras se constate que as formas aprendizagem é um 

assunto discutido, nota-se que existe uma lacuna em relação ao treinamento como uma forma 

de aprendizagem para as equipes varejistas, pois, segundo Bohlander, Snell e Sherman 

(2003), muitas empresas não fazem a ligação entre seus programas de treinamento e os seus 

objetivos estratégicos, deixando-se ficar a mercê dos modismos ou do que a concorrência 

estiver adotando como prática de treinamento, o que termina por afetar diretamente o 

desempenho da organização.  
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Milkovich e Boudreau (2000) afirmam que para que o treinamento seja realmente 

eficaz os treinandos devem aprender algo com o treinamento e devem sentir-se motivados 

com ele. Diante disto, pode-se argumentar que as organizações devem descobrir as formas 

pelas quais os seus empregados aprendem, para que, com essa informação, possam 

desenvolver de fato treinamentos mais eficazes como uma maneira de atender as reais 

necessidades dos empregados, levando-os a uma provável melhoria de desempenho. Dessa 

forma, acredita-se que investimentos em treinamentos irão surtir maiores resultados para a 

organização como um todo. 

Acredita-se que este seja um estudo inovador por relacionar o gerenciamento de 

impressões ao treinamento e ao processo de aprendizagem social com o intuito de buscar 

maiores informações para as organizações de varejo de moda em relação a novas práticas de 

treinamento com o objetivo de melhor preparar o seu pessoal de contato. São encontrados na 

literatura internacional, embora ainda em pequeno número, estudos sobre treinamento em 

gerenciamento de impressões, como por exemplo, os trabalhos de King e Booze (1986) e de 

Leathers (1988). Entretanto, até a realização deste trabalho, não foram identificados estudos 

sobre o tema no Brasil.  

Em virtude disto, espera-se que esta pesquisa possa trazer as seguintes contribuições: 

maiores informações acerca da utilização das táticas e estratégias gerenciamento de 

impressões pelo pessoal de contato; melhor direcionamento dos ensinamentos das disciplinas 

relacionadas ao campo em estudo devido a um melhor entendimento da realidade local e por 

fim, viabilizar a criação de um programa de treinamento para os vendedores, direcionado ao 

desenvolvimento de habilidades de interação (por meio da utilização de estratégias e táticas de 

GI) com o objetivo de melhoria da qualidade no atendimento. 
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2  Fundamentação Teórica 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica relativa aos temas que embasam esta 

pesquisa. 

 

2.1 Gerenciamento de Impressões e Auto-Apresentação 

 O Sociólogo Erving Goffman escreveu vários trabalhos sobre a interação social, pois 

acreditava que as informações mais esclarecedoras sobre o comportamento social seriam 

descobertas estudando as aparências externas que as pessoas criavam umas para as outras e 

não analisando os motivos internos ou as personalidades dos indivíduos (LEARY, 1996). Em 

seu livro The Presentation of Self in Everyday Life, publicado em 1959, introduziu o tema 

gerenciamento de impressões à discussão das relações sociais. 

Embora ainda não tivesse conhecimento do trabalho de Goffman, o psicólogo social 

Edward Jones iniciou na mesma época, um programa de trabalho sobre a lisonja (LEARY, 

1996). Segundo Leary (1996), o interesse de Jones girava em torno de descobrir a maneira 

pela qual as pessoas percebiam o que outras pessoas pareciam ser. E, ainda de acordo Leary 

(1996, p.8), Jones chegou à conclusão de que, “as nossas percepções das outras pessoas são 

determinadas em parte pelas tentativas delas em comunicar impressões particulares delas 

mesmas”. Percebe-se, portanto que tanto Goffman quanto Jones pesquisavam basicamente 

sobre o mesmo fenômeno, mas em diferentes áreas do conhecimento. 

O GI pode ser entendido como as tentativas conscientes, ou inconscientes, de controlar 

imagens que são projetadas nas interações sociais, constituindo o processo geral por meio do 
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qual os indivíduos se comportam para criar uma imagem social desejada (SCHLENKER, 

1980; DEAUX; WRIGHTMAN, 1988). Nahavandi e Malekzadeh (1999) entendem o 

gerenciamento de impressões como um ato consciente de monitorar e gerenciar a impressão 

que criamos em outros, de forma cuidadosa. Para Mendonça (2003, p.61):  

uma impressão pode ser definida como uma idéia, um sentimento ou uma 
opinião que o indivíduo tem sobre alguém ou algo, ou que alguém ou algo 
transmite ao indivíduo; podendo ainda significar o efeito que uma 
experiência ou uma pessoa tem sobre alguém ou algo. 
 

Como uma maneira de procurar ampliar o conceito, Mendonça (2003, p. 65) define o 

GI como sendo “todas as atividades que um ator social (indivíduo, grupo ou organização) 

desenvolve no sentido de influenciar o modo como os outros o vêem, ou seja, a impressão ou 

a imagem que desenvolvem a seu respeito”. Observa-se que as definições de gerenciamento 

de impressões apresentadas, de um modo geral têm muita semelhança, diferindo apenas na 

questão da intencionalidade, ou seja, enquanto alguns autores acham que para o indivíduo 

gerenciar impressões é necessário que ele esteja consciente deste fato, na opinião de outros 

autores o indivíduo irá gerenciar impressões independentemente de estar consciente disto ou 

não. 

Nahavandi e Malekzadeh (1999) afirmam que a auto-apresentação representa um 

aspecto importante no gerenciamento de impressões e caracteriza-se pelas ações que são 

escolhidas para controlar as impressões que indivíduos apresentam aos outros.  Baumeinster 

(1982, p. 3) define auto-apresentação como “o uso do comportamento para comunicar alguma 

informação sobre alguém para outros”. De acordo com Myers (1999) a auto-apresentação 

caracteriza-se pela vontade dos atores em apresentar uma imagem desejada tanto para a 

audiência externa, representada pelas outras pessoas quanto para uma audiência interna, 

representada pelo próprio ator.  Saliente-se que há uma grande semelhança se comparadas as 

definições de gerenciamento de impressões com as definições de auto-apresentação. Para 
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Baumeinster (1982) o gerenciamento de impressões é uma forma particular de auto-

apresentação, ou seja, o que difere um termo do outro é o grau de intencionalidade. Enquanto 

que na auto-apresentação as intenções de um indivíduo não precisam ser conscientes, ao 

utilizar-se do gerenciamento de impressões o indivíduo tem consciência de seus atos e utiliza-

se de comportamentos específicos para atingir um dado objetivo (BAUMEINSTER, 1982). 

Em razão da grande semelhança nas definições, observa-se na literatura que os autores 

utilizam os termos gerenciamento de impressão e auto-apresentação como sinônimos. Por este 

motivo, nesta pesquisa os referidos termos serão utilizados de forma intercambiável. 

Na busca de um melhor entendimento do fenômeno gerenciamento de impressão 

discute-se a seguir a relação existente entre a auto-apresentação e a metáfora dramatúrgica. 

 

2.1.1 Gerenciamento de Impressões e a Metáfora 

Dramatúrgica: o espetáculo do cotidiano 

Erwing Goffman foi um observador muito cuidadoso em relação ao comportamento 

humano e teve a habilidade de captar os processos da vida social de maneiras inovadoras além 

de descrevê-los de forma interessante (LEARY, 1996). Ao explicar a interação social, 

Goffman relacionou-a à uma performance teatral na qual cada indivíduo apresenta um 

conjunto escolhido cuidadosamente de atos verbais e não verbais que expressam o self 2 de 

cada um (DEAUX; WRIGHTMAN,1988).   

Schlenker (1980, p. 33) ao defender a existência de similaridades entre a vida 

cotidiana e o teatro, argumenta que: 

                                                 

2 Segundo Haguette (2003), para George Herbert Mead, cujas obras contribuíram de forma significativa 
para a conceptualização da perspectiva interacionista, cada indivíduo possui um self, ou seja, cada pessoa, da 
mesma forma que se comporta socialmente em relação aos seus semelhantes, também interage consigo mesma. 
Ainda conforme Haguette, o self de cada um é formado de acordo com as definições que um indivíduo faz a 
respeito de outro e que servem de referencial para que este possa ver a si mesmo. 
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nós possuímos roteiros que nos permitem saber o que esperar das situações. 
Nós desempenhamos papéis que simbolizam como nós desejamos parecer 
para os outros. Nós selecionamos palavras, gestos, e adereços para ilustrar 
nosso personagem da mesma forma que um autor faz quando está criando os 
personagens de uma peça teatral. Existe um palco onde nós nos 
posicionamos para os nossos associados.  
 

Ainda segundo Schlenker (1980), aplauso, elogio, aumentos salariais, assim como 

estima e afeto, podem ser resultado de um bom desempenho. Um fraco desempenho pode 

finalizar o espetáculo, podendo trazer desrespeito, antipatia, crítica, rejeição e até mesmo a 

perda de emprego (SCHLENKER, 1980). Os bastidores proporcionam relaxamento e 

liberdade de ação, fora das vistas do público, assim como, sozinhos em casa, por exemplo, os 

indivíduos podem se empenhar em todas as pequenas excentricidades que nunca sonharam em 

exibir na presença da audiência (SCHLENKER, 1980).  

A metáfora dramatúrgica propõe que as vidas social e organizacional são de alguma 

forma muito semelhantes a uma peça de teatro, onde pessoas desempenham um conjunto de 

papéis, coordenam-se uns com os outros e ajustam-se para elevar ao máximo os seus efeitos 

sobre importantes audiências (ROSENFELD; GIACALONE; RIORDAN, 2002). Dessa 

forma, a metáfora dramatúrgica viabiliza o entendimento de muitos dos comportamentos no 

cenário organizacional e os elementos que a compõem são basicamente os seguintes: o ator, a 

audiência, o palco, o script e a performance (GARDNER, 1992). É valido destacar que a 

dramaturgia oferece uma maneira de descrever comportamentos mais do que propriamente 

explicá-los (GROVE; FISK, 1989). 

Nesta pesquisa a metáfora dramatúrgica foi utilizada como uma tentativa de melhor 

ilustrar o fenômeno estudado, assim como auxiliar na melhor compreensão tanto da coleta 

quanto na análise dos dados. Além disso, Grove e Fisk (1989) afirmam que apesar da 

perspectiva dramatúrgica oferecer um modelo para descrever os aspectos de serviços em 

geral, serviços direcionados a grupos maiores de consumidores e/ou que propiciam maior 
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contato pessoal, o que é o caso deste estudo, são melhor enquadrados pelos princípios da 

dramaturgia. 

Embora outros aspectos possam estar envolvidos no processo interacional entre 

vendedor e cliente e que também possam contribuir para a criação de percepções positivas no 

cliente em relação à loja, como por exemplo: o palco, ambiente em que a interação acontece 

(a loja); o cenário, que é caracterizado pela decoração do ambiente; e o script, conjunto de 

expectativas que são desenvolvidas por meio das trocas interpessoais (a maneira de como os 

funcionários deverão se comportar), nesta pesquisa a ênfase recai no indivíduo (funcionário) 

como um ator, em particular, numa situação de interação entre vendedor e cliente (audiência), 

na qual se acredita haver comportamentos de GI por parte deste ator. 

De acordo com Gardner (1992), todos os indivíduos são atores em suas próprias vidas. 

O papel desempenhado por um indivíduo depende diretamente do papel desempenhado pelos 

outros e esses outros também constituem a audiência ou platéia, que é considerada um 

elemento essencial (GOFFMAN, 1959).  Dessa forma, pode-se inferir que em uma situação 

de venda, uma boa performance não só dependerá do bom desempenho do vendedor e sim da 

interação que ele estará estabelecendo com a sua audiência e além disso, da maneira como os 

seus esforços/comportamentos são percebidos pela mesma.  

Segundo Goffman (1959, p. xi) o palco é o local onde “o ator se apresenta sob a 

máscara de um personagem para personagens projetados por outros atores”.  Ainda segundo o 

autor, no palco o ator apresenta situações que são fictícias, mas na vida real coisas acontecem 

de fato e às vezes o ator não está tão bem ensaiado para enfrentá-las. Nesse sentido, o pessoal 

de contato quando não bem treinado pode se envolver em situações nas quais não consiga 

solucioná-las. Entretanto, acredita-se que se bem preparado e consciente do papel a ser 

desempenhado, o ator apresentará maiores condições de amenizar reações negativas da sua 

platéia, se estas vierem a existir. 
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O script é caracterizado por um conjunto de expectativas que são desenvolvidas por 

meio das trocas interpessoais, ou seja, as pessoas tendem a antecipar eventos quando inseridas 

em situações similares (GARDNER, 1992). Nesse sentido, Nguyen e Leblanc (2002) apontam 

que no encontro de serviço os funcionários de linha de frente são atores que devem realizar 

tarefas planejadas e especificadas em um script que também descreve o papel de cada um dos 

funcionários na execução das operações, com o objetivo de auxiliar os atores a criarem uma 

imagem desejada para as suas audiências (GARDNER, 1992; NGUYEN; LEBLANC, 2002). 

Goffman (1959, p. 15) define performance ou desempenho como “toda atividade de 

um determinado participante, em dada ocasião, que sirva para influenciar, de algum modo, 

qualquer um dos outros participantes.” Gardner (1992) afirma que a performance total é 

constituída por atos verbais (fala), não-verbais (posição do corpo, tom de voz) e artifícios 

(roupas, decoração do escritório). Salienta-se que o elemento chave de qualquer performance 

para Gabbot e Hogg (2000) é o comportamento não-verbal dos atores e este, não aparece na 

literatura dramatúrgica. A natureza da performance irá depender dos objetivos do ator ao 

engajar-se em uma interação (GARDNER, 1992). Goffman (1959) salienta que se tomado 

como ponto de referência um dado ator e sua performance, denomina-se aqueles que 

contribuem com as performances deste ator como audiência, observadores ou co-

participantes. 

 A analogia teatral é aplicada no campo de gerenciamento de impressões na qual 

pessoas são atores que tentam criar determinadas imagens e impressões nas mentes de seus 

públicos (MENDONÇA, 2003). Grove e Fisk (1989) apontam que para assegurar uma boa 

performance na busca de criar uma impressão positiva na mente dos clientes, a “equipe de 

performance” ou elenco (todos aqueles que cooperam para a realização do serviço) deve 

apoiar-se pelas convenções da “lealdade dramatúrgica”  (proteção da santidade do show do 

serviço), “disciplina dramatúrgica” (aprender suas partes e resguardar-se contra intromissões 
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indesejáveis dos problemas pessoais) e “circunspecção dramatúrgica” (planejar e coordenar os 

papéis e responsabilidades daqueles envolvidos com o serviço). Ainda de acordo com os 

autores, cuidados como conhecer as preferências da audiência assim como manter os 

“bastidores” do serviço como uma região inabitada pelo cliente, podem ajudar a assegurar um 

show não só prazeroso como acreditável para a platéia. 

Assim, sabendo-se que a comunicação é a base da interação do ator com a sua 

audiência em uma situação de vendas, e que ao se comunicar o ator provavelmente estará 

adotando comportamentos de GI, no tópico a seguir será discutida a maneira pela qual a 

comunicação interpessoal relaciona-se à auto-apresentação, neste contexto. 

  

2.2 Gerenciamento de Impressões e Comunicação 

Interpessoal 

O processo de comunicação faz parte do dia-a-dia dos indivíduos. Apresenta-se como 

uma das necessidades mais básicas do ser humano e, a sua presença ou ausência pode até 

influenciar a saúde física (ADLER; TOWNE, 2002). De acordo com Bateman (1998), 

comunicar é transmitir informações e significados de uma parte para a outra por meio da 

utilização de símbolos partilhados.   

Rabaça e Barbosa (2001) chamam a atenção para o fato de que existem vários modelos 

de processos de comunicação, desenvolvidos a partir de diferentes enfoques, mas que não 

fogem ao clássico esquema tricotômico da comunicação concebido por Aristóteles, formado 

por, como o seu próprio nome indica, três elementos: a fonte, ou seja, a pessoa que fala; a 

mensagem, que diz respeito ao discurso que se pronuncia; e o receptor, representado pela 

pessoa que escuta. 
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Deaux e Wrightman (1988) apresentam um modelo que denominam de modelo 

simples de comunicação, que foi desenvolvido em 1949, por dois estudiosos de comunicação 

denominados Shannon e Weaver. Esse modelo teórico influenciou de forma significativa o 

campo da ciência da computação, nos seus primórdios e compreende cinco componentes 

necessários, que são: a fonte de informação, o transmissor, o canal, o receptor e o destino 

(DEAUX; WRIGHTMAN,1988).  Shannon e Weaver adicionaram ao modelo o conceito de 

ruído, que significa qualquer interferência durante a transmissão da mensagem (DEAUX; 

WRIGHTMAN,1988). De acordo com Freixo (2006), o modelo criado por Shannon e 

Weaver, inspirou vários pesquisadores a desenvolverem outras definições de comunicação. 

Entretanto, assim como o modelo de Shannon e Weaver, outros modelos chamados de 

lineares, trouxeram alguns problemas para pesquisadores de comunicação, pois um dos 

problemas era a concepção de que a comunicação interpessoal fluía em uma única direção, 

não levando em consideração o fato de que no processo de comunicação, normalmente estão 

envolvidas pelo menos duas pessoas, que interagem simultaneamente enviando e recebendo 

mensagens (DEAUX; WRIGHTMAN,1988). 

Conforme observado no tópico anterior, uma das principais maneiras de interagir 

socialmente é por meio da comunicação (MARC; PICARD, 1999). E, considerando-se que 

nas interações sociais os indivíduos podem utilizar-se de estratégias e táticas de 

gerenciamento de impressões, Leather (1988, p 128) apresenta a seguinte definição de GI: 

“gerenciamento de impressões é definido como tentativas conscientes de um indivíduo para 

exercer controle sobre comportamentos de comunicação selecionados e sugestões com o 

propósito de criar uma impressão desejada”. Em outras palavras, segundo o autor, os 

indivíduos gerenciam impressões por meio dos processos de comunicação. Dessa forma, 

pode-se inferir que, em uma situação de vendas o vendedor, ao interagir com o cliente poderá 

utilizar da comunicação (verbal e não-verbal) para gerenciar as suas impressões para o cliente, 
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com o objetivo de transmitir impressões positivas neste, no intuito de influenciá-lo a adquirir 

os produtos da organização a qual faz parte. 

Nesse sentido, acredita-se que a essência das interações entre pessoal de linha de 

frente e os clientes seja a comunicação interpessoal. Barlund (1968, apud FREIXO 2006, p. 

158) aponta que a comunicação interpessoal se dá “(...) em situações sociais relativamente 

informais em que pessoas em encontros face-a-face sustentam uma interação concentrada 

através da permuta recíproca de pistas verbais e não-verbais”. 

Assim, por se ter a crença de que a comunicação interpessoal é a ferramenta 

primordial no estabelecimento de relações entre ator e audiência, o tópico a seguir apresenta a 

comunicação transacional como um modelo interacional. 

 

2.2.1 A Comunicação Transacional como um Modelo 

Interacional 

Ao considerar que a interação entre vendedores e clientes é imprescindível nas 

organizações varejistas, Parente (2000) aponta que a base para todo o processo de venda 

pessoal é a habilidade do vendedor em relação à comunicação interpessoal. 

Marc e Picard (1992, p. 16) afirmam que “a comunicação é necessariamente de 

natureza transacional e as estratégias nela tecidas de tipo interativo”, o que é corroborado por 

Adler e Towne (2002, p. 7) quando apresentam a seguinte definição de comunicação:  

comunicação é um processo transacional contínuo, envolvendo 
participantes que ocupam ambientes diferentes, mas superpostos, e criando 
relacionamentos através do intercâmbio de mensagens, muitas das quais são 
afetadas por ruídos externos, fisiológicos e psicológicos. 

 

A partir desta definição, Adler e Towne (2002) apresentam um modelo que explica 

como se dá a comunicação interpessoal, denominado de modelo de comunicação transacional. 
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A Figura 1, a seguir, apresenta o modelo de comunicação transacional baseado no modelo 

apresentado por Adler e Towne (2002), e que foi modificado a partir da inserção de elementos 

relacionados à metáfora dramatúrgica, no sentido de melhor representar a maneira pela qual 

se acredita que interação ator/audiência seja realizada em uma situação de venda. 

 

 
Figura 1 – Interação ATOR/AUDIÊNCIA por meio do Modelo de Comunicação Transacional 

Fonte: baseada em Adler e Towne (2002); Goffman (1959) 
 

 
 
 A adoção deste modelo de comunicação como ponto de referência neste estudo se deu 

por acreditar-se que se comparado ao o modelo de comunicação linear mencionado no início 

deste tópico, o modelo de comunicação transacional apresenta-se como um conceito mais 

abrangente, pois leva em consideração no momento da transmissão e da recepção da 

informação (interação), a influência de fatores tais como: os ambientes dos interlocutores 

(ator e audiência), os ruídos, os comportamentos dos interlocutores (onde se inclui a 

comunicação não-verbal) e o feedback..  

Apesar de estarem situadas em um mesmo palco (no caso desta pesquisa em um 

ambiente de loja), ao se comunicarem, ator e audiência podem fazer parte de “ambientes 

diferentes”. Esses ambientes não significam necessariamente um lugar físico e sim 
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antecedentes culturais, assim como experiências pessoais diferentes que as pessoas levam 

para os diálogos (FREIXO, 2006). Observa-se que na Figura 1 ator (vendedor) e audiência 

(clientes) estão situados em ambientes diferentes, de maneira a representar a idéia de que 

ambos carregam conhecimentos e experiências distintas. Adler e Towne (2002) apresentam 

alguns fatores que podem contribuir para diferenciar os ambientes de um indivíduo A para um 

indivíduo B, que são: os grupos étnicos, a situação econômica dos indivíduos, as idades, os 

interesses, a cultura e a experiência de vida. Entretanto, a existência de uma interseção entre 

os dois ambientes significa que ambos os comunicadores apresentam pontos em comum que 

podem ser de conhecimentos profissionais, experiência de vida etc. Neste caso, é evidente que 

quanto maior for a interseção entre os ambientes do ator e da audiência, maiores são as 

probabilidades da comunicação se desenvolver de maneira eficaz . 

De acordo com Wagner e Hollenbeck (2002) ruídos referem-se aos fatores que podem 

intervir na transmissão da mensagem de forma a distorcer mesma. E, conforme se pode 

observar na Figura 1, podem ocorrer em qualquer estágio do processo interacional 

(WAGNER; HOLLENBECK, 2002). Os ruídos podem ser de ordem externa, fisiológica ou 

psicológica (ADLER; TOWNE, 2002). Os ruídos externos, também conhecidos como ruídos 

físicos, são aqueles fatores que normalmente estão fora do controle do receptor e que 

dificultam a compreensão da mensagem, além de proporcionarem distração (ADLER; 

TOWNE, 2002). Ao contrário dos ruídos externos, os ruídos fisiológicos são aqueles que 

envolvem fatores biológicos, tanto no emissor como no receptor e que interferem na efetiva 

compreensão da mensagem, como por exemplo, fome, cansaço, doença, impaciência etc 

(ADLER; TOWNE, 2002). Por fim o ruído psicológico refere-se a forças internas (advindas 

dos indivíduos) que tanto podem interferir na emissão de uma mensagem como na 

compreensão desta. É válido salientar que os ruídos podem originar sérios prejuízos e dessa 
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forma, é necessário identificá-los assim como identificar as suas causas para que se possa 

eliminá-los, ou pelo menos, neutralizar as suas conseqüências (FREIXO, 2006).  

Ao se comunicarem ator e audiência se comportam o tempo total da interação, de 

forma a além de transmitirem mensagens por meio da comunicação verbal oral, ainda podem 

se utilizar das pistas não-verbais, como os gestos, expressões faciais, posturas do corpo para 

demonstrarem, por exemplo, concordância ou não sobre algum aspecto da interação. Estes 

comportamentos, aliados à comunicação verbal oral representam o feedback ou resposta da 

platéia ao estímulo (comportamento) desencadeado pelo ator. Para Robbins (2005) o feedback 

é o elo final do processo de comunicação e este determina se a mensagem foi compreendida 

ou não pelo receptor, da forma pretendida pelo seu emissor. Neste sentido acredita-se que 

muitos dos comportamentos do ator associados às estratégias e táticas do GI podem ter sido 

originados de treinamentos formais realizados pela empresa ou até mesmo pela observação 

dos comportamentos de outros atores.  Salienta-se que o ator além de saber gerenciar os seus 

próprios comportamentos para obter uma imagem positiva de sua audiência, também precisa 

saber entender os comportamentos desta (KING; BOOZE, 1986). 

No sentido de manter uma boa interação com a audiência, Goffman (1959) aponta que 

um meio de se evitar constrangimentos ou gafes3 consiste em limitar a quantidade de atores e 

da platéia, pois, segundo ele, quanto menor o número de membros, menores são as chances de 

cometimento de erros.  

Diante do exposto, acredita-se que o modelo de comunicação transacional possui um 

maior poder explicativo no que diz respeito à comunicação interpessoal, e por este motivo, 

argumenta-se que este é o modelo que melhor se adéqua ao estudo do fenômeno. 

                                                 

3 “Gafes” ou “ratas” são comportamentos irrefletidos do ator ao fazer uma contribuição intencional, que 
destrói a imagem de sua própria equipe. 
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A auto-apresentação é uma forma que os indivíduos possuem de influência social, 

pois, por meio de palavras e ações, as pessoas tentam influenciar as impressões que os outros 

formam delas (SCHLENKER, 1980). Isto significa dizer que os indivíduos gerenciam 

impressões tanto por meio da palavra falada como também pelas pistas não-verbais, conforme 

visto anteriormente. Ressalta-se que a comunicação não verbal é responsável por noventa por 

cento da comunicação (GABBOTT; HOGG, 2000). 

Para Gabbott e Hogg (2000, p. 386), a comunicação não-verbal é o tipo de 

comunicação que transcende os elementos das palavras escritas e ditas. Ainda segundo os 

autores, este tipo de comunicação pode ser utilizado intencionalmente ou não, e envolve 

vários aspectos de linguagem corporal como, por exemplo, expressão facial, contato visual, 

postura, gestos e distância interpessoal. De acordo com Leary (1996) os comportamentos não-

verbais também são utilizados para gerenciar impressões, pois os indivíduos, por meio de sua 

aparência, forma de olhar, posição do corpo etc, transmitem pistas sobre suas personalidades, 

opiniões, humores etc. Comportamentos não-verbais podem ser utilizados naturalmente sem a 

pretensão de gerenciar impressões, mas em muitas situações a comunicação não-verbal pode 

ser utilizada de forma intencional para transmitir impressões desejadas (LEARY, 1996). 

A escolha de efeitos pessoais, que englobam vestuário, penteado, o uso ou não de 

lentes de contato, por exemplo, pode revelar muito a respeito das características de uma 

pessoa (MICHENER; DeLAMATER; MYERS, 2005). A posição social, estilo de vida ou 

profissão, podem ser revelados pelo modo de como esta pessoa se veste (MICHENER; 

DeLAMATER; MYERS, 2005). 

Ao avaliar o pessoal de contato, os consumidores levam em consideração três 

elementos: aparência, a competência e o comportamento (NGUYEN; LEBLANC, 2002). A 

aparência, que é também considerada um aspecto não-verbal da comunicação, é um elemento 

crucial nas interações face-a-face com os clientes e pode causar um efeito significativo na 
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formação das primeiras impressões do cliente em relação à imagem da organização 

(NGUYEN; LEBLANC, 2002). De acordo com Nguyen e Leblanc (2002) a aparência 

compreende a maneira de vestir do funcionário, a maquiagem, o corte do cabelo e também a 

higiene pessoal. Bateson e Hoffman (2001) afirmam que várias pesquisas apontaram que 

funcionários bem vestidos são percebidos como pessoas mais inteligentes além de mais 

agradáveis para interações. A competência é caracterizada pela especialização obtida por 

meio de treinamentos e pela experiência e habilidade na comunicação com os clientes em 

conformidade com os procedimentos e padrões relacionados à entrega dos serviços e, 

finalmente, o comportamento dos funcionários inclui as suas características pessoais e sua 

percepção na interação com os clientes (NGUYEN; LEBLANC, 2002).  

Embora se reconheça a existência e a elevada importância que a comunicação não-

verbal exerce nas interações autor/audiência, neste estudo ênfase será dada à comunicação 

verbal. Entretanto, julgou-se necessário realizar algumas observações a respeito da aparência 

do pessoal de contato no capítulo das análises, uma vez que, como já mencionado, a aparência 

é normalmente considerada um fator importante nas avaliações dos clientes em relação às 

suas impressões gerais sobre o pessoal de linha de frente. 

Portanto, como se acredita que os vendedores adotam comportamentos de GI na 

interação com os clientes, a seguir são apresentadas as estratégias e táticas da auto-

apresentação. 
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2.2.2 Estratégias e Táticas de Gerenciamento de 

Impressões: transmitindo impressões positivas para a 

audiência 

O gerenciamento de impressões possui certas estratégias e táticas que podem ser 

aplicadas durante as interações sociais. De acordo com Ralston e Kirkwood (1999) as 

estratégias são os comportamentos que influenciam diretamente a longo prazo e os táticos são 

os que afetam a curto prazo. Mendonça (2003) afirma que o gerenciamento de impressões 

tanto acontece no primeiro contato entre os indivíduos como também durante o curso de 

relações de longo prazo. Dessa forma, ao interagir com os clientes, o pessoal de atendimento 

pode utilizar estratégias e táticas de gerenciamento de impressões (LEATHERS, 1988). Isso 

leva a crer que a utilização dessas estratégias e táticas de GI pode influenciar na melhoria da 

qualidade no atendimento. 

Conforme se pode observar, são destacadas nos Quadros 01 e 02, a partir de uma 

revisão de literatura realizada por Mendonça (2003), algumas estratégias e táticas de 

gerenciamento de impressões, respectivamente. 
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Estratégia Descrição/Definição 
Atribuições 
Buscadas 

Emoção a ser 
Despertada 

Possíveis Atribuições 
Negativas 

Insinuação 

Comportamentos que o 
ator usa para fazê-lo 
parecer mais atrativo e 
simpático para outros  

Agradável Afeto 
Bajulador, 
conformista, 
obsequioso 

Autopromoção 

Comportamentos que 
apresentam o ator como 
altamente competente, e 
bem-sucedido 

Competente 
(efetivo, “um 
vencedor”) 

Respeito 
(admiração, 
deferência) 

Fraudulento, 
convencido, defensivo 

Promoção de 
produto/ 
serviço4 

Comportamentos que o 
ator usa para apresentar 
o produto e/ou serviço 
da organização como de 
elevada qualidade 

Confiança no 
produto/serviço 

Respeito 
(admiração) pelo 
produto/serviço 

 
Descrédito em relação 
ao ator e/ou em 
relação ao 
produto/serviço 

Exemplificação 

Comportamentos que 
apresentam o ator como 
moralmente confiável; 
isto pode também ser 
desenhado para induzir a 
simulação dos 
seguidores 

Confiável 
(sofredor, 
dedicado) 

Culpa (vergonha, 
emulação) 

Hipócrita, 
sancionador, 
explorador 

Intimidação 

Comportamentos que 
apresentam o ator como 
uma pessoa perigosa que 
é capaz e pronto a 
infligir sofrimento para a 
audiência 

Perigoso (cruel, 
volúvel) 

Medo 

Fanfarrão, falastrão, 
indeficaz 

Suplicação 

Comportamentos que 
apresentam o ator como 
desamparado para 
solicitar ajuda de outros 

Desamparado 
(deficiente, 
infeliz) 

Solidariedade 
(obrigação) Autodepreciação, 

solicitações para ajuda 

Quadro 1- Estratégias de Gerenciamento de Impressões 
Fonte: Baseado em Mendonça (2003) 

 

Observa-se no Quadro 1, que além da descrição de cada uma das estratégias de GI, 

Mendonça (2003) procurou destacar as atribuições buscadas pelo ator ao se utilizar de tais 

estratégias, assim como as emoções que o ator tenciona despertar na platéia, como também a 

indicação das possíveis atribuições negativas que podem ser resultadas do uso inadequado das 

estratégias.  A escolha da estratégia de GI a ser utilizada dependerá dos objetivos do ator 

(DEAUX;WRIGHTMAN, 1988). 

Em pesquisa realizada por Durão (2005), que discutiu o tema gerenciamento de 

impressões em encontros de serviços de alto contato e que envolveu organizações na área de 

                                                 

4 Estratégia adaptada para o contexto varejista a partir da estratégia de autopromoção. 
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hospitalidade (hotéis), o autor considerou as estratégias de insinuação e exemplificação no 

desenvolvimento do seu trabalho, e baseou suas escolhas em um dos poucos estudos 

relacionados ao uso de uma escala de mensuração de gerenciamento de impressões realizado 

por Bolino e Turnley (1999), que, por sua vez, utilizaram as estratégias de GI elencadas por  

Jones e Pittman (1982). Segundo Durão (2005), Bolino e Turnley (1999) constataram a 

existência de uma grande correlação entre as duas estratégias, pois ambas são as mais 

comumente utilizadas para criar uma imagem favorável de alguém em relação à outra pessoa. 

Portanto, para Durão (2005), essas foram as estratégias que mais se adequaram à sua pesquisa. 

King e Booze (1986, p.52) destacam que “apesar da intenção de Goffman ao pesquisar 

o GI não ter sido o de relacionar o seu uso a técnicas de vendas, parece claro que suas idéias 

tenham aplicação direta nas vendas pessoais”. Dessa forma, neste estudo, tentativas de 

relacionar as estratégias e táticas de GI ao contexto varejista, mais especificamente ao varejo 

de moda, foram realizadas. 

Assim, em se tratando de organizações varejistas, acredita-se que dentre as estratégias 

de gerenciamento de impressões que podem ser adotadas um maior número de vezes durante 

a interação cliente-vendedor estão a insinuação, a autopromoção, a promoção do produto e/ou 

serviço e a exemplificação.  

A insinuação é talvez a estratégia de GI mais comumente utilizada (DEAUX; 

WRIGHTMAN, 1988). Ao utilizar-se desta estratégia, a intenção do ator é buscar alcançar a 

atribuição de amabilidade (JONES; PITTMAN, 1982). Durante uma situação de venda, o 

vendedor pode se utilizar desta estratégia, ao adotar por exemplo, comportamentos que o 

mostrem como uma pessoa simpática e gentil, como forma de obter o objetivo de venda. 

Segundo Michener, DeLamater e Myers (2005) as pessoas tentam se utilizar desta prática 

quando supõem que a pessoa-alvo concederia os benefícios desejados às pessoas que gostam. 

Esta prática pode também envolver comportamentos como a bajulação, o enaltecimento do 
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outro e a conformidade de opiniões, que, se não bem dosados, podem colocar a perder todo o 

esforço empreendido pelo ator (MENDONÇA, 2003; MICHENER; DeLAMATER; MYERS, 

2005). 

A autopromoção é uma estratégia caracterizada por envolver comportamentos que 

mostram o ator como muito competente e habilidoso (JONES;PITTMAN, 1982). O seu lado 

negativo envolve a utilização de fraude, quando o discurso não é condizente com a realidade, 

ou uma forma de ser entendido como convencido, quando esta estratégia é mal desempenhada 

pelo ator (DEAUX; WRIGHTMAN, 1988). Cabe ressaltar que esta estratégia tanto pode ser 

adotada para gerenciar impressões sobre o próprio autor (autopromoção), como também sobre 

produtos e/ou serviços oferecidos pela loja (promoção de produtos e/ou serviços).  Em relação 

à promoção de produtos e/ou serviços, acredita-se que seja um fenômeno específico do varejo, 

uma vez que este tipo de estratégia não parece estar relacionado diretamente ao 

gerenciamento de impressões do funcionário em relação a si próprio. A autopromoção é 

utilizada pelos vendedores a partir do momento em que eles se mostram como entendidos, 

seguros e altamente aptos a atenderem às necessidades dos clientes. Em relação à promoção 

de produtos e/ou serviços, o vendedor pode apresentar-se como uma “vitrine” da loja, ao 

trajar roupas ou acessórios (da loja), com a finalidade de chamar a atenção do cliente para os 

seus produtos, ou transmitir informações sobre o mesmo, de maneira a projetá-lo 

positivamente. Entretanto, uma possível atribuição negativa desta estratégia é o descrédito que 

pode ser desencadeado, caso o ator exagere na promoção do produto podendo até transmitir 

informações irreais a respeito do mesmo. 

A exemplificação caracteriza-se por mostrar o ator como uma pessoa integra, dedicada 

e algumas vezes sofredora (DEAUX; WRIGHTMAN, 1988; MENDONÇA, 2003). O ator, ao 

empregar a estratégia de exemplificação procura influenciar e controlar o alvo (pessoa que se 

quer influenciar) induzindo-o a sentir-se culpado ou demonstrando suas virtudes (do ator) na 
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busca de ser imitado (ROSENFELD; GIACALONE; RIORDAN, 2002). Ao que parece, no 

contexto das lojas de varejo de moda, as estratégias de promoção do produto e de 

exemplificação estão muito próximas uma da outra. Acredita-se que se o funcionário veste 

uma peça de roupa da loja, ao mesmo tempo em que ele promove o produto, mostra-se como 

um consumidor fiel aos produtos vendidos na loja em que trabalha, servindo de exemplo para 

os outros funcionários. 

Nahavandi e Malekzadeh (1999) afirmam que o objetivo da utilização do 

gerenciamento de impressões é o de transmitir uma imagem o mais positiva possível no 

intuito de alcançar os objetivos da melhor forma. Em virtude disto, acredita-se que não seja 

aconselhável que o pessoal de atendimento, ao tentar comercializar os produtos (serviços ou 

bens) de sua organização, utilize-se das duas últimas estratégias de GI, intimidação e 

suplicação, quando em contato direto com os clientes.  O ator, ao utilizar-se da estratégia de 

intimidação, procura despertar o medo, pois deseja ser temido (JONES; PITTMAN, 1982). 

Entretanto, se o ator apresenta certo domínio ao adotar comportamentos relativos à estratégia 

de intimidação, em uma situação de vendas, acredita-se que ele possa intimidar de forma sutil 

a sua audiência, no sentido de induzi-la a adquirir um produto que, por exemplo, seja o último 

disponível na loja. 

Por fim, o ator, ao adotar comportamentos de suplicação, apresenta-se como uma 

pessoa desamparada e dependente dos outros, além de muitas vezes transmitir a impressão de 

que não é possuidora de certas habilidades que são requeridas em dados momentos (DEAUX; 

WRIGHTMAN, 1988). Assim, pode-se argumentar que provavelmente o vendedor não irá ter 

sucesso ao tentar intimidar um cliente a comprar algo, assim como utilizar-se de súplica para 

vender produtos.  

Conforme Rosenfeld (1997), o objetivo das táticas de gerenciamento de impressões é 

o de criar uma impressão positiva no alvo, de forma rápida e em curto prazo. O Quadro 2 
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reúne diversas táticas de gerenciamento de impressões (as quais acredita-se que algumas delas 

podem ser adaptadas ao uso pelos vendedores de organizações de varejo) assim como a 

descrição de cada uma. 
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Táticas/Comportamentos Definição/Descrição 

Adequar-se à situação Comportar-se de modo que a situação requeira 

Ambiente Físico 
Controlar o ambiente físico onde as interações sociais acontecem. Construir 
o cenário das interações 

Aplauso 
Explicitar acontecimentos favoráveis para maximizar as implicações 
desejáveis para si mesmo 

Assertividade Usar uma abordagem pessoal direta, forte e enérgica 

Associação Social 
Intensificar ou proteger a própria imagem administrando informação sobre 
pessoas e coisas com as quais se está associado 

Atribuições Públicas 
Fazer declarações de atribuições que desenham o ator da melhor maneira 
possível 

Autodescrição Transmitir informações acerca de si mesmo por meio de descrições verbais 

Comportamentos não-verbais 
Expressar informações sobre a personalidade, humor, opiniões, e estados 
físicos e psicológicos através de expressões faciais, aparência física, olhar e 
linguagem corporal 

Comportamento pró-social 
Engajar-se em ações pró-sociais para criar uma imagem positiva ou para 
reconciliar uma transgressão aparente e convencer uma audiência de que o 
ator merece uma identidade positiva 

Conformidade e concordância 
Concordar com a opinião de alguém, ou de algum grupo, a fim de ganhar 
sua aprovação 

Culpar ou atacar outros Culpar outros pelas falhas do ator ou minimizar as realizações de outros 

Desculpas 
Admitir a responsabilidade por um acontecimento indesejável e ao mesmo 
tempo procurar conseguir o perdão por tal ação 

Dispositivos de memória 
Distorcer, reconstruir ou fabricar memórias durante interações sociais, 
visando ao alcance de objetivos sociais 

Enfatizar similaridades 
Destacar similaridades nos objetivos, interesses, hobbies etc., e se 
comportar de maneira similar à daqueles com os quais se está interagindo 

Explicações 
Explicar um evento, buscando minimizar a severidade aparente de uma 
situação difícil 

Exposição de atitudes Expressar suas atitudes no sentido de influenciar as impressões de outros 

Justificativas 
Explicar um acontecimento que cria desconforto visando a minimizar a 
aparente gravidade do desconforto 

Lisonja 
Cumprimentar outros por suas virtudes num esforço para parecer perspicaz 
e amável 

Manipulação ambiental 
Modificar a situação, por intermédio da manipulação de aspectos físicos, de 
tal forma que o outro seja levado a aceitar a influência do ator 

Persuasão 
Convencer a outra parte quanto ao ponto de vista do ator, pelo uso seletivo 
de argumentação racional 

Restituição 
Oferecer compensações, as quais são estendidas pelo ator ao ofendido, 
ferido ou, por outro lado, a uma audiência prejudicada 

Retratação 
Utilizar explicações dadas antes de uma ação potencialmente embaraçosa 
para repelir qualquer repercussão negativa à imagem do ator 

Ritualização e simbolização 
Usar cerimônias formais e símbolos de poder para aumentar ou consolidar a 
posição do ator. Dramatizar as interações 

Self-handicapping 

Demonstrar impedimentos os quais reduziriam a probabilidade de um bom 
desempenho, mas os quais provêem uma desculpa plausível para fracasso. 
Realizar esforços para fazer com que o sucesso das tarefas pareça 
improvável, no sentido de obter uma desculpa a priori para o fracasso. 

Troca de favores (ou 
benefícios) 

Trocar favores (presentes ou futuros) ou obrigações com outro, de acordo 
com os interesses do ator. Fazer algo bom para alguém para ganhar a 
aprovação dessa pessoa 

Quadro 2 - Táticas de Gerenciamento de Impressões 
Fonte: Mendonça (2003, p. 74) 
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Durão (2005) afirma que não há nenhum estudo ou referência empírica em relação ao 

uso das táticas de GI no contexto das organizações prestadoras de serviços. Dessa maneira, 

em sua pesquisa, Durão (2005) adotou o pressuposto de que dentre as táticas de 

gerenciamento de impressões que estão presentes na interação entre funcionários de linha de 

frente e clientes no contexto hoteleiro estão: adaptar-se à situação, comportamentos não-

verbais, desculpas, explicações, justificativas e restituição. Assim, das táticas apresentadas por 

Mendonça (2003), a pesquisadora acredita que as em destaque, a seguir, são as mais 

comumente utilizadas pelo vendedor nas interações com os clientes  nas lojas de varejo de 

moda. São elas: a conformidade e a concordância, a lisonja, as desculpas, a restituição e a 

persuasão.  

As táticas de conformidade e concordância são utilizadas quando o ator concorda com 

a opinião de alguém para obter a sua aprovação. Já a lisonja é uma tática onde o ator 

cumprimenta a sua audiência por suas virtudes (da audiência) (ROBBINS, 2005).  Portanto, 

acredita-se que o vendedor pode engajar-se na utilização destas táticas para parecer agradável 

para a platéia e assim, aumentar as suas chances de sucesso nas vendas. 

O ator utiliza-se da tática das desculpas quando admite a responsabilidade pelo 

acontecimento de um evento indesejado, com o objetivo de obter o perdão da audiência 

(ROBBINS, 2005). O pessoal de contato pode utilizar-se desta tática quando, por exemplo, 

prometer algo para o cliente e esta promessa, por algum motivo não puder ser cumprida. Uma 

outra tática que pode ser utilizada atrelada à tática de desculpas é a restituição, pois esta 

última compreende ações que ofereçam compensações à audiência, como uma maneira de 

diminuir o prejuízo causado pelo ator ou até mesmo pela organização. 

Dessa forma, argumenta-se que dentre as táticas de GI, a persuasão, que segundo 

Ferreira (2002, p. 530) “é a capacidade ou habilidade para persuadir”, que em outras palavras 

significa convencer, estimular ou induzir alguém a adotar um determinado comportamento, 
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talvez seja a mais utilizada pelos vendedores, uma vez que ela compreende a utilização de 

argumentos racionais com o objetivo de convencer a platéia quanto ao ponto de vista do ator. 

Portanto, acredita-se que o vendedor provavelmente estará utilizando-se desta tática ao tentar 

estimular o cliente a comprar os produtos da loja. 

É válido salientar que, de acordo com Nahavandi e Malekzadeh (1999), ao fazer uso 

de estratégias e táticas de GI não significa que uma pessoa esteja mentindo sobre ela mesma 

ou procurando exagerar a imagem que ela transmite para outras. Entretanto, Robbins (2005) 

afirma que evidentemente algumas vezes os indivíduos podem transmitir imagens falsas. 

Phillips, Tsu Wee Tan e Julian (2006) corroboram esta afirmação quando apontam que como 

“atores”, o pessoal de serviços lida com a dissonância emocional de duas formas: pela 

“atuação superficial”, ou seja, quando eles têm que demonstrar emoções que são requeridas na 

sua função e que na realidade não estão sentindo; e pela “atuação profunda”, a qual exige 

muito mais esforços do empregado, quando mergulham nos sentimentos/comportamentos que 

são requeridos pelas suas funções, de maneira a eliminar a dissonância emocional 

inicialmente experimentada. Phillips, Tsu Wee Tan e Julian (2006) definem a dissonância 

emocional como a diferença entre os verdadeiros sentimentos e os sentimentos transmitidos 

em virtude da representação do papel profissional.  

Assim, entende-se que não é raro o pessoal de linha de frente gerenciar impressões de 

forma falsa na tentativa de manter a disciplina dramatúrgica com o objetivo de transmitir uma 

imagem o mais positiva possível do serviço prestado. Além disso, Goffman (1959) afirma que 

um ator ao iludir a sua platéia, não está necessariamente à procura de obtenção de seus 

próprios interesses, pois ele pode enganar o seu público por acreditar que seu comportamento 

é para o próprio bem deste. 

Deste modo, para o uso eficiente das estratégias e táticas de gerenciamento de 

impressões pelos vendedores faz-se necessária, segundo Leathers (1988, p. 132) “a habilidade 
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de identificar, selecionar e aplicar em situações específicas princípios de formação de 

impressões e princípios de gerenciamento de impressões”.  Desse modo, Leary (1996, p.11) 

afirma que “nós devemos distinguir a impressão que uma pessoa quer que os outros formem 

(impressão calculada) das impressões que uma pessoa não pretende formar nos outros 

(impressão secundária)”. Ainda segundo o autor, um determinado comportamento pode ser 

interpretado de várias formas e, por essa razão, na tentativa de se transmitir uma certa 

imagem, corre-se o risco dela ser entendida de outra forma. Assim, para que os vendedores 

adquiram e utilizem a habilidade de gerenciar impressões, argumenta-se que seja importante 

que as empresas adotem como prática constante o treinamento em GI e mantenham um 

ambiente propicio à aprendizagem.  

Assim, é válido salientar que Lovelock e Wright (2006) ao discutirem a importância 

do pessoal de linha de frente na interação com os clientes, destacam que em geral o pessoal de 

contato pode desempenhar um triplo papel: o de especialista operacional, cumprindo metas 

operacionais e de marketing; o de profissional de marketing, comercializando o serviço 

pessoalmente; e até mesmo ser parte do próprio produto, pois pode ser visto pelos clientes 

como evidência física do serviço. Ainda segundo estes autores, o recrutamento e a seleção de 

candidatos para este tipo de atividade são muito importantes, pois, devem-se buscar 

candidatos que apresentem algumas características específicas, tais como: habilidades 

interpessoais, apresentação pessoal, conhecimento do produto e da operação além de 

capacidades de venda e habilidades na co-produção.  

Diante o exposto, como se considera que o treinamento é uma ferramenta importante 

para o desenvolvimento e a manutenção das características específicas mencionadas acima e 

que o uso dos comportamentos de GI também podem auxiliar os funcionários na busca pela 

melhoria da qualidade do atendimento ao cliente, o tópico a seguir discute o treinamento em 

gerenciamento de impressões. 
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2.3 Treinamento em Gerenciamento de Impressões: o 

ensaio dos atores 

O investimento em atendimento e treinamento como estratégia de diferenciação, vem 

sendo descoberto pelas organizações varejistas (PARENTE, 2000). Observa-se que o pessoal 

de linha de frente representa o principal recurso tanto para o alcance da excelência do serviço 

como da vantagem competitiva (LOVELOCK; WIRTZ, 2006). Os funcionários que 

interagem diretamente com o consumidor, além de terem que apresentar rapidez e eficiência 

nas atividades que exigem operacionalização, também devem se mostrar corteses e solícitos 

com o cliente (PARENTE, 2000; LOVELOCK; WIRTZ, 2006). Dessa forma, acredita-se que 

um treinamento bem planejado e bem executado, pode representar uma das fontes potenciais 

de sucesso na busca pelo bom desempenho dos vendedores. 

De acordo com Milkovich e Boudreau (2000) treinar significa propiciar a aquisição de 

habilidades, regras ou atitudes por meio de um processo sistemático com o objetivo de 

adequar as características dos funcionários às exigências dos papéis funcionais. Na concepção 

de Gil (2001, p. 122), o treinamento é definido como 

Um conjunto de experiências de aprendizagem centradas na posição atual da 
organização. Trata-se, portanto, de um processo educacional de curto-prazo 
e que envolve todas as ações que visam deliberadamente ampliar a 
capacidade das pessoas para desempenhar melhor as atividades relacionadas 
ao cargo que ocupam na empresa. 

 

Robbins e Decenzo (2004) corroboram esta definição quando apontam o treinamento 

de funcionários como uma experiência de aprendizagem que visa a buscar uma mudança 

permanente no comportamento dos indivíduos com o objetivo de melhorar seus desempenhos. 

Enquanto que na definição de treinamento de Milkovich e Boudreau (2000) não se explicita a 

necessidade de aprendizagem, nota-se que tanto na definição de Gil (2001) quanto na de 

Robbins e Decenzo (2004) há uma concordância dos autores no que se refere ao treinamento 



47 

 

atrelar-se de alguma forma a um processo de aprendizagem, o que vem a fortalecer um dos 

argumentos deste trabalho, de que é válido se desenvolver treinamentos relacionados a algum 

tipo de aprendizado e, no caso desta pesquisa em particular, da aprendizagem social, na busca 

do desenvolvimento das habilidades interacionais dos funcionários. 

 Para Spector (2003), o treinamento se faz necessário tanto para os funcionários novos 

como para os mais experientes. O treinamento para os funcionários recém-chegados deve ter 

como objetivo ensiná-los o que devem realizar no novo trabalho e, para os mais antigos, 

mantê-los atualizados com as mudanças que ocorrem (SPECTOR, 2003). 

Dessa forma, o tópico a seguir apresenta alguns tipos de treinamentos oferecidos pelas 

organizações aos seus funcionários. 

  

2.3.1 Tipos de Treinamentos 

As empresas utilizam basicamente dois métodos de treinamento: o treinamento formal, 

que é planejado com antecedência e com formato estruturado, e o treinamento informal, 

também conhecido como treinamento no trabalho, que se apresenta como não estruturado e 

que acontece basicamente por meio da convivência de um funcionário com o outro 

(PARENTE, 2000; ROBBINS, 2005). Milkovich e Boudreau (2000) observam que empresas 

de serviços normalmente realizam o treinamento informal por não envolver custos diretos e, 

por isso, parecer pouco oneroso. Os autores ainda apontam as vantagens e desvantagens deste 

tipo de treinamento. Como vantagem tem-se que: chefes, executivos e empregados são 

geralmente treinados para tornarem-se instrutores, o que se torna benefício tanto para os 

treinandos como para os treinadores (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). E, como uma 

desvantagem tem-se os riscos de gerar funcionários mal treinados, inclusive os recém-

contratados (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). Entretanto, acredita-se que estes riscos 

podem ser minimizados se o treinador for bem preparado.  
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O treinamento informal, segundo Parente (2000), é de responsabilidade do supervisor 

imediato do trabalho, ou de um colega mais experiente da equipe. Ainda segundo o autor, o 

supervisor não apenas transmite os conhecimentos e as habilidades necessárias para a 

execução do trabalho, mas também serve como modelo para o novo funcionário de forma a 

influenciar a atitude deste novo funcionário em relação ao seu trabalho na empresa. Cabe 

ressaltar que o supervisor exerce uma influência social muito importante para o funcionário, 

ao considerar que a motivação do funcionário em relação à utilidade do treinamento pode ser 

instigada de forma positiva ou negativa por este (KRAIGER, 2003). Kraiger (2003) aponta 

que supervisores podem influenciar positivamente os resultados dos treinamentos de várias 

formas, a saber: 

• Ao se referir de maneira positiva ao processo de treinamento; 

• Ao apontar prováveis resultados de aprendizagem decorrentes dos treinamentos, ou 

como esses resultados podem vir a ser vantajosos para o desempenho no trabalho; e 

• Ao suprir os treinandos de suporte interpessoal ou técnico antes e durante o 

treinamento.  

Robbins (2005) aponta alguns outros tipos de treinamento, como por exemplo, os 

treinamentos dentro do trabalho, que são caracterizados pelos rodízios de tarefas, programas 

de aprendizagem, preparação de substitutos eventuais e programas formais de mentores.  

Muchinsky (2004) apresenta uma outra forma de treinamento: o off-site, que é 

conduzido fora do ambiente de trabalho. Segundo o autor, um dos métodos que caracterizam 

o treinamento off-site é a palestra. O ponto positivo da palestra como ferramenta de 

treinamento é que grandes quantidades de pessoas podem ser ensinadas ao mesmo tempo, a 

um custo menor para a organização. Entretanto, quanto maior o número de pessoas em um 

treinamento deste tipo, mais generalizado será o conteúdo transmitido, não se apresentando, 
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portanto, como um tipo de treinamento ideal para transmitir conhecimentos mais 

especializados (MUCHINSKY, 2004). 

Corrêa e Caon (2002) apontam quatro diferentes tipos de treinamentos específicos 

para o pessoal de linha de frente, que são: o uso de scripts, simulação de situações, método do 

“pensar como cliente” e o empowerment, também conhecido como delegação de poder.  

Scripts são roteiros ou instruções detalhadas de como o funcionário deve agir. 

Goffman (1959) aponta que performances roteirizadas ajudam a evitar a transmissão de 

impressões inconsistentes para a platéia. No entanto, apesar dessa técnica ser uma ferramenta 

poderosa para garantir consistência no processo de atendimento, o seu uso exagerado pode 

levar o funcionário a atender os clientes de forma mecânica ou até mesmo levá-lo à alienação 

do trabalho (CORRÊA; CAON, 2002). King e Booze (1988) corroboram esta afirmação 

quando apontam que embora essa técnica tenha suas vantagens, os vendedores podem entrar 

em sérios apuros caso o script inicialmente planejado seja interrompido. Ainda segundo os 

autores, vendedores que não dependam tanto dos roteiros provavelmente desempenharão 

melhor os seus papéis após a ruptura do script do que aqueles que o seguem à risca. 

A simulação de situações é uma técnica que “destina-se a reproduzir as características 

essenciais do mundo real necessárias para produzir o aprendizado e a transferência” 

(MUCHINSKY, 2004, p. 187). Tem como pontos positivos ensinar o funcionário a aplicar 

bem o script, é aconselhada para a prática de novas habilidades, é uma técnica baseada pelo 

alto nível de transferência para situações reais de trabalho, assim como saber o que fazer em 

situações atípicas (CORRÊA; CAON, 2002; SPECTOR, 2003).  

A técnica de “pensar como cliente” é caracterizada por tentar criar no funcionário o 

hábito de colocar-se na posição do cliente, com o intuito de compreendê-lo melhor e assim, 

ter condições de tratá-lo melhor. Por fim, o empowerment é caracterizado por um certo grau 

de autonomia que é delegado ao funcionário, para que este possa resolver certas questões do 
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cliente com maior rapidez, podendo se desvincular um pouco do script (CORRÊA; CAON, 

2002). 

Milkovich e Boudreau (2000) apontam uma outra técnica que, acredita-se adequar-se 

ao treinamento de equipes varejistas: a dramatização. Nesta técnica, os treinandos 

desempenham um papel ou personagem e geralmente contracenam uns com os outros. Apesar 

de parecer semelhante à simulação de situações, a técnica de dramatização diferencia-se desta 

por permitir que os treinandos troquem os seus papéis profissionais, com o objetivo de uns 

passarem pelas experiências dos outros, de forma a entenderem melhor certas situações de 

trabalho sob a perspectiva de outros profissionais que não a sua (MILKOVICH; 

BOUDREAU, 2000). Observa-se que esta é uma técnica aparentemente “simples” e que pode 

ser aplicada aos funcionários de linha de frente no intuito de eles adquirirem novas habilidade, 

inclusive desenvolverem habilidades de gerenciar impressões. 

Goffman (1959) aponta que é interessante que os membros de uma equipe definam 

com antecipação qual é a melhor forma de encenar um espetáculo. Ao que parece, dos 

métodos de treinamento apresentados por Corrêa e Caon (2002), acredita-se que em especial 

os scripts e a simulação de situações se adéqüem bem à afirmação de Goffman (1959), além 

da dramatização apontada por Milkovich e Boudreau, pois nestes três métodos, o pessoal de 

contato tem uma certa previsão do que pode acontecer em uma dada situação interacional, 

mesmo que não seja possível simular, dramatizar ou transformar em roteiro todos os 

prováveis acontecimentos. Ainda segundo Goffman (1959), deve-se exigir dos atores, que, 

para o bem da equipe, se preparem antecipadamente para prováveis contingências, para que 

ajam com prudência e circunspecção ao representar o espetáculo. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) afirmam que o que se encontra na maioria dos 

manuais de treinamento e guias do empregado desenvolvidos para o pessoal de contato são 
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explicações sobre as habilidades técnicas necessárias para a execução do trabalho em si, e não 

necessariamente como adquirir e desenvolver habilidades interacionais.  

Com o objetivo de proporcionar ferramentas para melhorar o desempenho dos 

funcionários nas organizações de varejo em geral, King e Booze (1986) escreveram um artigo 

onde relatam a real possibilidade de treinamento em vendas relacionado ao uso de 

comportamentos de gerenciamento de impressões. Neste artigo, os autores afirmam que a 

princípio os vendedores irão administrar as impressões dos seus clientes por meio da 

comunicação. Saliente-se que três aspectos da comunicação são particularmente importantes 

para este fim. São eles: o diálogo, a voz, os gestos e aparência. (KING; BOOZE, 1986). King 

e Booze (1986), além de defendem que esses aspectos são completamente controláveis pelos 

vendedores e que podem ser ensinados em um treinamento de vendas, enfatizam que os 

vendedores devem ser gerenciadores de impressão habilidosos. Deste modo, entende-se que o 

gerenciamento de impressões é uma habilidade e, como tal, pode ser ensinado e aprendido. 

Las Casas (2003) afirma que além de essencial, o treinamento é uma atividade 

necessária na formação de uma equipe varejista. Portanto, argumenta-se que se a organização 

varejista quer se manter no mercado e adquirir vantagem competitiva, deve então empenhar-

se para treinar os seus funcionários de maneira a redefinir alguns dos  seus comportamentos 

no intuito de alcançar melhores resultados organizacionais.  

De acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) o vendedor se bem treinado, 

poderá aumentar a sua capacidade de controlar as horas da verdade de uma maneira 

profissional podendo elevar os níveis de satisfação dos clientes e diminuindo a frustração do 

prestador de serviços.  

Entretanto, Kraiger (2003) ressalta que o treinando, além de se sentir motivado para 

participar do treinamento, deve apresentar as seguintes variáveis de nível individual:  
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• Disponibilidade para o treinamento: caracterizada pelo estado geral de preparação do 

indivíduo. Neste caso, o treinando deve apresentar habilidade cognitiva suficiente para 

compreender as suas tarefas para que possa ter condições de relacionar as informações 

adquiridas nos treinamentos às mesmas (tarefas), traduzindo-as em ações eficazes. 

• Motivação para aprender: caracterizada pelo desejo do treinando em aprender. Parece 

óbvio que quanto mais motivado estiver o indivíduo, mais esforço em captar 

informações este fará. A motivação do funcionário influencia a eficácia do 

treinamento das seguintes formas: afetando na decisão dos funcionários em 

comparecerem ao treinamento; influenciando no nível de esforço despendido para a 

aprendizagem; e influenciando a utilização das novas habilidades adquiridas no 

trabalho. 

• Domínio de orientação: refere-se ao desejo do funcionário em dominar ou aprender o 

que é ensinado no treinamento, o desejo de cometer erros assim como o desejo de 

realmente aprender para melhorar os seus resultados em lugar do desejo de 

impressionar outras pessoas pelo seu bom desempenho. 

 

Diante do exposto, infere-se que oferecer um bom treinamento por si só, não irá 

garantir o aumento do nível de desempenho de uma equipe varejista. A busca pela excelência 

no atendimento inicia-se pela seleção de pessoas que apresentem capacidade cognitiva 

suficiente para compreenderem os seus papéis, pois, no caso específico de lojas de varejo de 

moda, ao que parece, o pessoal de contato não só trabalha com roupas e acessórios, mas 

também com um “produto” diferenciado: a imagem do cliente. E a “venda” dessa imagem 

dependerá da maneira pela qual o funcionário irá interagir com o cliente.  

Ao final de sua pesquisa, Durão (2005) constatou que o uso de ferramentas de 

gerenciamento de impressões agrega valor à prestação dos serviços oferecidos pela 
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organização. Por intermédio da observação do contato entre os hóspedes e funcionários de 

linha de frente, demonstrou-se o quanto as estratégias e táticas de gerenciamento de 

impressões são importantes influenciadores na satisfação do cliente e, como conseqüência, na 

percepção de qualidade do serviço.  

Assim sendo, como se defende neste trabalho que o treinamento de equipes varejistas 

deve ser relacionado a algum processo de aprendizado na busca do desenvolvimento das 

habilidades interacionais dos funcionários por meio do uso das estratégias e táticas de 

gerenciamento de impressões, o tópico a seguir discute a aprendizagem social nas 

organizações. 

 

2.4 Aprendizagem Social nas Organizações 

Os estudos sobre aprendizagem perpassam os interesses da gestão de pessoas na sua 

concepção atual, principalmente no que se refere à necessidade de desenvolver profissionais 

diante das exigências do mercado. Essa ação parece ratificar a importância de preparar o 

pessoal de contato para que a empresa alcance um melhor desempenho. Para Milkovich e 

Boudreau (2000, p. 347) a aprendizagem é definida como “uma modificação relativamente 

constante nos conhecimentos, habilidades, crenças, atitudes ou comportamentos, produzidas 

pela experiência”.  

Como o desenvolvimento de habilidades ocorre por meio da aprendizagem, parece 

fundamental para as organizações o desenvolvimento de mecanismos para ampliar, ao mesmo 

tempo a capacidade e a velocidade de aprendizagem de seus funcionários. Assim, as 

organizações além de proporcionar treinamentos que permitam as pessoas desenvolverem 

habilidades necessárias ao negócio, devem também criar um ambiente que estimule e facilite 

a aprendizagem (FREITAS; BRANDÃO, 2006).  Entretanto, Spector (2003) aponta que os 

indivíduos diferem quanto a melhor forma de aprender. Assim, a organização deve considerar 
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a capacidade e as preferências de cada pessoa, pois algumas aprendem mais facilmente por 

meio de um material escrito e outras aprendem melhor por intermédio de uma apresentação, 

por exemplo (SPECTOR, 2003).  

De acordo com Lave e Wenger (1991), a aprendizagem acontece quando as pessoas 

participam da prática social e que os indivíduos não aprendem somente a partir da execução 

de suas atividades, mas também por intermédio das relações sociais com determinados 

sujeitos e em situações específicas. Corroborando esta visão, Gherardi, Nicolini e Odella 

(1998) apontam que a aprendizagem não é apenas uma atividade individual e que o 

conhecimento relevante para os membros da organização é adquirido por meio da ação e da 

reflexão de modo que pessoas, grupos e organizações criam conhecimentos negociando 

significados.  

Existem diversas teorias que buscam explicar as formas pelas quais os indivíduos 

aprendem.  Robbins (2005) aponta três teorias que explicam a maneira pela qual os indivíduos 

adquirem padrões de comportamento. São elas: a teoria do condicionamento clássico, a teoria 

do condicionamento operante e a teoria da aprendizagem social.  

O condicionamento clássico foi pesquisado por Pavlov, fisiólogo russo, e caracteriza-

se pela idéia do reflexo condicionado, ou seja, é determinado por algum fator externo que 

cause um reflexo (um certo comportamento) no indivíduo, entretanto esse reflexo não é inato 

ao indivíduo e sim fruto da aprendizagem e que se consolida com o hábito (DE BENI; 

BOMASSAR; GROSSELE, 2004). Em relação ao condicionamento operante, Gibson, 

Ivancevich e Donnely (2006) o definem como o tipo de aprendizagem que ocorre em 

conseqüência de um comportamento. Assim, a aprendizagem acontece quando há o 

fortalecimento (por meio de reforços positivos) ou o enfraquecimento (por meio de punições 

ou reforços negativos) do comportamento em virtude de suas conseqüências (GIBSON; 
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IVANCEVICH; DONNELY, 2006). Gibson, Ivancevich e Donnely (2006) salientam que em 

locais de trabalho, a maior parte dos comportamentos são operantes. 

A aprendizagem social, também conhecida como aprendizagem por observação, tem como 

pressuposto fundamental as relações sociais e caracteriza-se pelo fato de que indivíduos 

aprendem por meio da observação dos comportamentos dos outros (MERRIAN; 

CAFFARELLA, 1999). Destaque neste estudo será dado à aprendizagem social, pois, 

acredita-se que, além deste tipo de aprendizagem acontecer de maneira natural, ele pode ser 

de certa forma induzido, o que será discutido mais adiante, na busca de um melhor 

desempenho do pessoal de contato.  

De acordo com Myers (2006), Albert Bandura5 foi o primeiro pesquisador a estudar a 

aprendizagem por observação. Em suas pesquisas, Bandura focou-se mais nos processos 

cognitivos envolvidos na observação do que propriamente nos comportamentos originados da 

observação (MERIAN; CAFFARELLA, 1999). O ponto central da teoria de Bandura, 

conforme Merrian e Caffarella (1999) é a distinção entre o processo de observação e o ato de 

imitar. Catania (2006) salienta que a diferença mais importante entre a aprendizagem social e 

a imitação é que nesta última o comportamento da pessoa que observa corresponde 

exatamente ao comportamento observado. O fato de um indivíduo reproduzir o mesmo 

comportamento de um outro indivíduo não significa que aquele que imita tenha aprendido 

algo sobre as contingências, o que evidencia que nem todas as imitações podem trazer 

vantagens (CATANIA, 2006).  

No cerne do processo da aprendizagem por observação há um esquema dinâmico 

focado em entender os comportamentos dos “modelos” como meio para guiar os próprios 

comportamentos do indivíduo dentro de situações ou contextos específicos (NATHAN; 
                                                 

5 Nascido em 1925 na cidade de Mundare ao norte de Alberta, no Canadá, o psicólogo Albert Bandura é 
considerado teórico da aprendizagem social. Segundo sua teoria da aprendizagem social, durante as interações 
sociais, os indivíduos podem modificar seus comportamentos como resultado da observação de como outras 
pessoas do grupo reagem. 
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KOVOOR-MISRA, 2002). Para Ferreira (2000, p. 467) um modelo é definido como “aquilo 

que serve de referência ou que é dado para ser reproduzido”, ou ainda “pessoa ou coisa que 

serve de exemplo ou norma”. Um modelo pode ser uma determinada pessoa, ou pode ser 

simbólico, por meio da leitura de livros, da observação dos comportamentos de atores de 

televisão, de uma pintura ou de um roteiro de instruções (que é um procedimento comum 

adotado nos treinamentos realizados pelas organizações) etc (GIBSON, 2004). Ao observar 

modelos simbólicos, representações cognitivas ou mentais do comportamento modelado são 

formadas pelo observador e servem como guia para o seu próprio desempenho (NATHAN; 

KOVOOR-MISRA, 2002).  

Assim, acredita-se que mesmo nos treinamentos formais, existe um componente de 

aprendizagem social, pois a aprendizagem não acontece apenas por meio do que foi 

planejado, das interações pretendidas, do conteúdo intencionalmente transmitido etc. Ela pode 

acontecer de maneira espontânea e informal, a partir da interação dos próprios participantes 

do treinamento.  Desse modo, argumenta-se que ao se comparar a definição de aprendizagem 

social com a definição de treinamento informal, apresentadas anteriormente, observa-se uma 

forte semelhança entre ambas. Assim, pode-se considerar que treinamentos informais sejam 

situações de aprendizagem social.  

Para Gibson (2004), a teoria da aprendizagem social apresenta elevado potencial para 

contribuir no desenvolvimento da performance dos recursos humanos no ambiente 

organizacional. Diante disto, acredita-se que programas de treinamentos baseados nas teorias 

de aprendizagem social, possam levar as empresas varejistas a bons resultados, desde que os 

modelos sejam escolhidos e/ou treinados de forma cuidadosa, de maneira a transmitirem para 

os demais a maneira correta de ação (comportamentos aceitos pela organização) para a 

execução das atividades.  
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De acordo com os estudos de Bandura, os indivíduos têm a capacidade de regular os 

seus próprios comportamentos, até certo ponto, por meio da visualização das conseqüências 

que poderão ser autogeradas (MERRIAN; CAFFARELLA, 1999). Entretanto, Wood e 

Bandura (1989) salientam que se os indivíduos adquirissem habilidades e conhecimentos 

apenas por intermédio da experiência direta, certamente o desenvolvimento do ser humano 

seria, além de arriscado, muito vagaroso e tedioso. Robbins (2005) se refere à aprendizagem 

social como a aprendizagem obtida tanto pela observação como pela experiência direta. Dessa 

maneira, percebe-se que a aprendizagem se dá de maneira mais eficaz, se obtida de ambas as 

formas. Desse modo, pode-se entender que a aprendizagem por observação não descarta o 

condicionamento operante, uma vez que na experiência direta os indivíduos aprendem por 

intermédio dos próprios erros e acertos.  

A essência da abordagem da aprendizagem social é a influência dos modelos, que são 

representados pelos pais, professores, colegas de trabalho, chefes, atores de cinema e TV etc 

(ROBBINS, 2005). É válido salientar que para a discussão desenvolvida nesta pesquisa, a 

influência exercida pelos chefes e colegas de trabalho, tem especial significância em relação 

ao desenvolvimento não só dos funcionários mais antigos, mas principalmente dos 

funcionários recém-chegados à organização.  

Cabe a atenção para os diversos processos envolvidos na influência dos modelos (reais 

ou fictícios) na aprendizagem. Robbins (2005) e Gibson (2004), apontam quatro processos 

que determinam a influência que um modelo exerce sobre um indivíduo, conforme pode ser 

observado no Quadro 3. 
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Modelos Definição/Descrição 

Processo de atenção 

Aprendizado por meio de um modelo apenas quando há o reconhecimento 
e a atenção a suas características cruciais. O indivíduo tende a ser mais 
influenciado por modelos que lhe pareçam ser mais atraentes, estejam 
constantemente disponíveis e que sejam importantes para ele. 

Processo de retenção 
Um modelo apenas influenciará um indivíduo a depender do grau com 
que ele (o indivíduo) lembrar-se bem da ação do modelo, depois que este 
não estiver mais prontamente disponível. 

Processo de reprodução 
motora 

Após ter visto um comportamento, observado o modelo, o indivíduo deve 
converter a observação em realização, demonstrando que é capaz de 
executar as atividades modeladas. 

Processo de reforço 

Caso sejam fornecidos incentivos positivos ou recompensas, os indivíduos 
serão motivados a exibir o comportamento do modelo. Aqueles 
comportamentos que forem mais reforçados receberão mais atenção, serão 
melhor aprendidos e mais repetidos. 

Quadro 3 - Processos de Influência dos Modelos na Aprendizagem Social 
Fonte: Baseado em Bandura (1977 apud ROBBINS, 2006). 

 

Ao relacionar os processos de influência dos Modelos na Aprendizagem Social com a 

realidade varejista, acredita-se que o processo de atenção acontece a partir do momento em 

que um vendedor escolhe um indivíduo como modelo. Neste caso, o modelo pode ser 

representado por um vendedor mais antigo (ou seja, mais experiente), um supervisor de 

vendas, um gerente, ou até mesmo um vendedor que trabalhe em outra loja, desde que este 

modelo seja percebido pelo funcionário, como possuidor de algo (comportamento) que lhe 

seja interessante e/ou importante, e que lhe proporcione uma maior probabilidade de alcance 

de resultados almejados, e que dessa forma, o motive a adotar os comportamentos deste. Os 

processos de retenção e de reprodução motora acontecem quando um vendedor observar um 

dado comportamento em um outro colega de trabalho (modelo escolhido) e conseguir aplicar 

o que foi observado. Desta forma, ele estará reproduzindo o modelo de forma motora. O 

funcionário pode ser treinado quando seu modelo reforça algum comportamento desejado, por 

exemplo, um chefe que fornece incentivos, bônus ou prêmios para que o funcionário siga o 

modelo requerido. Além disso, a atenção que o modelo dá ao funcionário parece ter influência 

no seu aprendizado, se o ambiente proporcionar uma abertura e disponibilidade para que o 

modelo estimule o aprendizado e se ele for valorizado pelos profissionais, o treinamento 

tenderá a ser bem sucedido Bandura (1977 apud ROBBINS, 2006). Os modelos não se 
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contradizem e podem se sobrepor. É válido destacar que a observação permite que o indivíduo 

aprenda a antecipar as conseqüências de um dado comportamento em situações semelhantes a 

que está sendo observada (MYERS, 2006). 

Considerando que a aprendizagem social tanto pode ocorrer pela observação direta do 

modelo ou por meio de um filme ou vídeo de treinamento, Spector (2003) enfatiza que 

modelos podem demonstrar o que fazer ou o que não fazer quando ao realizar uma tarefa, por 

exemplo. Assim, entende-se que em um treinamento os modelos podem ser utilizados para 

mostrar exemplos positivos ou negativos para melhor ilustrar comportamentos aceitáveis ou 

não pela organização. 

Myers (2006) afirma que para Bandura, o que determina a decisão de um indivíduo em 

reproduzir ou não o comportamento do modelo, em parte, é o reforço e a punição que poderão 

ser recebidos tanto pelo modelo como pela pessoa que copia o seu comportamento. A 

observação permite que o indivíduo aprenda a antecipar as conseqüências de um dado 

comportamento em situações semelhantes a que está sendo observada (MYERS, 2006). Dessa 

forma, acredita-se que ao assistirem a um filme como exercício em um treinamento de 

atendimento, os funcionários podem detectar modelos cujos comportamentos poderão ser 

reproduzidos por eles, caso estes comportamentos sejam identificados como vantajosos. 

 Para Nathan e Kovoor-Misra (2002), a aprendizagem vicária6 não ocorre apenas pela 

observação de comportamentos de modelos reais ou filmes de pessoas reais, mas também por 

meio da visualização de comportamentos ocultos. Isso significa dizer que a imaginação do 

indivíduo pode criar cenas com o potencial de influenciar o seu comportamento assim como 

poderiam os eventos reais (NATHAN; KOVOOR-MISRA, 2002). Dessa forma, aumenta a 

lista de possíveis modelos, que podem incluir modelos simbólicos encontrados por exemplo 

                                                 

6 Tipo de aprendizagem que ocorre por meio de processos vicários ou simbólicos em lugar da 
experiência direta (GIOIA e MANZ, 1985). 
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em livros, gravações, manuais, gráficos, como também direcionamentos verbais ou escritos 

(NATHAN; KOVOOR-MISRA, 2002). Myers (2006) aponta que, de acordo com os estudos 

de Bandura, os modelos podem apresentar-se como anti-sociais (negativos), podendo surtir 

efeitos anti-sociais nos indivíduos, e também se apresentar como pró-sociais (positivos, úteis), 

podendo desencadear efeitos pró-sociais. Ao que parece, os modelos podem desenvolver um 

grande poder de influência em relação àqueles que os observam, à medida que “incentivam” 

de certa forma, os indivíduos a adotarem certos comportamentos que antes não apresentavam. 

Muitos dos conhecimentos que os indivíduos adquirem são naturais, aprendidos de 

formas espontâneas (fora dos processos específicos de ensino) e quase involuntárias (DE 

BENI; BOMASSAR; GROSSELE, 2004). Logo, não se tem controle do que as pessoas 

aprendem. Entretanto, acredita-se que quanto maior for o número de funcionários que 

adquiram conhecimentos (por meio de treinamentos específicos) sobre a auto-apresentação e 

que sejam capazes de adquirir e desenvolver habilidades em comportamentos de 

gerenciamento de impressões, aumenta-se a quantidade de modelos reais e conseqüentemente 

aumentam-se as chances de outros funcionários aprenderem as estratégias e táticas de GI por 

meio da observação. Cabe ressaltar que de acordo com Leathers (1988):  

Estudos sobre indivíduos que se tornaram gerenciadores de impressões de 
sucesso apontam que eles (os indivíduos) iniciaram sua aprendizagem por 
meio de informações obtidas pelo conhecimento dos esforços de outros 
grandes gerenciadores de impressões.  
 

Diante do exposto, defende-se nesta pesquisa que o treinamento aliado ao processo de 

aprendizagem social pode ser utilizado como uma importante ferramenta para 

desenvolvimento das habilidades dos funcionários de linha de frente quanto ao uso das 

estratégias e táticas de gerenciamento de impressões.  

Assim, uma vez abordados os temas que embasam teoricamente este trabalho, segue-

se a apresentação dos procedimentos metodológicos realizados neste estudo.  
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3  Procedimentos Metodológicos 

 

Apresentam-se a seguir os procedimentos metodológicos que foram utilizados para a 

investigação do problema proposto e para cumprir os objetivos geral e específicos desta 

pesquisa. 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

A abordagem adotada nesta pesquisa foi de natureza qualitativa tanto na coleta como 

na análise de dados. A abordagem qualitativa reflete o paradigma interpretativista, que é 

definido por Rabaça e Barbosa (2001, p. 396) como sendo “um paradigma de pesquisa que 

investiga o fenômeno estudado tal como ele se apresenta no mundo social para descrevê-lo, 

explicá-lo e interpretá-lo”. O interpretativismo, ao contrário do positivismo, não objetiva 

controlar os elementos pesquisados, não compreende como verdades universais as conclusões 

científicas de um estudo, não tem a pretensão da neutralidade científica, além de ser 

considerado – por alguns - como a maneira mais adequada de se pesquisar em Ciências 

Sociais, pois agrega a pluralidade de perspectivas na pesquisa, por intermédio de várias fontes 

ou instrumentos de coleta de dados e/ou de mais de um ponto na análise de dados (RABAÇA; 

BARBOSA, 2001). 

Merriam (1998) aponta, em sua definição de pesquisa qualitativa, que neste tipo de 

pesquisa existem várias formas de investigação cujo objetivo é auxiliar tanto na compreensão 

como na explicação de um dado fenômeno social com a menor interrupção possível do 

ambiente que será estudado. De acordo Denzin e Lincoln (2000, p. 3): 
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Pesquisa qualitativa envolve o uso estudado e coleção de uma variedade de 
materiais empíricos: experiência pessoal; introspecção; história de vida; 
conteúdos de entrevistas; textos culturais e produções; textos 
observacionais, históricos, interacionais e visuais – aqueles que descrevem 
rotina e momentos problemáticos e significados nas vidas de indivíduos.  
Pesquisadores qualitativos desenvolvem uma ampla gama de práticas 
interpretativas interconectadas, sempre esperando conseguir uma melhor 
compreensão do assunto à mão.  
 

  Além disso, a pesquisa qualitativa pode proporcionar uma fonte muito rica de dados 

que podem ajudar a entender o processo de gerenciamento de impressões (MARTINKO, 

2002). Métodos de coleta de dados como entrevistas detalhadas, observações diretas ou auto-

observação podem render uma gama de informações que levariam anos para serem 

conseguidas no caso de serem utilizados os testes de hipóteses controlados em laboratório ou 

no campo propriamente dito (MARTINKO, 2002). 

Por expor características de determinada população ou determinado fenômeno este 

estudo trata-se de uma pesquisa descritiva (VERGARA, 2004). De acordo com Cooper e 

Schindler (2003) um estudo descritivo tenta responder às seguintes questões: quem, o quê, 

quando, onde e algumas vezes, como. E ainda segundo os autores, neste tipo de estudo é 

comum o pesquisador criar um perfil de um grupo de problemas, pessoas ou eventos, na 

tentativa de retratar ou definir um assunto. Para Merriam (1998), o produto do estudo 

qualitativo é ricamente descritivo, pois este tipo de estudo foca-se no processo, no significado 

e na compreensão. 

 Para dar continuidade ao tópico de procedimentos metodológicos, serão apresentadas a 

seguir as unidades de pesquisas escolhidas para este estudo. 

 

 

 

 



63 

 

3.2 Unidades de Pesquisa 

O locus principal deste estudo foram lojas de varejo de moda do Centro de Compras 

Paço Alfândega, das quais três delas foram selecionadas, com o objetivo obter maior riqueza 

de informações, de maneira a compreender melhor o fenômeno estudado. Dessa forma, esta 

pesquisa caracteriza-se como um estudo de múltiplos casos. 

Cabe salientar que a escolha do Paço Alfândega (a qual será melhor esclarecida mais 

adiante) como foco da pesquisa, ocorreu por este estudo fazer parte de um projeto de Pesquisa 

realizado pelo MKP- Centro de Estudos em Marketing e Pessoas, Núcleo de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Administração (PROPAD) da Universidade Federal de 

Pernambuco.  

Sendo assim, os critérios que foram considerados para a escolha das unidades de 

pesquisa para o presente estudo foram os seguintes: 

• Organizações que visassem a atender um público formado por classes média e alta, 

supostamente mais exigente em relação ao atendimento das lojas que freqüentam; 

• Organizações que apresentassem preocupação em relação à impressão que formam em 

seus clientes em relação ao atendimento; e 

• Organizações que fossem convenientes e se mostrassem acessíveis à realização da 

pesquisa. 

 

De acordo com Patton (2002) o estudo de caso é utilizado pelo pesquisador quando 

este deseja buscar a fundo a complexidade de um caso em particular. Para Merriam (1998) o 

estudo de múltiplos casos se distingue do estudo de caso único por envolver subunidades, nas 

quais permitem, ao final da pesquisa, uma análise cruzada dos casos. Dessa forma, é válido 

salientar que cada uma das lojas escolhidas para a realização deste estudo é entendida como 
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um caso em particular, onde ao final da pesquisa foram analisadas a princípio de forma 

individual e em seguida, de forma comparativa. 

Segundo Duarte (2005, p. 68) “uma boa pesquisa exige fontes que sejam capazes de 

ajudar a responder sobre o problema proposto”. Além disso, é importante que elas estejam 

envolvidas com o assunto e apresentem disponibilidade e disposição em cooperar (DUARTE, 

2005). Dessa forma, como a presente pesquisa teve como objetivo identificar quais 

comportamentos de gerenciamento de impressões ensinados por meio de treinamentos 

(formais e informais) ou adquiridos pelo processo de aprendizagem social são observados nas 

interações entre pessoal de linha de frente e clientes em lojas de Varejo de Moda do Centro de 

Compras Paço Alfândega, foram definidos como os sujeitos da pesquisa aqueles indivíduos 

cuja função leve ao contato direto com os clientes, independentemente da freqüência do 

contato, ou seja, os proprietários de loja, os gerentes, os supervisores e os vendedores, e os 

clientes. Assim, a definição dos sujeitos caracterizou-se por ser não probabilística e 

intencional, ou seja, quando a definição depende do pesquisador e não de sorteio a partir do 

universo a ser pesquisado e quando a seleção é realizada por juízo particular do pesquisador 

como, por exemplo, conhecimento do tema e representatividade, respectivamente (DUARTE, 

2005). 

 Diante do exposto, será apresentada a seguir a descrição de como o trabalho de campo 

foi realizado.  

 

3.3 Trabalho de Campo 

Adotou-se nesta pesquisa como técnicas de coleta de dados o estudo de campo, a 

entrevista estruturada e semi-estruturada, a observação direta dos tipos participante e não 

participante, a observação indireta e a pesquisa documental.  
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Visando a uma melhor compreensão dos procedimentos metodológicos, são 

apresentados na Figura 2 os passos do trabalho de campo. 

 

 
 

Figura 2 – Passos do trabalho de campo 
 

Uma estratégia comumente utilizada para o estudo do gerenciamento de impressões é 

o estudo de campo (ROSENFELD; GIACALONE; RIORDAN, 2002). Patton (2002) afirma 

que os dados para as análises qualitativas vêm tipicamente do estudo de campo. Segundo 

Rosenfeld, Giacalone e Riordan (2002), este tipo de estudo além envolver as pessoas nos seus 

cenários reais também mostra aos pesquisadores como as descobertas podem ser aplicadas no 

dia-a-dia dos indivíduos. Nos estudos de campo, as relações entre características 
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organizacionais, variáveis pessoais e diversos comportamentos podem ser exploradas pelo 

pesquisador (MENDONÇA, 2004). 

Destaca-se que para tornar possível a realização do trabalho de campo, foi solicitada 

aos proprietários das lojas a permissão para a utilização dos métodos visuais de coleta 

(fotografias), assim como a utilização das informações adquiridas por intermédio das 

observações diretas e indiretas, e das entrevistas realizadas com os proprietários, funcionários 

e os clientes das lojas. 

De acordo com Rosenfeld, Giacalone e Riordan (2002) os estudos observacionais 

foram utilizados por Erving Goffman para estudar o GI. De Beni, Bomassar e Grossele (2004) 

consideram a observação direta um método de pesquisa bastante completo, principalmente em 

se tratando de pesquisa qualitativa. Ainda segundo De Beni, Bomassar e Grossele (2004) a 

observação em suas várias formas é considerada como um valioso método de pesquisa na área 

das ciências humanas e sociais, e é vista como um método por excelência quando o seu 

objetivo é o de levantar o comportamento não-verbal.   

Em virtude disto, o primeiro contato da pesquisadora com as lojas foi realizado por 

intermédio da técnica de observação não-intrusiva, ou dissimulação, que se trata de um 

método caracterizado pela observação direta do tipo participante, conforme Cooper e 

Schindler (2003), onde a presença do observador não é conhecida pelo observado. Na área de 

marketing a dissimulação é conhecida como o método do cliente misterioso (ou cliente 

oculto) (BERRY, 1997). Ao utilizar-se deste método o pesquisador disfarça-se de cliente para 

avaliar pessoalmente a qualidade do serviço fornecido por uma organização (BERRY, 1997). 

Para a realização deste primeiro contato, a pesquisadora, juntamente com uma bolsista de 

iniciação científica, experimentou os serviços das lojas escolhidas, quando ambas se passaram 

por clientes à procura de uma roupa social feminina. Um protocolo de observação (ver 

Apêndice B) foi elaborado exclusivamente com o objetivo de registrar aspectos da interação 
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das “clientes” e das funcionárias, que foram julgados importantes para este estudo, com base 

na literatura de GI e de Comunicação, conforme anteriormente discutido no capítulo de 

fundamentação teórica (GOFFMAN, 1959; KING; BOOZE, 1986; GARDNER, 1992; 

ADLER; TOWNE, 2002). O método do cliente oculto foi realizado nas três lojas de varejo de 

moda em uma única tarde. O tempo de duração das observações variou de uma loja para 

outra, pois, mesmo com um roteiro a ser seguido, a dinâmica de cada interação foi 

diferenciada, em razão da natureza heterogênea dos atendimentos. Aspectos como impressões 

gerais do vendedor (que englobaram a sua desenvoltura no atendimento, segurança das 

informações, rapidez de resposta, simpatia, etc), comunicação verbal (se o funcionário 

utilizou português correto, clareza das palavras, estilo da fala em relação ao grau de 

formalidade utilizado, etc.) e comunicação não-verbal (postura do corpo, toque, distância, 

aparência física, etc), foram observados e registrados no protocolo de observação. 

Imediatamente após cada observação, as pesquisadoras se reuniram por alguns minutos para 

registrar individualmente as suas observações e em seguida, comparar as anotações realizadas 

e discutir pontos de concordância e discordância, no intuito de diminuir os vieses de 

percepção. De acordo com Cooper e Schindler (2003), a dissimulação evita a criação de 

vieses que possam ser gerados pela consciência do observado em relação à presença do 

pesquisador, evitando assim, comportamentos atípicos por parte dos observados.  

Após a realização da observação não-intrusiva, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas que envolveram os proprietários, os gerentes, os supervisores e os vendedores 

das lojas. A entrevista semi-estruturada, também conhecida por entrevista semi-aberta, é 

caracterizada por possuir um roteiro com questões que ajudam a direcionar a entrevista. Este 

método traz como vantagem uma estrutura que possibilita a comparação posterior das 

respostas dadas por diferentes entrevistados (DUARTE, 2005). Para tanto, foi criado um 

roteiro específico de entrevista, contendo 12 questões, para os donos de loja, gerentes e 
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supervisores (Apêndice C) e um outro roteiro, contendo 16 questões, para ser utilizado com os 

vendedores (Apêndice D). É válido salientar que para a realização das entrevistas com 

proprietários de loja, gerentes e supervisores houve mescla das perguntas contidas nos dois 

roteiros de entrevistas citados anteriormente, pois eles, assim como os vendedores, foram 

considerados como pessoal de linha de frente, uma vez que também interagem, mesmo que 

em uma freqüência menor, com os clientes. Destaca-se que todos os roteiros de entrevistas 

deste estudo foram construídos com base no protocolo de observação não-intrusiva. 

A pesquisadora optou por realizar inicialmente as entrevistas com os proprietários, os 

supervisores e os gerentes de loja, com o objetivo de identificar quais as informações que são 

transmitidas aos vendedores em relação aos tipos de comportamento que são esperados deles 

na interação com os clientes e de qual maneira ocorre essa transmissão, ou seja, se por meio 

de treinamentos formais ou por orientações informais. Para tanto, estas entrevistas foram 

agendadas de acordo com a disponibilidade dos respondentes, as quais foram registradas em 

dois gravadores (um digital e um de fita k-7) como medida de segurança e no diário de 

campo. Em seguida, as entrevistas com os funcionários foram realizadas, tendo sido em sua 

maioria, pré-agendadas e também de acordo com a disponibilidade dos entrevistados.  As 

entrevistas realizadas nesta pesquisa (o que engloba as entrevistas com os clientes) foram 

iniciadas no final de agosto de 2007 e finalizadas no início de janeiro de 2008.  

Com exceção da entrevista com a proprietária da Loja 1, que foi realizada em seu 

escritório localizado em um bairro distante do Paço Alfândega, todas as outras foram 

realizadas nas instalações do Centro de Compras. Apesar da literatura de Metodologia de 

Pesquisa sugerir que as entrevistas sejam realizadas em lugar calmo e reservado de forma a 

evitar distrações tanto no entrevistador como no entrevistado, foi necessário realizá-las em 

cafeterias ou sentados em bancos situados em frente às lojas, pois, em nenhuma das três havia 
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um lugar ideal que pudesse atender a esses critérios. Destaca-se que não foram percebidas 

resistências dos proprietários e dos funcionários das lojas quanto à realização das mesmas. 

Paralelamente às entrevistas acima descritas, foram realizadas entrevistas estruturadas 

com os clientes das três lojas, as quais foram executadas por três bolsistas de iniciação 

científica do MKP. De acordo com Duarte (2005, p.67), a entrevista estruturada também 

chamada de entrevista fechada, “é realizada a partir de questionários estruturados, com 

perguntas iguais para todos os entrevistados, de modo que seja possível estabelecer 

uniformidade e comparação entre respostas”. O objetivo que se buscou atingir com a 

realização das entrevistas com os clientes, foi o de identificar quais as estratégias e táticas de 

GI utilizadas pelos funcionários durante o atendimento, assim como identificar a impressão 

que os clientes haviam formado logo após as interações com os vendedores, de maneira a 

descobrir se esses comportamentos utilizados pelos funcionários foram avaliados 

positivamente pelos clientes.  

Diante disto, para que esta atividade fosse realizada, as bolsistas foram instruídas de 

todo o conteúdo do roteiro de entrevistas (ver Apêndice E), qual a importância e o objetivo de 

cada uma das perguntas, assim como da maneira pela qual o cliente deveria ser abordado. O 

roteiro de entrevista para os clientes foi criado com apenas nove questões, com o objetivo de 

ser uma entrevista rápida e não se tornar cansativa e gerar desinteresse. Ao todo foram 

realizadas 69 entrevistas com clientes das três lojas, das quais 26 entrevistas foram da Loja 1, 

23 entrevistas da Loja 2 e 20 entrevistas da Loja 3.  

Foram providenciados crachás de identificação, os quais continham o nome de cada 

bolsista, e as logomarcas da UFPE e do Núcleo de Pesquisa.  As bolsistas foram orientadas a 

só entrevistarem as pessoas que entrassem nas lojas e que tivessem algum tipo de contato com 

os vendedores. Para tanto, as bolsistas foram instruídas a se posicionarem em frente a cada 

uma das lojas, geralmente sentadas em bancos, no aguardo da saída do cliente. No momento 
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em que o cliente deixava a loja, apenas uma delas se aproximava, se apresentava e perguntava 

ao cliente se ele poderia participar de uma rápida pesquisa. Cabe ressaltar que no máximo 

duas das bolsistas ficavam em frente a uma mesma loja, para não intimidar os clientes. 

A observação direta do tipo não participante, quando o pesquisador assume o papel de 

apenas observador (CRESWELL, 2007), foi realizada pela pesquisadora, a qual fez uso de um 

diário de campo como instrumento de registro de dados. De acordo com Travancas (2005), o 

diário de campo exerce um papel fundamental na pesquisa, pois funciona como um registro 

descritivo de tudo o que o pesquisador vir e presenciar.  Cabe ressaltar que no momento das 

entrevistas com o pessoal de contato, lhes foi informado que essa técnica de observação iria 

ser utilizada e qual a sua importância para a pesquisa. Embora haja o risco das pessoas 

modificarem os seus comportamentos por causa da presença de uma pessoa estranha no seu 

ambiente, Cozby (2003) aponta que neste tipo de observação não oculta, geralmente os 

indivíduos se acostumam com a presença do pesquisador passando a comportar-se, em pouco 

tempo, com naturalidade. Com base na literatura referente a estudos etnográficos, procurou-se 

manter o máximo possível a neutralidade nas lojas, com o objetivo de não alterar a rotina das 

equipes de contato. Deste modo, foram observadas e registradas, com a utilização do diário de 

campo, as interações entre o pessoal de linha de frente e os clientes, assim como eventuais 

interações entre gerentes, supervisores e os vendedores7. 

Apesar da literatura sugerir que seja utilizado um protocolo de observação (PATTON, 

2002; COZBY, 2003; CRESWELL, 2007), optou-se por não elaborar um roteiro específico 

para as observações das lojas, de forma a não limitar pontos a serem observados, o que é 

denominado por Flick (2004) de observação não-sistemática, uma observação contínua e 

flexível que é caracterizada pela inexistência da aplicação de um roteiro mais ou menos 
                                                 

7 Para a realização destas observações diretas, foi desenvolvido um cronograma no qual foi estabelecido 
um total de 16 horas de observações em cada uma das lojas. As observações foram realizadas em quatro turnos 
com a duração de quatro horas cada, intercalados entre as lojas. No total, foram realizadas 68 observações, das 
quais 21 observações foram realizadas na Loja 1, 25 observações na Loja 2 e 22 observações na Loja 3. 
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padronizado. No entanto, cabe salientar que alguns cuidados foram tomados nos registros das 

observações, com base nas sugestões de Patton (2002) como por exemplo: registro da hora 

inicial e final de cada observação, numeração por ordem de realização das observações em 

cada loja, registro dos vendedores presentes em cada turno de observação, as falas e os 

comportamentos dos observados, assim como os sentimentos, insights e análises iniciais do 

observador em relação ao que estava sendo observado. 

De acordo com Loizos (2002) a imagem, seja ela acompanhada de som ou não, 

possibilita o registro mais eficaz das ações temporais e dos acontecimentos reais. Para Flick 

(2004) além dos filmes e vídeos, as fotografias estão sendo cada vez mais utilizadas como 

genuínas formas de fonte de dados. Dessa maneira, como se adotou a perspectiva 

dramatúrgica nesta pesquisa, foram tiradas fotos por meio de câmera digital das três lojas com 

o objetivo de registrar os palcos e seus cenários (ambientes físicos) onde os espetáculos 

aconteciam (interações vendedor/cliente), apesar da ênfase deste trabalho não recair no 

ambiente físico, mas por estes (palcos) serem considerados parte importante da peça teatral. 

Por fim, a pesquisa documental, ou método documental, é definido por De Beni, 

Bomassar e Grossele(2004, p. 45) como sendo a “análise dos documentos escritos ou 

audiovisivos que contenham dados sobre o fenômeno que desejamos estudar”. Este tipo de 

pesquisa foi realizada com o objetivo de se verificar a existência de algum tipo de informação 

registrada que pudesse servir como orientação para os vendedores, seja ela (a informação) em 

forma de um manual de procedimentos, um folder da loja ou até mesmo um vídeo de 

treinamento.  

 Após a descrição de como foi realizado o trabalho de campo, é apresentado a seguir o 

tópico relativo à maneira pela qual os dados foram analisados neste estudo. 
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3.4 Análise dos Dados 

A análise dos dados obtidos neste estudo foi qualitativa, o que entra em consonância 

com a abordagem qualitativa adotada ao longo do trabalho de campo. 

Para tanto, as bases para a análise dos dados desta pesquisa foram as transcrições do 

conteúdo das entrevistas, das anotações colhidas no diário de campo e do material encontrado 

por intermédio da pesquisa documental. Todo este material foi analisado por meio da análise 

de conteúdo. Segundo Bardin (2004, p.33), “a análise de conteúdo aparece como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens”. Berg (2007) afirma que dentre os artefatos das 

comunicações sociais examinados pelos pesquisadores ao utilizarem a análise de conteúdo 

estão os documentos escritos ou as transcrições das gravações verbais (entrevistas). Dentre as 

técnicas que compõem a análise de conteúdo (análises categorial, de avaliação, da enunciação, 

da expressão, das relações e do discurso), utilizou-se apenas para a análise das entrevistas 

com os proprietários, gerentes e supervisores das lojas, a análise da enunciação. Segundo 

Bardin (2004) a análise de enunciação diferencia-se das outras técnicas por apresentar duas 

grandes características: apóia-se na idéia de que a comunicação é um processo e não um dado 

e desvia-se das estruturas e dos elementos formais. Bardin (2004, p. 168) afirma que:  

a transcrição tendo por fim uma análise da enunciação deve conservar o 
máximo de informação, tanto lingüística (registro da totalidade dos 
significantes) como paralinguística (anotação dos silêncios, onomatopéias, 
perturbações de palavra e de aspecto emocionais tais como o riso, o tom 
irônico etc.). 

 

De acordo com Lindlof e Taylor (2002), na análise de dados, o primeiro esforço 

sistemático acontece com a criação das categorias e o esquema de codificação. Para  Bardin 

(2004, p.111), “categorias são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento 

esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos”.  Ainda segundo a autora, o 
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critério de categorização pode ser semântico (por representar categorias temáticas), sintático 

(verbos e adjetivos), lexical (classificação das palavras de acordo com o seu sentido, com 

emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos) ou expressivo (categorias que 

expressam as diversas perturbações da linguagem). Em virtude disto, após aprofundamento 

teórico e o exame inicial das entrevistas, neste trabalho, a categorização se deu a partir do 

critério semântico. Merriam (1998) salienta que além das categorias refletirem os objetivos da 

pesquisa, elas deverão ser as respostas para a pergunta de pesquisa. Ainda segundo a autora, 

as categorias devem atender aos seguintes critérios: 

• Serem exaustivas: capazes de situar todos os dados relevantes ou importantes da 

pesquisa; 

• Serem mutuamente excludentes: não permitirem que um mesmo elemento do conteúdo 

seja inserido em duas categorias diferentes; 

• Serem objetivas: devem ser precisas para eliminar quaisquer dúvidas; e 

• Serem conceitualmente congruentes: serem adequadas aos objetivos da pesquisa. 

 

Diante do exposto, como categorias analíticas, foram escolhidas as estratégias de 

gerenciamento de impressões apresentadas no início deste trabalho, que são: a insinuação, a 

autopromoção, a exemplificação, a intimidação e a suplicação. 

Em conjunto com a análise de conteúdo foi utilizada nesta pesquisa a análise 

dramatúrgica, a qual como uma perspectiva teórica, a dramaturgia surgiu em parte do 

interacionismo simbólico (suposição geral de que a percepção e a interação dos indivíduos 

acontecem por meio do uso de símbolos) (BERG, 2007). A perspectiva dramatúrgica utiliza-

se da metáfora teatral para entender a interação social (PATTON, 2002). Em geral, para 

analisar dramaturgicamente as interações humanas faz-se necessária a utilização de alguns 

conceitos teatrais, tais como: roteiro, palco, diálogo, direção, fantasias e adereços, confronto 
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entre os protagonistas (atores principais) e os antagonistas (adversários) e a lealdade 

dramatúrgica  (PATTON, 2002). Entretanto, é importante ressaltar que eventualmente outros 

elementos da dramaturgia podem surgir nas análises. Os principais elementos dramatúrgicos 

utilizados para efeito da análise desta pesquisa foram os seguintes: ator (vendedor), diretor 

geral (proprietário), diretor executivo (gerente), platéia, audiência ou público (cliente), palco 

(loja), cenário, script, performance, adereços, e espetáculo (interação vendedor/cliente).  

 Cabe salientar que para a apresentação e análise dos resultados deste estudo, foi 

utilizado um recurso textual analítico originário dos textos teatrais, a rubrica. Segundo Pavis 

(1999) a rubrica é uma indicação dada pelo autor para os atores a fim de que estes possam 

interpretar o texto dramático.  Esta indicação não é pronunciada pelos atores e o seu objetivo é 

o de auxiliar a esclarecer o leitor a compreensão ou o modo de apresentação da peça, como 

por exemplo, indicações das entradas e saídas, nome das personagens, descrições dos lugares, 

anotações para a interpretação etc (PAVIS, 1999). Ressalta-se que para destacar as rubricas no 

texto, as fontes serão apresentadas em versalete. 

Com o objetivo de analisar de forma mais abrangente o objeto de estudo, optou-se por 

utilizar nesta pesquisa a triangulação (VERGARA, 2005). O termo triangulação tem sua 

origem na estratégia militar e na navegação, onde o seu objetivo é localizar um objeto em sua 

exata posição, tomando-se como base vários pontos de referência (VERGARA, 2005; 

PATTON, 2002). Ainda segundo Vergara (2005, p. 257), a triangulação é caracterizada no 

âmbito das Ciências Sociais “como uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de 

diversos métodos para investigar um mesmo fenômeno”. Patton (2002) afirma que existe uma 

vulnerabilidade maior para a ocorrência de erros para pesquisas que utilizam apenas um 

método específico, do que para aqueles estudos que utilizam múltiplos métodos de obtenção 

de dados. Além disso, ao utilizar-se da triangulação, o pesquisador procura assegurar uma 

compreensão mais aprofundada do fenômeno estudado (DENZIN; LINCOLN, 2006).  
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A literatura indica várias formas que o pesquisador pode utilizar para triangular dados, 

dentre elas: triangulação de pesquisadores, triangulação de métodos, triangulação dos dados e 

triangulação teórica (FLICK, 2004; LINDLOF; TAYLOR, 2002; PATTON, 2002). Foram 

utilizadas neste estudo: a triangulação dos pesquisadores8, que significa a utilização de vários 

pesquisadores para estudar um mesmo fenômeno; a triangulação de métodos, que é 

caracterizada pela utilização de vários métodos para estudar um único problema e por fim a 

triangulação de dados que se caracteriza pelo uso de várias fontes de dados (PATTON, 2002).  

 Após a explanação da maneira pela qual a análise dos dados foi conduzida, serão 

apresentadas as limitações desta pesquisa. 

 

3.5 Limitações da Pesquisa 

Esta pesquisa apresenta algumas limitações gerais relativas à metodologia adotada, 

assim como outras relacionadas às técnicas de pesquisa e de análise utilizadas. 

Um aspecto que pode ser considerado como uma possível limitação reside no fato de 

que a generalização na pesquisa qualitativa não se faz possível em razão de seus enunciados 

serem construídos geralmente para um determinado contexto ou para casos específicos e 

serem baseados em análises de relações presentes nestes (FLICK, 2004). Cabe salientar que 

em pesquisa qualitativa não se procura a generalização de achados e sim o conhecimento 

aprofundado de um dado fenômeno e o seu contexto (MERRIAM, 1998).  Entretanto, Flick 

(2004) aponta que por motivo das tentativas de generalização dos achados, o elo com o 

contexto deve ser desprezado, para que seja possível constatar se as descobertas são válidas 

independentemente de um contexto ou caso específico e fora deste. 

                                                 

8 A triangulação de pesquisadores foi utilizada apenas na observação participante não intrusiva. 
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Merriam (1998) destaca que o instrumento principal da pesquisa qualitativa é o 

pesquisador, e por esta razão, todas as observações e análises são filtradas através da visão de 

mundo, dos valores e da perspectiva deste. Assim, a partir do momento em que se adota uma 

perspectiva teórica para nortear um trabalho, acredita-se que esta carregue consigo alguns 

pressupostos básicos que possam vir a ser possíveis limitações. Dessa forma, cabe ressaltar 

que os pressupostos que nortearam essa pesquisa, e como conseqüência influenciaram os 

vieses da pesquisadora foram os seguintes:  

• A pesquisa qualitativa por ser interpretativa e indutiva; e  

• A perspectiva dramatúrgica por considerar que as relações sociais são como uma peça 

de teatro, na qual os indivíduos são entendidos como atores e comportam-se diante de 

sua platéia influenciados pelos objetivos e desejos de ambos. 

 

É válido salientar que outro ponto tido como limitação deste estudo foi a 

impossibilidade de entrevistar a proprietária da Loja 2, pois esta não reside na cidade de 

Recife. Assim, informações relativas a quais comportamentos se esperar dos funcionários em 

relação ao atendimento dos  clientes entre outras, ficaram restritas à opinião da gerente da 

Loja, apesar desta ter mencionado algumas vezes na entrevista a “opinião” da proprietária em 

relação a alguns aspectos da execução do serviço.  

A inexistência de locais apropriados para a realização das entrevistas também foi 

tomada como uma limitação, uma vez que estas foram realizadas em locais de bastante 

movimento (Cafeterias ou bancos situados em frente às lojas), o que poderia possibilitar a 

desconcentração do entrevistado.  Entretanto, para minimizar a ocorrência desse tipo de 

problema, procurou-se realizar as entrevistas em momentos de pouco movimento no Shopping 

(no período da tarde, normalmente entre 15:00 e 18:00h) assim como escolher locais mais 

reservados nos Cafés como forma de evitar interrupções e distrações. 
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A impossibilidade de realização de entrevistas mais aprofundadas com os clientes 

pode ser vista como outra limitação da pesquisa, ao considerar que poderiam ter sido extraídas 

informações mais acuradas acerca das impressões formadas por estes, logo após a interação 

com o funcionário. Porém, é necessário deixar claro que por solicitação das lojas pesquisadas 

as entrevistas com os clientes deveriam ser breves, a fim de evitar algum tipo de transtorno 

para os mesmos. Desse modo, uma vez que o objetivo destas entrevistas era o de identificar 

quais as principais impressões formadas pelo cliente em relação ao atendimento logo após a 

interação com o funcionário, acredita-se que a realização da entrevista estruturada tenha 

auxiliado no cumprimento deste objetivo de maneira satisfatória. 

E, como uma última limitação, acredita-se que pelo fato das entrevistas com os 

clientes terem sido realizadas ao final do atendimento nas lojas, as vendedoras podem ter sido 

levadas a se comportarem de uma maneira diferente da usual no trato com os clientes, por 

haver a preocupação de uma boa avaliação dos seus serviços por estes. 

Contudo, apesar das limitações apresentadas, acredita-se que esta pesquisa tenha 

conseguido responder à questão proposta e que tenha contribuído de maneira a melhor 

descrever o fenômeno estudado. 

Dessa forma, uma vez apresentadas as limitações deste estudo, segue-se o capítulo 

referente à apresentação e análise dos resultados. 
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4  Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Após a coleta e a documentação de dados, procedimentos que transformam as relações 

estudadas em textos, segue-se a análise (FLICK, 2004). Para Duarte (2003, p. 78) “analisar 

implica separar o todo em partes e examinar a natureza, funções e relações de cada uma”. Em 

paralelo à análise dos dados, segue-se a interpretação dos mesmos. Flick (2004) considera a 

interpretação dos dados como o cerne da pesquisa qualitativa.  

Diante do exposto, o objetivo deste capítulo é o de apresentar a descrição e a análise 

dos resultados desta pesquisa. E, para que isto seja possível, este capítulo inicia-se com a 

caracterização das unidades de pesquisa – as três lojas de varejo de moda escolhidas do Paço 

Alfândega.  Após a caracterização das lojas, segue-se a análise de cada uma das unidades, que 

engloba a descrição dos processos de treinamento realizados em cada uma delas, a 

identificação das estratégias e táticas de GI ensinadas nos treinamentos formais e/ou 

informais, a identificação das estratégias e táticas de GI utilizadas nas interações 

ator/audiência, a análise da congruência entre as orientações fornecidas nos treinamentos e os 

comportamentos desenvolvidos nas interações com os clientes das lojas e, por fim, analisar se 

e como as lojas estimulam o processo de aprendizagem social por meio dos treinamentos 

oferecidos para o pessoal de contato. Para a análise dos objetivos específicos discriminados 

acima, desenvolveu-se dois grandes tópicos, a saber: o primeiro, intitulado Bastidores, é 

destinado a discutir os objetivos específicos 1 e 2 de cada uma das unidades de pesquisa; o 

segundo, intitulado de Palco, tem o propósito de discutir os objetivos específicos 3, 4 e 5. 

Dessa forma, após a análise de cada uma das unidades de pesquisa, segue-se a análise cruzada 

ou a análise comparativa dos casos. 



79 

 

Assim, na busca de melhor contextualizar as organizações estudadas, apresenta-se a 

seguir o tópico relativo à caracterização das mesmas. 

 

4.1. Caracterização dos Casos Estudados 
 

Este trabalho teve como locus de estudo três lojas de varejo de moda do Shopping 

Paço Alfândega (ver Figura 3), localizado na cidade do Recife. Com o objetivo se estabelecer 

o contexto dos casos desta pesquisa, informações sobre o Paço são apresentadas a seguir. 

 

 

Figura 3 - Fachada do Centro de Compras Paço Alfândega 
Fonte: ARCOWEB 

 
 

O Paço Alfândega foi inaugurado em 2003 e, na época em que a pesquisa foi iniciada, 

em meados de abril de 2007, contava com um mix de 80 lojas, com ênfase na moda, na 

gastronomia e no lazer, de acordo com pesquisa realizada no site do Shopping. Desde 

universo, apenas 18 lojas comercializavam varejo de moda.  
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Segundo informações obtidas por meio de pesquisa ao site da Arcoweb9, o Centro de 

Compras Paço Alfândega é destinado às classes média e alta, e promete ser a âncora da 

revitalização da porção sul da ilha do Recife, centro histórico da capital pernambucana. O 

edifício que comporta o Centro de Compras foi construído em 1720 e foi utilizado 

inicialmente como convento e depois armazém. A transformação de prédios antigos em 

centros de compras é temática presente no Brasil. Esse tipo de intervenção, bastante utilizada 

para revitalizar áreas degradadas, transita entre a preservação de elementos históricos 

fundamentais e o arranjo interno que viabilize o empreendimento. No caso do Paço 

Alfândega, a mudança de uso de um edifício do século 18, tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), submeteu o projeto a uma série de exigências. O Paço 

Alfândega é composto por quatro pisos. Os três primeiros são ocupados pelas unidades de 

comércio, com núcleo de serviços na porção sudeste do volume. A quarta edificação é um 

exemplar eclético do final do século 19. O prédio abrigará, entre outros itens, oito salas de 

cinema, e está implantado ao norte do Paço Alfândega, logo após a igreja da Madre de Deus, 

catedral do Recife. 

Andrade (2001) aponta que os shopping centers têm um papel de grande importância 

no lazer urbano, pois eles apresentam condições de receber e atender pessoas de faixas etárias 

e gostos variados. Ainda segundo o autor, os shoppings representam os significados das 

antigas feiras assim como das exposições populares de artes e das praças de exibições. Cabe 

ressaltar que na atualidade os shoppings parecem suceder os espaços que caracterizam 

monumentos nas grandes cidades, as praças das matrizes e dos coretos que eram comuns em 

quase todos os países do mundo (ANDRADE, 2001). Levy e Weitz (2000, p. 214) definem 

shopping center como “um grupo de varejo e de outros estabelecimentos comerciais que é 

                                                 

9 Informações obtidas no site www.arcoweb.com.br/arquitetura/arquitetura486.asp em um texto 
resumido a partir de reportagem de Fernando Serapião, publicada originalmente em PROJETODESIGN 
Edição 290, Abril de 2004. 
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planejado, desenvolvido, de propriedade única e gerenciado como uma única propriedade”. 

Acredita-se que, pelo seu histórico, o Centro de Compras Paço Alfândega tenha sido 

construído a princípio com o objetivo de ser um shopping de moda/especializado, que 

segundo Levy e Weitz (2000) é caracterizado principalmente por possuir lojas de vestuário de 

alto nível, butiques e lojas que trabalham com mercadorias exclusivas com elevados preços e 

qualidade e não necessitar de lojas-âncora, embora alguns estabelecimentos como restaurantes 

de luxo e teatros possam funcionar como tal. Além disso, o design físico deste tipo de 

shopping é sofisticado e enfatiza decoração e paisagismo ricos e de elevado nível de 

qualidade (LEVY; WEITZ, 2000). Verifica-se nas Figuras 4 e 5 que apresentam uma parte do 

primeiro piso do Paço Alfândega, a busca pela sofisticação em seu design físico.  O Paço 

Alfândega apresenta no seu mix, lojas de varejo de moda que trabalham com peças exclusivas 

e lojas de vestuário de alto nível, assim como restaurantes sofisticados. 

 

          
 

Figura 4: Átrio Central do Centro de                   Figura 5: Átrio Central do Centro de 
     Compras Paço Alfândega                                 Compras Paço Alfândega (piso) 

 

Diante de todas as características descritas anteriormente, acredita-se que o Paço 

Alfândega apresenta-se como um Shopping diferenciado na região e por esta razão, foi 

escolhido como objeto de estudo do projeto de pesquisa do MKP, além de se caracterizar 

como locus adequado para o estudo do fenômeno. 
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 Para assegurar o sigilo das informações colhidas nesta pesquisa, as organizações 

estudadas foram denominadas de Loja 1, Loja 2 e Loja 3, pois cabe salientar que apenas os 

proprietários de uma das unidades de pesquisa concordaram com a divulgação do nome da 

loja.  

Considerando que a análise dramatúrgica foi utilizada neste estudo, cabe salientar que 

a partir deste momento, para efeito de análise, cada loja será tratada como um espetáculo. 

Para Pavis (1999 p. 141), espetáculo “é tudo o que se oferece ao olhar”. Segundo o autor, este 

termo refere-se à parte visível da peça e é utilizado para indicar qualquer representação 

teatral. Esta, por sua vez engloba uma ópera, uma dança, um circo, etc, como também outras 

atividades que requerem a participação do público, como por exemplo, interações sociais, 

esportes, rituais, etc (PAVIS, 1999). Diante disto, serão contextualizados a seguir os 

espetáculos que foram “assistidos” (observados) neste estudo. 

 

4.1.1 Primeiro Espetáculo - Loja 1  

 A Loja 1 vende roupas de marca própria e localiza-se no segundo piso do Paço 

Alfândega.  Na época em que a pesquisa foi iniciada, a loja contava em seu elenco com uma 

gerente (DIRETORA EXECUTIVA E ATRIZ)10, quatro vendedoras (ATRIZES), uma auxiliar de 

serviços gerais (CAMAREIRA)11, que segundo um dos seus proprietários, é uma peça-chave 

para a loja, pois fica responsável pela limpeza, arrumação e a manutenção da boa aparência 

                                                 

10 São identificadas nas rubricas, para efeito de análise dramatúrgica, a função teatral dos sujeitos. 
11 Por não ter se encontrado um termo teatral que se enquadrasse na função do sujeito, optou-se por 

utilizar um termo que se acredita mais se assemelhe à sua função. Vasconcelos (1987) define camareira como a 
pessoa responsável por preservar as peças do GUARDA-ROUPA, durante o período de realização do espetáculo. 
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das roupas, de maneira a permitir que as vendedoras apenas se concentrem nas vendas,  e uma 

vitrinista (CENÓGRAFA)12, responsável pela organização da vitrine da loja. 

Esta loja iniciou suas atividades há quinze anos com a criação de produtos de cama, 

mesa e banho, o que favoreceu o seu ingresso na área de moda vestuário, onde as peças foram 

inicialmente vendidas em lojas multimarcas de terceiros. Ao todo, são quatro lojas das quais 

duas situam-se em Recife, uma em Maceió e uma em São Paulo capital.  

A administração da Loja 1 fica sob a responsabilidade do proprietário (DIRETOR 

GERAL 1) e as peças de vestuário são criadas pela proprietária (DIRETORA GERAL 2). Embora 

haja a preocupação de seguir as tendências mundiais em relação às cores da moda, a principal 

matéria-prima utilizada para a confecção das peças é o artesanato da região, ou seja, as 

rendas. A criação das peças baseia-se em uma releitura de vanguarda, pois além de prestigiar 

o artesanato regional, as roupas são produzidas de acordo com a forma das pessoas se 

vestirem na região nordeste, na busca de adaptação das roupas ao clima desta região. A loja é 

conhecida pelo trabalho artesanal de excelente qualidade que comercializa e também pela sua 

filosofia de trabalho (ver Anexo A).  

Algumas ações que fazem parte da filosofia de trabalho da Loja 1 apontadas pelo 

Diretor Geral 1 são: a não produção do lixo industrial (os retalhos dos tecidos são usados para 

fazer acessórios, bijuterias, bolsas, alças para as sacolas de papel reciclado, etc) e a 

preferência por tecidos de fibras naturais (por minimizarem a agressão à pele, como o 

algodão, o linho e a seda, por exemplo).  

O palco no qual aconteceram as encenações deste espetáculo é apresentado nas 

Figuras 6 e 7 a seguir. 

 

                                                 

12 Da mesma forma, não se encontrou um termo adequado à função deste sujeito. No entanto, acredita-
se que este seja o termo mais adequado para a função do mesmo. Cenógrafo é a pessoa responsável por criar, 
projetar e supervisionar a execução do CENÁRIO (VASCONCELOS, 1987). 
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            Figura 6 – Fachada da Loja 1                              Figura 7 – Interior da Loja 1 
 

 

A descrição da segunda unidade de pesquisa (segundo espetáculo) é apresentada a 

seguir.  

 

4.1.2 Segundo Espetáculo - Loja 2  

A Loja 2 localiza-se no segundo piso do Centro de Compras Paço Alfândega. 

Pertencente a uma única proprietária (DIRETORA GERAL), apresenta-se como uma loja 

multimarcas 100% brasileira e iniciou suas atividades em Araripina, interior de Pernambuco. 

A loja do Paço Alfândega foi inaugurada há 4 anos. Ao todo são quatro lojas: duas em 

Araripina e duas em Recife (a segunda loja de Recife fica localizada em um outro Shopping 

da cidade e tem dois anos de funcionamento).  

 Na época em que foram realizadas as entrevistas para este trabalho, a loja contava com 

o apoio de seis funcionárias: uma gerente (DIRETORA EXECUTIVA), que se dividia entre a 

administração das lojas do Paço e do outro Shopping da cidade, quatro vendedoras (ATRIZES) 

e uma pessoa responsável pelo caixa (ATRIZ). 

 A Loja 2 (ver Figuras 8 e 9) caracteriza-se por ser uma “loja do interior” que veio para 

Recife a fim de provar que em cidades menores, nesse caso específico na cidade de Araripina, 

as pessoas se preocupam com a moda. Além disso, de acordo com informações obtidas por 
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meio de entrevista com a Diretora Executiva, esta loja não só foi inaugurada em Recife para a 

divulgação de suas marcas, mas também para desfazer o estereótipo de que em cidades do 

interior do estado as pessoas se vestem mal e que são “bregas”, uma vez que a loja 

comercializa os últimos lançamentos da moda brasileira. Observa-se na Figura 9 que a loja 

apresenta um amplo espaço físico e uma ambientação sofisticada, para fazer jus às peças 

comercializadas nesta. 

 

          
  

            Figura 8 - Fachada da Loja 2                               Figura 9 - Interior da Loja 2 
 

 E, para concluir a apresentação dos espetáculos, segue a apresentação do terceiro 

espetáculo. 

 

4.1.3 Terceiro Espetáculo - Loja 3  

 A Loja 3 (ver Figuras 10 e 11) tem pouco mais de um ano de funcionamento. 

Localiza-se no primeiro piso do Shopping Paço Alfândega e tem como diferencial 

comercializar apenas marcas pernambucanas. Além das peças de vestuário, esta loja oferece 

aos seus clientes acessórios também originados de Pernambuco como: bijuterias, bolsas, 

sapatos, roupas íntimas femininas etc, como também CDs de cantores regionais. Dessa forma, 
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nota-se que há uma preocupação na busca não só pela divulgação, mas também pela 

valorização do trabalho dos estilistas e dos artistas pernambucanos.  

 São cerca de quinze estilistas que criam peças exclusivas para a loja, o que torna as 

suas peças de vestuário um produto diferenciado. Dentre outras, a aparente inexistência de 

lojas multimarcas Pernambucanas foi uma das maiores razões pelas quais foram iniciadas as 

atividades da Loja 3. Ao que parece, até então, as peças de vestuário pernambucanas eram 

vendidas em diversas lojas juntamente com peças de outros estados do Brasil. Diferentemente 

das Lojas 1 e 2, o seu público é bastante eclético, em razão dos seus produtos também 

atraírem artistas tais como músicos, pintores, artistas plásticos etc, da região metropolitana de 

Recife.  

A loja contava com um elenco formado por cinco pessoas: a proprietária (DIRETORA 

GERAL), responsável pela parte administrativa juntamente com uma gerente administrativa 

(DIRETORA EXECUTIVA 1), um gerente de vendas (DIRETOR EXECUTIVO 2 E ATOR), que além 

de atender os clientes também era o responsável por supervisionar as vendas e duas 

vendedoras (ATRIZES). 

 

          
 

          Figura 10 – Fachada da Loja 3                              Figura 11 – Interior da Loja 3 
  

Cabe ressaltar que foram omitidas nas fotografias, as imagens dos letreiros de todas as 

lojas como forma de manter o anonimato das mesmas.  
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Uma vez tendo sido finalizada a contextualização dos espetáculos, serão apresentados 

a seguir os bastidores dos mesmos. Ressalta-se que este tópico serão discutidos os objetivos 

específicos 1 e 2 desta pesquisa, por cada unidade de análise. 

 

4.2 Bastidores: a montagem dos espetáculos 

De acordo com a definição de Vasconcelos (2004), bastidor é um painel móvel, cuja 

estrutura é de madeira leve e revestida de um tecido esticado, normalmente de cor preta, que é 

posicionado nas laterais do palco. Suas funções no teatro são basicamente duas: a demarcação 

do espaço cênico e ocultar das vistas do público tudo o que não fizer parte da cena 

(VASCONCELOS, 2004). Em um sentido social, Schlenker (1980) aponta os bastidores 

como um local no qual os atores podem relaxar e exibir certos comportamentos fora dos 

olhares de sua platéia. Neste caso, os bastidores pode ser entendido como um espaço social, 

quando, mesmo que no local estabelecido como palco, o ator pode modificar o seu 

comportamento no momento em que não houver a presença de platéia.  

Acredita-se que em lojas de varejo de moda os bastidores, quando considerados como 

espaço físico, além de funcionarem como um local de descanso podem ser utilizados para 

armazenar os produtos que não foram colocados em exposição e principalmente como um 

local destinado à preparação dos atores, antes de entrarem em cena. É neste momento que 

atores e atrizes se vestem literalmente de suas personagens, quando colocam roupas, aplicam 

maquiagens e se utilizam de acessórios condizentes com o papel que lhes é esperado. Ainda, o 

conceito de bastidores pode ser ampliado, se tomado metaforicamente como um momento em 

que o ator se prepara, como por exemplo, por meio de ensaios (treinamentos) para melhorar a 

sua performance diante da sua audiência.  

Deste modo, este tópico é destinado a descrever o que acontece nos bastidores dos 

espetáculos, no que se refere a quais as formas que os atores são ensaiados (treinados) 
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(objetivo específico 1), assim como identificar quais os comportamentos (estratégias e táticas 

de GI) que estes devem adotar de acordo com as orientações dos Diretores Gerais e 

Executivos (objetivo específico 2) a partir do momento em que estiverem em cena13. Segue-se 

então, a apresentação dos bastidores dos três espetáculos. 

 

4.2.1 Bastidores: Loja 1 

Para efeito de análise e apresentação dos resultados desta pesquisa, este tópico inicia-

se com a apresentação do Quadro 4, o qual resume o que foi constatado em relação a quais as 

formas de treinamentos oferecidos pela Loja 1 aos seus funcionários. 

 
Tipos de 

Treinamento 
Forma Periodicidade 

Formal 
 
- Não há treinamento formal 

- Inexistente – não existiam projetos de 
treinamento formal pelo menos a curto 
prazo. 

Informal 

- Realizados pela Diretora Geral da Loja 1 
por meio de reuniões em cima de casos 
acontecidos no dia-a-dia. 
 
- Dicas dadas às atrizes mais novas pelas 
atrizes mais antigas.  
 
- Observações dos comportamentos das 
atrizes mais antigas pelas atrizes recém-
chegadas. 

- Inexistente – não existia um agendamento 
fixo para as reuniões. 
 
 
- Contínua 
 
 
 
- Contínua 

Quadro 4 - Processos de Treinamento - Loja 1 
 

Observa-se que de acordo com informações obtidas por meio das entrevistas com os 

Diretores Gerais do espetáculo, houve uma incompatibilidade quando comparadas as 

respostas ambos, quando o Diretor Geral 1 afirmou que a Loja 1 promovia treinamento 

específico em vendas para os funcionários, inclusive ao ressaltar que havia treinamento em  

técnicas de persuasão, estratégias para melhorar a venda além de técnicas de abordagem. 

                                                 

13 De acordo com Vasconcelos (1987, p. 39), cena pode ser entendida como “etapas em que se 
subdivide a AÇÃO de uma peça”. 
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Entretanto, a Diretora Geral 2 foi categórica e rápida ao informar que não havia treinamento, 

por motivo da rotatividade insustentável na loja do Paço. Destacou que há um tempo houve a 

tentativa de dois treinamentos formais (estruturados) e, ao final desses treinamentos metade 

da equipe já não mais fazia parte da Loja. Na percepção da Diretora Geral, o treinamento 

apesar de importante, exige um grande esforço da organização em termos de investimento 

principalmente de tempo, e que ao final, não traz vantagem quando relacionado ao esforço 

despendido. 

 A Diretora Geral 2 afirmou que é responsável pelos treinamentos do pessoal de 

contato, e utiliza-se de sua experiência em vendas para passar instruções para a equipe de 

contato, conforme trecho da entrevista apresentado a seguir: 

[...] Eu mesma fiquei dando o treinamento, com a experiência que eu tenho e 
dando treinamento pessoa a pessoa. [...] Primeiro, em cima dos casos e das 
circunstâncias, elas anotam várias coisas que chamam atenção, que “gritam” 
aos olhos, tipo assim: um cliente que poderia ter sido atendido. A gente faz 
reunião a cada quinze dias, por exemplo, não tem uma periodicidade muito 
firme, mas faz... quando faz as dificuldades vem à tona: os exemplos dos 
clientes, as necessidades de algumas coisas e aí eu pessoalmente corrijo ou 
dou as devidas saídas para isso,em cima dos casos acontecidos, a gente vai 
trabalhando (DIRETORA GERAL 2 – LOJA 1).  

 

Ao analisar o trecho acima, percebe-se que os treinamentos na Loja 1 são do tipo 

informal (são realizados em cima de casos acontecidos no dia-a-dia e não têm uma 

periodicidade) (ROBBINS, 2005; PARENTE,2000) e são realizados no ambiente de trabalho 

(ROBBINS 2005).  

Em sua entrevista, a Diretora Executiva confirmou a inexistência de um treinamento 

formal. De acordo com ela, há o treinamento informal, na prática, e é neste momento que as 

informações são transmitidas pelas funcionárias antigas às novas vendedoras. 

 A Diretora Executiva alegou que durante o treinamento informal algumas das 

informações que são transmitidas para as vendedoras dizem respeito às descrições das rendas, 
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da maneira pela qual as peças são produzidas e certos aspectos relativos à venda em si, com o 

objetivo de agregar valor aos produtos comercializados. 

 Conforme as informações colhidas das entrevistas com as atrizes, foi confirmado que 

o tipo de treinamento oferecido pela Loja 1 é o informal, por não ser estruturado e por ser 

baseado principalmente pelo exemplo prático das vendedoras mais antigas ao auxiliarem e 

orientarem as vendedoras mais novas (ROBBINS, 2005; PARENTE, 2000) , assim como pela 

observação dos comportamentos das vendedoras mais antigas pelas vendedoras mais novas 

(APRENDIZAGEM SOCIAL). 

Observou-se, com base na realização da pesquisa documental, a existência de um 

material em edição limitada (literatura de cordel - ver Anexo A), elaborado para difundir a 

filosofia de trabalho da loja entre os clientes. Entretanto, após análise do material, acredita-se 

que o mesmo poderia também servir como um material informativo para os funcionários, 

mesmo que não tenha sido criado para este fim. É válido salientar que o Diretor Geral 1 

mencionou a existência de uma “cartilha”, elaborada especificamente para reforçar o 

treinamento dos atores, a fim de informá-los sobre os produtos da loja assim como técnicas de 

vendas. Foi indagado ao Diretor Geral 1 se essa cartilha ainda existia e se ela ainda era 

utilizada como parte do treinamento para as atrizes, ele respondeu da seguinte forma: “Existe, 

porque ela é padrão. Ela foi feita para ser seguida, sem tempo determinado para terminar e vai 

sendo feitos aperfeiçoamentos nela”. No entanto, quando questionadas sobre a existência de 

tal material, a Diretora Executiva afirmou que tinha conhecimento deste, mas que há um 

tempo não era utilizado, as atrizes 1 e 2 (mais antigas) afirmaram que haviam tido a 

oportunidade de lê-lo, mas as atrizes 3 e 4 (recém-chegadas) não tinham conhecimento deste 

material. Vale ressaltar que a pesquisadora não conseguiu ter acesso à “cartilha”, por esta não 

mais ter sido localizada na loja.  
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Há de se destacar a existência de uma falha na comunicação em relação às práticas de 

treinamento desta loja, pois, como se pôde perceber, de acordo com os trechos transcritos da 

entrevista acima, o Diretor Geral 1 não tinha conhecimento de que a “cartilha” não estava 

mais sendo utilizada como material de treinamento. Com relação a isto, Albrecht (1992, p. 

199) aponta que “quando os superiores não fazem parte do processo de planejamento ou 

execução, não estão desempenhando seus papéis como líderes e defensores da mensagem de 

qualidade do serviço, os empregados acabam recebendo sinais ambíguos”. 

Com relação a quais os comportamentos (estratégias e táticas de GI) que os atores 

devem adotar de acordo com as orientações formais ou informais oferecidas pela organização, 

sistematiza-se no Quadro 5, a seguir, os resultados obtidos a partir das entrevistas realizadas 

com os diretores (proprietários e gerente) e as atrizes. 

 

Estratégias Orientações Fornecidas 

Insinuação - Deixar o cliente se sentir a vontade (não pressionar)  
- Tratar o cliente com delicadeza 

Promoção do Produto -  Ser “vitrine viva” da loja (estar usando pelo menos 1 peça de vestuário da  loja)  

Autopromoção - Passar informações para os clientes com segurança 

Exemplificação - Ser consumidor(a) dos produtos da própria loja para servir de exemplo para os 
clientes. 

Quadro 5 - Estratégias de GI Ensinadas nos Treinamentos – Loja 1 
 

 Antes de iniciar a discussão em relação ao Quadro 5, é necessário destacar que 

especificamente no caso desta loja, um ponto que foi percebido em relação a quais 

informações são transmitidas aos seus funcionários, foi a ênfase em fornecer informações a 

respeito do processo de criação das peças de vestuário, assim como do material que é 

utilizado para a confecção das mesmas. Nota-se nas entrevistas com as atrizes que pouco se 

falou na questão de como aproximar-se do cliente, como abordá-lo.  Em contrapartida, há uma 

preocupação em transmitir para o cliente a bagagem social que está implícita nos produtos, 

pois em todas as entrevistas foram mencionadas as características diferenciadoras do produto 
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da Loja 1. Acredita-se que este comportamento é decorrente da filosofia adotada na Loja, e 

isto é percebido quando o Diretor Geral 1 afirma que “a gente tenta depositar todo esse valor 

social no produto para que ele seja adquirido como um troféu e não só como uma roupa que 

vá ser usada, que vai sair da moda etc”. 

Com referência ao Quadro 5, Schlenker (1980) aponta a insinuação como o 

comportamento que o ator usa para parecer atrativo para os outros. Dessa forma, percebeu-se 

que uma das estratégias orientadas para ser utilizada pelas atrizes da Loja 1 foi a insinuação. 

Orientações tais como deixar o cliente se sentir a vontade, não pressioná-lo para a compra e 

tratá-lo com delicadeza foram traduzidas como comportamentos de insinuação. A atriz 1 

declara que uma das orientações recebidas para deixar um novo cliente mais a vontade foi o 

de conversar sobre assuntos que não dizem respeito à venda em si, por exemplo. Para ela, 

fazer perguntas do tipo “como é o seu nome?” ou “você é de Recife?” para saber um pouco 

mais sobre ele, é uma forma de cativá-lo. É interessante observar que todas as vendedoras 

fizeram menção à frase “fique à vontade” nas entrevistas, quando ao descreverem as 

interações com os clientes. Esta frase, na concepção delas, é deixar o cliente circular 

livremente pela loja sem ter alguém o “seguindo” constantemente. A Atriz 1 diz que “[...] 

deixando o cliente à vontade ele não vai achar a “chatice” do vendedor (no sentido de rotular 

o vendedor como inconveniente), porque a maioria dos vendedores abordam para vender e eu 

acho que não é por aí...”. 

 Uma outra estratégia de GI detectada como orientação para os funcionários foi a 

exemplificação (DEAUX; WRIGHTMAN, 1988; MENDONÇA, 2003), pois é sugerido às 

atrizes que elas, se possível, estejam vestindo pelo menos uma peça da loja, como se pode 

observar em trecho de entrevista a seguir:  

 
 
[...] Um benefício que existe é que a vendedora pode usar as roupas na loja e 
usar fora também e aí existe uma pendência que uma das peças pelo menos 
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seja da loja. A gente dá um incentivo, que elas peguem peças que elas 
gostem, não simplesmente peças que elas tem que usar pra trabalhar. [...] 
porque acontece muito de o cliente ver a roupa do vendedor, e quer igual, se 
identificar (DIRETOR GERAL 1- LOJA 1).   

 

Em relação à estratégia de promoção do produto, vale salientar que todas as 

vendedoras apontaram que não é obrigatório, mas sempre que possível, a utilização de pelo 

menos uma peça da loja, seja roupa ou acessório, é aconselhável.  

Quanto às táticas de auto-apresentação, observou-se que a mais fortemente destacada 

como orientação foi comportamentos não-verbais (MENDONÇA, 2003) e em seguida a 

persuasão (MENDONÇA, 2003). Em relação a comportamentos não-verbais, as orientações 

fornecidas foram principalmente em relação à aparência física. A aparência diz respeito à 

maneira de vestir, à maquiagem, ao corte de cabelo e à higiene pessoal do indivíduo 

(NGUYEN; LEBLANC, 2002).  Leathers (1988) ressalta que a aparência pessoal e os gestos 

são dois fatores extremamente importantes para o sucesso no gerenciamento de impressões.  

Notou-se que todos os Diretores da Loja 1 concordaram que evidentemente, a 

aparência é um elemento-chave para as pessoas que trabalham com moda, no sentido de 

causarem uma boa impressão no contato com os clientes. As atrizes foram instruídas a sempre 

estarem de cabelos penteados, unhas tratadas, com uma leve maquiagem e, caso não possam 

estar utilizando alguma peça de roupa da loja, estejam utilizando roupas básicas, mas sem 

etiqueta da concorrência. Há uma preocupação da Diretora Geral 1 que os vendedores estejam 

vestidos da maneira o mais natural possível. Na percepção do Diretor Geral 2 essa 

preocupação existe como uma forma da Loja 1 não ser associada a exagero pelo cliente, 

conforme se pode observar em seu depoimento a seguir: “A gente procura que não exista 

excesso de maquiagem. Nenhuma vendedora vai trabalhar de cara lavada, mas o mínimo de 

maquiagem possível, para não ficar exagerado, até pra não associar a loja com exagero”.  

Nota-se claramente, a partir desta afirmação, que há uma preocupação em criar uma 
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impressão desejada aos olhos da platéia com relação ao estilo da loja por meio da aparência 

dos funcionários (KING; BOOZE, 1988). E, como em uma peça teatral, nota-se que há uma 

preocupação dos diretores do espetáculo quanto ao figurino dos atores para que estes sejam o 

mais convincentes possível no papel que lhes foi designado. 

Quanto à persuasão (MENDONÇA, 2003), as atrizes são instruídas a conhecerem 

bem o produto que vendem para poderem desenvolver habilidades argumentativas em relação 

ao preço/benefício das peças. Entende-se neste momento, portanto, a preocupação com a 

ênfase nas características diferenciadoras do produto discutido anteriormente. 

Finalizada a apresentação dos bastidores da primeira loja, segue-se a apresentação dos 

bastidores da Loja 2.   

 

4.2.2 Bastidores: Loja 2 

O Quadro 6 a seguir elenca um resumo das formas de treinamento existentes na Loja 

2. 

 
Tipos de Treinamento Descrição Periodicidade 

Formal - Não há treinamento formal - Inexistente  

Informal 

 
- Dicas dadas às vendedoras mais novas pelas 
vendedoras mais antigas.  
 
-Observações dos comportamentos das vendedoras 
mais antigas pelas vendedoras mais novas. 

 
- Contínua 
 
 
 
- Contínua 

Quadro 6 - Processos de Treinamento - Loja 2 
 

De acordo com informações obtidas na entrevista com a Diretora Executiva, foi 

constatado de que o tipo de treinamento existente na Loja 2 relativo a interação 

cliente/vendedor é o informal, por ser realizado dentro do ambiente de trabalho e não ser 

estruturado (ROBBINS, 2005; PARENTE, 2000). Segundo ela, há pouco mais de dois anos 
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não existe treinamento formal para as funcionárias. Os últimos que houveram foram 

realizados pelo SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, porém na época, as 

vendedoras foram divididas entre treinamentos relativos a atendimento e treinamentos 

referentes à vitrinismo (como se montar de vitrines). Dessa forma, entende-se que apenas uma 

parte das vendedoras teve acesso ao treinamento em atendimento. 

Entretanto, a Diretora Executiva salienta a importância de um treinamento formal, 

planejado e estruturado com antecedência para as atrizes, quando menciona que este tipo de 

ação pode propiciar a motivação do pessoal de vendas no sentido de eles estarem aprendendo 

algo novo e que também pode condicionar certos comportamentos, pois, segundo ela, por 

mais que se tenha experiência em vendas, as pessoas algumas vezes “relaxam” (esquecem 

regras básicas) no atendimento. Assim, conclui-se que como atores, os vendedores devem 

sempre ensaiar (treinar) a peça para manterem memorizados os papéis14, para que não percam 

o fio condutor da performance. 

De acordo com as respostas obtidas por meio das entrevistas com as cinco atrizes, 

constatou-se que apenas duas delas, as atrizes 1 e 2 (as mais antigas do grupo), receberam o 

treinamento formal oferecido pelo SENAC, descrito anteriormente. As atrizes 3, 4 e 5 

receberam treinamentos informais, na prática do dia-a-dia, a partir das suas próprias 

experiências (WOOD BANDURA, 1989) e por intermédio das dicas das colegas e dos 

supervisores imediatos (PARENTE, 2000) (APRENDIZAGEM SOCIAL).  

A atriz 1 destaca que, como a Loja 2 comercializa marcas variadas, a cada mudança de 

coleção, as atrizes recebem treinamentos específicos de cada um dos representantes para  

entenderem as tendências da moda e obterem informações sobre como as peças foram 

                                                 

14 Para Vasconcelos (1987, p. 148) papel é o “termo popular para designar a parte que o ator 
desempenha num espetáculo de teatro. Usado também, como sinônimo de personagem.” 



96 

 

confeccionadas para poderem justificar os preços das roupas para o cliente (poder de 

argumentação). Segundo ela, esses treinamentos baseiam-se pelas estratégias de vendas. 

Observou-se que a Loja 2, a partir da pesquisa documental, não possui material que 

forneça informações às vendedoras de forma a auxiliá-las na preparação para o atendimento 

ao cliente. 

Em relação às orientações quanto à maneira do ator se portar durante as interações 

com a audiência na Loja 2, são apresentadas no Quadro 7, a seguir. 

 
Estratégias Orientações Fornecidas 

Insinuação 

- Deixar o cliente à vontade (não pressionar) 
- Demonstrar simpatia 
- Dar atenção ao cliente 
- Cumprimentar o cliente (tanto na entrada quanto na saída do cliente na loja) 
- Procurar o que o cliente está buscando  

Exemplificação - Sempre que possível usar roupas da loja 

Promoção do Produto - Sempre que possível usar roupas da loja 

Quadro 7 - Estratégias de GI Ensinadas nos Treinamentos – Loja 2 
  

 O atendimento, segundo depoimento da Diretora Executiva do segundo espetáculo, é 

uma das maiores preocupações da Diretora Geral (Proprietária da loja), pois na percepção 

dela (Diretora Geral), o atendimento aqui no nordeste, de maneira geral, ainda é muito 

precário (referindo-se a outras experiências obtidas em visitas à região sul do Brasil). Dito 

isto, a Diretora Executiva aponta o que é aconselhado para as atrizes em relação ao 

atendimento:  

 
Algumas de nossas técnicas é deixar o cliente à vontade, para ver o que 
quiser, pegar o que quiser, sem ter aquela pressão de alguém ficar o tempo 
todo atrás dele, para que o cliente se sinta em casa (pausa). Sempre 
cumprimentando, tratando bem, para deixar à vontade, ao máximo. 
(DIRETORA EXECUTIVA – LOJA 2). 

 

 Estes comportamentos apontados pela Diretora Executiva 2 são entendidos como 

comportamentos de insinuação, na qual os atores buscam alcançar a atribuição de 
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amabilidade, pois supõem que a audiência concederia os benefícios desejados às pessoas que 

simpatizam (GOFFMAN, 1959; JONES; PITTMAN, 1982; MICHENER; DeLAMATER; 

MYERS, 2005). 

Quanto à estratégia de exemplificação, a Atriz 2 diz que uma das orientações 

recebidas é que elas estejam sempre que possível usando alguma peça da empresa, e por esse 

motivo, normalmente as “meninas” (forma de ela se referir às outras atrizes) estão vestidas 

com roupas da Loja. Já em relação à estratégia de promoção do produto, a Atriz 4 aponta 

que “...com a roupa da loja é muito mais fácil vender desse jeito”. Para ela, este é o tipo de 

ação simples e eficaz, pois ressalta que quando a atriz está usando alguma peça de roupa da 

loja, torna-se mais fácil a identificação do cliente com o produto, o que facilita a venda. 

 Foi constatado que dentre as táticas de auto-apresentação, em relação a 

comportamentos não-verbais, a Diretora Executiva incentiva as atrizes, a utilizarem-se do 

sorriso com o objetivo do cliente se sentir bem-vindo, conforme pode-se verificar no trecho de 

entrevista a seguir: 

[...] o sorriso é algo que a gente preza muito. Pois a gente sente que 
muitas vezes, o cliente entra na loja e já “vem armado” com aquela 
história de “me deixe”, “me deixe só que eu vou olhar...”, “não fiquem 
atrás de mim”, então quando a gente chega e dá boa tarde para o 
cliente com “aquele sorriso”. Essa atitude já “desarma o cliente”, pois 
o cliente passa a sentir que está sendo bem-vindo. Uma abordagem 
como essa já possui todo um diferencial (DIRETORA EXECUTIVA – 

LOJA 2). 
 

 Ao que parece, esse comportamento apontado pela Diretora Executiva mais uma vez 

reforça a afirmação de Leathers (1988) quando diz que um gesto, como por exemplo o sorriso 

do vendedor, pode levá-lo a ser melhor aceito pelos clientes do que aqueles que não adotam 

este tipo de comportamento.  A postura do ator também foi destacada como um 

comportamento que merece atenção na hora da interação. A Atriz 3 afirma que recebeu 

instruções de como manter a postura corporal (empertigada) ao interagir com o cliente, e que 
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por várias vezes foi chamada a atenção por este motivo. Segundo ela, o ator precisa estar 

atento a isto, pois, é natural que depois de horas de trabalho o ator tentar se apoiar 

(COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL) em alguma parte do cenário (no caso desta atriz, no 

balcão), como forma de amenizar o cansaço físico. Porém, esse tipo de comportamento pode 

passar a impressão para a audiência de que o vendedor não está disposto a atendê-lo, ou de 

antipatia (KING; BOOZE, 1986). 

De acordo com a Atriz 4, há uma atenção especial quanto a aparência das vendedoras 

na Loja 2 e todas recebem instruções quanto a esta questão. Segundo ela:  

A gente tem que estar sempre com o cabelo e uma roupa legal, mesmo sendo 
básica, estar maquiada, manter sempre a boa aparência. Se bem que aqui na 
loja nunca teve problema com isso, nunca quiseram pegar no pé da gente 
porque geralmente quem gosta de trabalhar com moda, gosta de manter a 
boa aparência. (ATRIZ 4 – LOJA 2) 

 

 Este tipo de ação apontado pela Atriz 4 parece ratificar a convicção de Nguyen e 

Leblanch (2002), de que a aparência do ator exerce influência significativa na formação das 

primeiras impressões do cliente em relação à loja, e que conseqüentemente a organização 

deve estar atenta a este tipo de detalhe. 

 E, para finalizar este tópico, segue-se a descrição dos bastidores da loja 3.  

 

4.2.3 Bastidores: Loja 3 

 

 A síntese dos Processos de treinamento da Loja 3 é apresentado no Quadro 8, a seguir. 
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Tipos de Treinamento Descrição Periodicidade 

Formal - Não há treinamento formal 
 
- Inexistente  

Informal 

 
- Observações dos comportamentos e das dicas sobre 
vendas e atendimento do gerente de vendas pelas 
vendedoras. 

 
- Contínua 
 
 
 

Quadro 8 - Processos de Treinamento - Loja 3 
 

 

 A Diretora Geral da Loja 3 declarou que a equipe atual de vendedores não participou 

de treinamento formal até então. No entanto, ela reconhece que, apesar dos funcionários já 

terem certa experiência em vendas, é interessante que eles participem de cursos de 

especialização em vendas, pois o treinamento, na sua percepção, os deixa mais seguros, 

conforme trecho de entrevista a seguir: 

Eu acho que eles ficam mais seguros, e toda informação é sempre bom. Você 
ser segura, saber se comportar em certas ocasiões que ocorram com o 
cliente, saber se comportar, se chega uma pessoa mal vestida ou uma pessoa 
bem vestida, você atender da mesma forma, essas coisas que o treinamento 
informa, para ser um melhor vendedor. Eu acredito no bom treinamento. 
Qualquer informação que você passe que seja boa contribui para que o 
trabalho seja melhor. (DIRETORA GERAL – LOJA 3). 

 

De acordo com informações obtidas na entrevista com o Diretor Executivo 2, houve a 

confirmação de que nenhum treinamento formal foi oferecido para a equipe desde que ele foi 

contratado para trabalhar na Loja 3.  

Notou-se que a base do treinamento informal na percepção das atrizes é o Diretor 

Executivo 2, o que reforça a afirmação de Parente (2000), quando aponta que é do supervisor 

imediato a responsabilidade do treinamento informal, o qual também serve de modelo para o 

funcionário. De acordo com os depoimentos das atrizes 1 e 2, nota-se um profundo respeito e 

admiração em relação ao excelente profissional que é o Diretor Executivo 2, na percepção 

destas. 
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Observou-se que a Loja 3 não possui material formal de treinamento em relação a 

vendas ou a qualquer outra área. O que se pôde constatar é que, por sugestão do Diretor 

Executivo 2, foi providenciada internet para a Loja, no sentido de incentivar as vendedoras a 

pesquisarem sobre as tendências mundiais da moda, como uma forma de se manterem 

atualizadas. Verificou-se também a existência de algumas revistas relativas à moda, que eram 

expostas para os clientes. Acredita-se que, da mesma forma que a internet, as revistas podem 

prover as atrizes de informações acerca da área de atuação da Loja, deixando-as a par do que 

acontece no mundo da moda, o que evidentemente não deixa de ser importante. No entanto, 

estas revistas não trazem necessariamente informações relativas ao desenvolvimento de 

habilidades interacionais.  

Ao partir para a apresentação de quais instruções são fornecidas nos treinamentos dos 

atores na Loja 3, resume-se no Quadro 9, abaixo, os resultados encontrados. 

 

 

Estratégias Orientações Fornecidas 

Insinuação 

- Cumprimentar o cliente na sua chegada e na sua saída (simpatia)  
- Deixar o cliente se sentir a vontade (observar o que o cliente necessita e não 
“forçar a barra”)  
- Demonstrar disponibilidade ao atender (todas as atenções do vendedor devem 
girar em torno do cliente no momento do atendimento) 
- Levar o cliente até a porta para ele sentir que foi bem recebido (simpatia) 
-Procurar o que o cliente está buscando 

Exemplificação - Usar de preferência roupas da loja 

Promoção do Produto - Usar de preferência roupas da loja. Ser “vitrine” da loja  

Intimidação 
- Fazer com que o cliente perceba de que ele “precisa” de algum item vendido na 
loja de forma sutil. 

Quadro 9 - Estratégias de GI Ensinadas nos Treinamentos – Loja 3 
 

 A Diretora Geral da Loja 3, afirma que três orientações são primordiais em relação aos 

atendimentos em sua loja. Primeiramente, ela diz que “[...] ele (o vendedor) tem que ser 

simpático (INSINUAÇÃO), ele tem que se dar ao cliente”. Ao dizer que ele tem que se dar ao 

cliente, ela se refere ao fato de que o vendedor deve estar atento a todos os sinais emitidos 
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pelo cliente, de forma a conseguir interpretar exatamente o que ele necessita. Segundo ela, 

este é um dos diferenciais do atendimento. A segunda orientação é em relação a deixar o 

cliente “livre”, que ele se sinta a vontade para observar e experimentar o que ele quiser na 

loja. E para isso, ator e atrizes recebem a orientação de cumprimentar o cliente na sua chegada 

e na sua saída (INSINUAÇÃO) e, apenas se aproximarem caso o cliente demonstre algum sinal 

de querer estabelecer a interação.  

A terceira orientação é em relação às “habilidades técnicas” do vendedor. Spector 

(2003) define habilidade como algo que alguém consegue fazer. Nas palavras da Diretora 

Geral “o vendedor deve entender do produto que ele está vendendo, ele tem que saber vestir o 

cliente [...]”. Neste caso, a Diretora quis transmitir a idéia de que o vendedor deve tentar 

captar o perfil do cliente e tentar relacioná-lo ao produto que é oferecido na loja, de forma a 

satisfazê-lo, pois este tipo de comportamento faz parte de suas atribuições. Esta terceira 

orientação foi confirmada pela Atriz 2, quando ela tece opinião a respeito deste tipo de 

direcionamento, conforme observa-se a seguir: 

[...] eu nunca liguei pra certas, ehhhh... combinações e tal... [...] depois que 
você tá aí dentro de outro mundo (referindo-se ao varejo de moda) é que 
você capta mais... a gente sempre pergunta: ah! Você quer uma roupa pra 
que estilo, você vai pra que lugar e tal, a gente sempre interage com ele (o 
cliente) dessa forma, pra gente captar, saber o quê, qual é o ambiente que ele 
vai freqüentar, o que a gente vai colocar, expor pra ele e para agradar a ele 
também (ATRIZ 2 – LOJA 3) 
 

 Outra orientação dada para atores e atrizes é em relação à aparência 

(COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL). Para a Diretora Geral, todos devem estar bem vestidos, de 

preferência usando roupas da loja para que as exponham como se fossem vitrines “vivas” 

(PROMOÇÃO DO PRODUTO E EXEMPLIFICAÇÃO).   

Rosenfeld, Giacalone e Riordan (2002) apontam que o objetivo da estratégia de 

intimidação é ser temido. O indivíduo tenta manter e criar no ambiente de trabalho uma 

imagem de alguém que pode trazer conseqüências negativas para outras pessoas, caso suas 
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ordens não sejam obedecidas (ROSENFELD; GIACALONE; RIORDAN, 2002). Ao tentar 

relacionar esta estratégia no contexto das lojas de varejo de moda, identificou-se na Loja 3 

que o Diretor Executivo 2 recomenda às atrizes que adquiram comportamentos que acredita-

se estarem relacionados à estratégia de intimidação, assim como ele mesmo os aplica, como 

forma de tentar induzir a audiência a comprar determinado produto, de uma maneira a passar 

a impressão de que ela (a audiência) irá ser “prejudicada” (no sentido de arrepender-se) se não 

adquirir “aquele determinado” produto, conforme pode-se constatar no trecho de entrevista a 

seguir: 

  

Venda é muito ligada ao ego, fure o ego de uma pessoa que ela vai se 
revoltar com você, ela vai comprar mesmo para te mostrar. Eu agrado, 
agrado, agrado. Quando eu vejo que a cliente não vai comprar, eu furo o ego 
dela. Sabe aquela menininha da tesourinha do Mickey? Aquela propaganda? 
Toda criança quis aquela tesourinha, porque o ego estava sendo furado: eu 
tenho, mas você não tem... (pausa) Como você não tem uma sandália dessa? 
(esboço de sorriso) Você não pode nem sair de casa sem essa sandália!! 
Você leva ou não leva? Quem não tem essa sandália não tem nada! Pronto! 
A mulher já se sentiu no lixo, o ego dela foi furado na hora. Eu sempre digo: 
na última, apele para o ego (risos). (Diretor Executivo 2 – Loja 3) 

 

 De acordo com o que se pôde captar da entrevista, este tipo de comportamento é muito 

comum para o Diretor Executivo 2 e, segundo ele, é eficiente. 

Finalizada a apresentação dos bastidores, parte-se então para a apresentação dos palcos 

dos três espetáculos.  

 

4.3 Palco: a encenação dos espetáculos 

O palco é a denominação genérica do local onde os atores representam a peça teatral 

(VASCONCELLOS, 1987). É no palco que o ator deve realizar a sua performance sob o 

olhar da sua platéia. Segundo Berg (2007, p.91) performance ou performance social  é a 

“ação simbólica que acontece entre o ator e a audiência”.  
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Nas lojas de varejo de moda, o palco pode ser entendido como o local (espaço físico) 

onde acontecem as interações entre o pessoal de linha de frente e os clientes. E é neste palco 

que atores e atrizes, devem se apresentar devidamente maquiados, vestidos de suas 

personagens e com os seus roteiros memorizados para representar tudo aquilo o que foi 

ensaiado (treinado) previamente. 

O objetivo deste tópico é o de descrever o que acontece entre ator e audiência durante 

a encenação do espetáculo (interações), em cada uma das unidades de pesquisa.  Desse modo, 

esse tópico refere-se às discussões acerca dos objetivos específicos 3, 4 e 5. 

De Beni, Bomassar e Grossele (2004) apontam que as primeiras impressões exercem 

uma influência muitas vezes excessiva em nossas avaliações sobre os outros. Ao transportar 

esta afirmativa do nível interpessoal para o nível organizacional, Nguyen e Leblanc (2002, p. 

245) destacam que: “aos olhos do consumidor, o pessoal de contato é uma dimensão 

importante da imagem do serviço de uma organização porque ele é geralmente o primeiro 

ponto de contato no encontro de serviço”. Diante desta afirmativa, decidiu-se inicialmente por 

apresentar um breve relato sobre as primeiras impressões (da pesquisadora e da bolsista de 

iniciação científica) obtidas por meio das observações ocultas não-intrusivas (cliente oculto) 

realizadas nas três lojas, seguidas das observações diretas do tipo não-participante, de modo à 

cumprir o objetivo específico 3. As discussões sobre os objetivos específicos 4 e 5 serão 

apresentadas logo em seguida de cada discussão relativa ao terceiro objetivo específico. 

 Assim sendo, inicia-se a apresentação dos palcos dos três espetáculos. 

 

4.3.1 Palco: Loja 1 

 O Quadro 10 abaixo apresenta uma síntese do que foi constatado em relação às 

primeiras impressões obtidas a partir das observações ocultas não-intrusivas na Loja 1. 
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Estratégias 
Identificadas 

Comportamentos Percebidos 

Insinuação 
- Boa vontade em procurar os produtos 
- Maneira agradável de se comunicar, sempre tentando parecer gentil (sem 
exageros) 

Exemplificação - Vestida com roupas da loja 

Autopromoção - Segurança no fornecimento de informações 

Promoção do Produto - vestida com roupas da loja 

Quadro 10 - Estratégias de GI Observadas na Interação Ator/Audiência – Loja 1  
(observações ocultas não-intrusivas / primeiras impressões) 

 

De forma geral, o atendimento experienciado na Loja 1 foi considerado muito bom, 

apesar da vendedora demorar pouco mais de três minutos para o estabelecimento de contato 

com as “clientes”. Notou-se claramente a utilização da estratégia de insinuação pela 

vendedora, quando esta demonstrou boa vontade ao procurar produtos que se adequassem ao 

estilo das “clientes”, na maior parte do tempo do atendimento foi observado que ela sorriu de 

uma forma que pareceu natural (COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL) e transmitiu simpatia com 

a sua maneira de falar e ao demonstrar disposição para apresentar os produtos de interesse das 

“clientes” (COMPORTAMENTOS NÃO-VERBAIS).  

A aparência da vendedora foi julgada como adequada ao estilo da loja. Usava uma 

maquiagem leve, cabelos amarrados e bem penteados, o que a deixou com uma boa aparência 

(COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL).  Percebeu-se que a vendedora vestia-se com roupas da 

loja, como forma de atrair a atenção do cliente para os produtos desta (PROMOÇÃO DO 

PRODUTO – EXEMPLIFICAÇÃO) e demonstrou segurança ao explicar certos detalhes sobre as 

peças que apresentava (AUTOPROMOÇÃO). É interessante observar que ao final do 

atendimento, a vendedora realizou a venda de duas peças de roupas para uma das “clientes”. 

Observou-se que ela foi muito eficiente ao destacar a beleza das peças, ao fazer observações 

sobre o material de primeira qualidade que elas foram confeccionadas e em relação ao 

custo/benefício (PERSUASÃO). Por fim, a vendedora ainda atendeu a um pedido da “cliente” 
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em relação à forma de pagamento, que aparentemente não fazia parte das formas de 

pagamento oferecidas pela loja. 

Ao final deste relato, concluiu-se que a congruência existente entre a comunicação 

verbal e não-verbal contribuiu para a transmissão de uma imagem positiva da Loja 1 na mente 

das “consumidoras” neste primeiro momento. E, como conseqüência, reforça a premissa de 

Leary (1996) que, neste caso em particular, as impressões secundárias corresponderam às 

impressões calculadas pela vendedora.   

A seguir, apresenta-se um resumo dos resultados obtidos originados das observações 

das interações ator/Audiência, relativas às interações dos clientes e funcionários da Loja 1. 

 

Estratégias 
Identificadas 

Comportamentos Observados 

Insinuação - Cumprimentar o cliente 
- Demonstrar disponibilidade para o atendimento 

Promoção do produto - Utilizar alguma peça de vestuário da loja 

Autopromoção - Ter segurança ao transmitir informações para o cliente 

Exemplificação - Utilizar alguma peça de vestuário da loja 

Quadro 11 - Estratégias de GI Observadas nas Interações Ator/Audiência – Loja 1  
(Observação direta do tipo não-participante) 

 

Verificou-se que a insinuação é uma estratégia muito utilizada pelas Atrizes na Loja 

1. Sorrisos (COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL), cumprimentos e disponibilidade em atender foram 

percebidos na maior parte das observações. Nota-se que a comunicação das vendedoras com 

os clientes da loja caracteriza-se por ser pouco formal, quando se trata das Atrizes 1, 3 e 4. 

Em relação à Atriz 2, a sua forma de interação com o público chama a atenção por ter sido 

percebida como a mais informal de todas. A Atriz 2 utiliza-se de frases como “Num diga isso 

mulher! Isso não se diz!” (quando alguma cliente diz, por exemplo, que está acima do peso), 

como forma de parecer simpática aos olhos da cliente, e, ao que parece, as clientes aceitam 

bem esse tipo de tratamento. 
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Percebeu-se que é comum as Atrizes deixarem os clientes circularem livremente pela 

loja, antes de estabelecerem as interações. Entretanto, pelo fato de elas demorarem um pouco 

para interagirem com os clientes, alguns deles terminam por sair da loja sem serem abordados 

pelas vendedoras. Nota-se que muitas vezes o contato visual (COMPORTAMENTO NÃO-

VERBAL) não é estabelecido com o cliente nestes casos. Corrêa e Caon (2002) apontam que é 

importante em um encontro de serviços que o pessoal de linha de frente cumprimente o 

cliente pelo menos com um sorriso para que o cliente tenha a sensação de que o atendimento 

já foi iniciado. Esta é uma das formas do ator demonstrar uma certa atenção ao seu público. 

Quanto a promoção do produto, verificou-se que apenas as Atrizes 1 e 2 se utilizam 

mais desta estratégia, pois elas mostram ter mais conhecimento e mais segurança sobre as 

informações a respeito da confecção das peças. Em relação à estratégia de exemplificação, foi 

constatado de que apenas a Atriz 1 veste diariamente alguma peça da loja e, é apontada pelas 

outras atrizes como a que mais adquire os seus produtos.  Observou-se que, talvez por ela 

fazer uso constante das peças de vestuário da Loja 1, apresenta maior desenvoltura para 

mostrar as peças para a audiência, assim como fazer a combinação entre as peças de vestuário, 

dando sugestões de como utilizá-las.  

Em relação à tática de persuasão, verificou-se um acontecimento marcante quanto à 

esta questão, quando a Atriz 2, ao atender uma turista, mostrou uma blusa toda confeccionada 

em renda renascença. Ao que parece, a cliente não quis comprar a blusa por ter achado que o 

preço era muito acima do que ela estava disposta a pagar. Após a saída da cliente a Atriz 2 

demonstrou indignação com aquele “comportamento” da mesma (não ter comprado a blusa), 

pois na sua percepção, a blusa tinha um preço “ótimo”  em relação ao material que ela era 

confeccionada. No entanto, a Atriz 2 teve a chance de contra-argumentar com a cliente e não 

o fez em momento algum. É interessante observar que em sua entrevista, esta mesma Atriz 

mencionou o diferencial dos produtos da Loja 1, destacando o valor cultural que cada peça 
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levava como valor agregado. Contudo, com exceção deste episódio, foi observado que a tática 

de persuasão é utilizada mais fortemente pelas Atrizes 1 e 2 da Loja. 

Percebeu-se na análise das entrevistas realizadas com os clientes, que apesar da maior 

parte das opiniões variarem entre bom e excelente, verificou-se que no geral o atendimento da 

loja foi avaliado como bom. Comportamentos como simpatia, venda sem pressão 

(INSINUAÇÃO), segurança ao falar sobre os produtos (AUTOPROMOÇÃO), agilidade no 

atendimento, foram percebidos pelos clientes como muito positivos, levando-os a formar uma 

impressão positiva do atendimento. Entretanto, do total de entrevistas, observou-se que em 7 

entrevistas os clientes classificaram o atendimento entre ruim a péssimo. Dentre os motivos 

que transmitiram impressões negativas em relação a interação, os clientes alegaram a falta de 

simpatia dos funcionários, a falta de atenção para com o cliente, indisponibilidade para 

mostrar os produtos, abordagem deficiente pois segundo um dos clientes a vendedora “apenas 

deu boa tarde e disse para eu ficar a vontade”, entre outros. Ao que parece, o que é percebido 

pelas as vendedoras como um bom atendimento em relação ao fato de “deixar o cliente à 

vontade”, para alguns clientes este comportamento é tido como um “total abandono”, o que 

reforça as afirmações de Leary (1996) a respeito das impressões calculadas e das impressões 

secundárias. Entretanto, é válido salientar que essas entrevistas que resultaram na formação de 

impressões negativas da Loja 1 na percepção dos clientes, foram realizadas em dois dias 

específicos. Isto leva a crer que foram problemas pontuais que desencadearam esses 

atendimentos mal sucedidos e que não é uma prática normal da Loja 1 oferecer atendimento 

tão abaixo das expectativas do cliente. Em relação à aparência das Atrizes, os clientes a 

classificaram como condizentes com o estilo da loja. 

Em relação à congruência entre as orientações fornecidas nos treinamentos e os 

comportamentos desenvolvidos nas interações com os clientes, pelo que se pôde perceber das 

observações ocultas e das observações não-participantes, todas as estratégias de GI que foram 
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sugeridas nos treinamentos informais, ou seja, insinuação, promoção do produto, 

autopromoção e exemplificação foram utilizadas pelos atores na apresentação do espetáculo.  

Já em relação às táticas, também houve congruência entre as táticas sugeridas 

(comportamentos não-verbais e persuasão) e as táticas observadas nas interações. 

E, por fim, foi constatado de que a loja estimula a aprendizagem social dos atores, 

conforme pôde-se observar no tópico anterior. Apesar de não existir um script formal, nota-se 

que a forma das Atrizes saudarem a audiência é muito parecida e a maneira como explicam 

para os clientes como as peças são produzidas e o valor social que elas carregam 

implicitamente, é muito semelhante.  

 Segue-se a apresentação do palco do segundo espetáculo. 

 

4.3.2 Palco: Loja 2 

  

Apresenta-se no Quadro 12 as primeiras impressões sintetizadas em relação às 

observações ocultas não intrusivas realizadas na Loja 2, como se pode observar a seguir. 

 

Estratégias 
Identificadas 

Comportamentos Percebidos 

Insinuação - Esboços de sorrisos 
- Tentativa de encontrar peças que pudessem interessar às clientes 

Quadro 12 - Estratégias de GI Observadas na Interação Ator/Audiência – Loja 2  
(observações ocultas não-intrusivas / primeiras impressões) 

 

As primeiras impressões relativas ao atendimento realizado na Loja 2 não foram 

satisfatórias, pelos motivos apontados a seguir: não houve saudação no momento em que as 

clientes entraram na loja. A vendedora da Loja 2 demorou a ir ao encontro das “clientes” além 

de apresentar um semblante “sério” (COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL) em todo o episódio do 

atendimento.  Foi apontada por uma das “clientes” como um pouco antipática por estar, na sua 
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percepção, com “cara de sono”, por ter falado muito pouco (poucas tentativas de interação 

com as clientes) e por estar na ocasião usando o cabelo solto que cobria o seu rosto 

constantemente, o que dificultou as “clientes” de observar e de tentar interpretar suas 

expressões faciais (COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL). Entretanto, notou-se que houve um 

esforço da vendedora para parecer simpática, pois em alguns momentos,  ela esboçou alguns 

poucos sorrisos (COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL) e procurou alternativas de peças da loja 

que pudessem interessar as clientes. Entretanto, houve um momento em que a vendedora as 

“abandonou” para pesquisar o valor de uma peça sem etiqueta de preço. Este comportamento 

foi considerado como uma falha do atendimento, pois, em momento algum a vendedora 

informou às clientes da razão do seu afastamento repentino e demorado (COMPORTAMENTO 

NÃO-VERBAL), o que transmitiu a impressão de que tinha “esquecido” as clientes, ou na pior 

das hipóteses, que não estava interessada em vender. 

A aparência da vendedora da Loja 2 foi considerada como boa. Vestia-se com roupas 

do estilo da loja (talvez as tenha comprado lá, mas não há a certeza disto) e usava maquiagem 

leve. Seus cabelos, que eram muito longos, aparentavam ser muito bem tratados, mas como 

foi observado anteriormente, cobriam o seu rosto. 

Assim, o que se conclui deste relato é que, apesar dos esforços da atriz em parecer 

simpática, nem sempre as impressões que os atores procuram transmitir são as que a audiência 

forma de fato, o que confirma as afirmações de Leary (1996) a respeito das impressões 

calculadas e das impressões secundárias. Com relação a isto, Schlenker (1980) aponta que o 

ator social ao exibir uma má performance pode não estar consciente disto. Entretanto, 

Goffman (1959) argumenta que sinais podem ser emitidos pela audiência para alertar o ator 

de que sua performance não está sendo acreditada. Assim, conclui-se que cabe ao ator ficar 

atento aos sinais emitidos pela audiência, a fim de adequar os seus comportamentos às 

expectativas da mesma, se este for o caso. 
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É interessante observar que, ao terem sido iniciadas as entrevistas com as Atrizes da 

Loja 2, foi constatado que esta vendedora que participou da observação não-intrusiva, relatou 

em seu depoimento que era muito tímida quando foi contratada para trabalhar na loja, mas 

que já estava muito mais “solta”. Dessa maneira, deduz-se então que, talvez por causa da 

timidez, ela não tenha conseguido passar a impressão calculada para as “clientes”. 

Uma vez apresentadas as primeiras impressões em relação ao atendimento realizado 

na Loja 2, segue-se a apresentação do Quadro 13, o qual sistematiza os resultados obtidos a 

partir das observações realizadas das interações ator/audiência. 

 

Estratégias 
Identificadas 

Comportamentos Observados 

Insinuação - Saudação 

Promoção do produto - Normalmente utilizam peças da loja 

Exemplificação - Normalmente utilizam peças da loja 

Quadro 13 - Estratégias de GI Observadas nas Interações Ator/Audiência – Loja 2  
(Observação direta do tipo não-participante) 

 

De maneira geral, as atrizes da Loja 3 atendem de uma maneira simpática 

(INSINUAÇÃO). Entretanto, observou-se que uma das orientações fornecidas pela Diretora 

Executiva, não é seguida à risca que é a questão do cumprimento ao cliente. Percebeu-se que 

existe uma tendência das Atrizes de se apoiarem no balcão de pagamentos da loja e iniciarem 

conversas, o que muitas vezes faz com que o cliente passe despercebido, por causa da 

distração das mesmas. Assim, é comum que alguns clientes entrem e saiam da loja e não 

sejam saudados além de serem atendidos minutos depois de terem tido acesso à loja (às vezes 

são atendidos cerca de 5 minutos após o seu ingresso). A atriz 2 destacou-se nas observações 

por sempre atender os clientes de acordo com as orientações fornecidas. Demonstra simpatia 

(COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL), não pressiona o cliente, sempre sorri quando a ocasião 

(COMPORTAMENTO NÃO VERBAL) permite e tenta sempre mostrar outras alternativas 
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diferentes do que o cliente procura. Foi observado a partir das entrevistas com as Atrizes, que 

a Atriz 2 recebe na maioria das vezes as maiores comissões, por ser a funcionária que mais 

vende. Normalmente as atrizes utiliza-se se linguagem pouco formal na interação com a 

audiência. Quanto a aparência das Atrizes, normalmente elas estão vestidas com alguma peça 

da Loja (PROMOÇÃO DO PRODUTO). 

Destaca-se que houve uma ocasião em que a Atriz 1, ao atender a um grupo de 4 

moças, demonstrou uma postura mais “relaxada”, pois enquanto observava as clientes 

procurarem os produtos nas prateleiras, “bocejou” e “ficou enrolando os cabelos” 

(COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL).  

De acordo com a entrevista realizada com os clientes, as impressões formadas acerca 

da interação estabelecida com as atrizes da Loja 2 foram muito positivas. Aspectos como 

simpatia, atenção, espontaneidade e segurança nas informações transmitidas utilizados pelas 

atrizes da Loja 2 foram traduzidos como comportamentos adequados. Apenas duas do total 

das entrevistas realizadas com os clientes, apontaram o atendimento da Loja 2 como péssimo. 

É válido salientar que um desses dois respondentes tratava-se de uma lojista do Paço 

Alfândega e talvez isso tenha contribuído para a percepção negativa do serviço. 

Houve congruência das orientações fornecidas com o que foi observado. Percebeu-se 

que as funcionárias adotaram as estratégias de insinuação, exemplificação e Promoção do 

Produto, no entanto, é necessário levar em consideração as ressalvas registradas anteriormente 

quanto ao uso destas estratégias pelas Atrizes da Loja 2.  Já as táticas, observou-se apenas o 

uso dos comportamentos não-verbais em relação à aparência e à postura da funcionária no 

contato com o cliente. 

Observa-se que o processo de aprendizagem social é estimulado na Loja 2, a partir do 

momento em que as funcionárias observam umas as outras, conforme informações obtidas por 

meio das entrevistas com as atrizes. Destaca-se que há um caso da Atriz 4, que em sua 
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entrevista, declarou observar modelos de outra Loja, por perceber que as técnicas de interação 

que são utilizados nesta outra loja, sejam mais interessantes para ela reproduzir (ROBBINS, 

2005).  

 Desse modo, após a apresentação do palco da segunda loja, parte-se então para a 

apresentação do palco da Loja 3. 

 

4.3.3 Palco: Loja 3 

 Ficou evidenciado, de acordo com as observações ocultas não-intrusivas, que a 

vendedora da Loja 3 fez uso das estratégias de insinuação, de autopromoção e de 

promoção do produto, conforme síntese apresentada no Quadro 14, logo a seguir. 

 

Estratégias 
Identificadas 

Comportamentos Percebidos 

Insinuação - Permitiu as clientes de circular livremente pela loja 
- Sorrisos quando a situação requeria 

Promoção do Produto - Forneceu detalhes quanto a forma que as peças eram confeccionadas 

Autopromoção - Demonstrou muita segurança nas informações transmitidas 

Quadro 14- Estratégias de GI Observadas nas Interações Ator/Audiência – Loja 3 
(observações ocultas não-intrusivas  / primeiras impressões) 

 
Quanto às táticas de GI, detectou-se que comportamentos não-verbais e justificativas 

foram as utilizadas neste encontro de serviços. A vendedora apresentou-se como uma pessoa 

simpática e atenciosa com as “clientes” (pesquisadoras), e sempre que havia ocasião, 

mostrava um sorriso que foi considerado como sincero quando a situação requeria 

(COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL) (INSINUAÇÃO). Fez questão de deixar claro que as 

“clientes” se sentissem a vontade, e que inclusive poderiam ver, assim como pegar e 

experimentar qualquer produto (INSINUAÇÃO). Foi observado que na maior parte do tempo da 

visita à loja, a vendedora permaneceu sentada, atrás do balcão do caixa, entretanto, não 
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deixou de dar a atenção devida, quando solicitada e sempre mantendo contato visual com as 

clientes (COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL). 

Observou-se que a vendedora forneceu informações a respeito da loja, ressaltando o 

seu público diferenciado, assim como tecendo detalhes sobre a beleza e a forma de como as 

peças eram confeccionadas (PROMOÇÃO DO PRODUTO). 

 Em um dado momento, uma das “clientes” fez um elogio à blusa que a vendedora 

estava usando e em seguida perguntou se aquela era uma das peças vendidas na loja (salienta-

se que a pesquisadora havia desconfiado que o modelo da peça pertencia a uma das outras 

duas lojas pesquisadas. Entretanto, fez o questionamento  para verificar a maneira pela qual a 

vendedora iria se sair daquela situação embaraçosa).  A vendedora respondeu negativamente e 

que, na realidade, tratava-se de uma peça vendida em outra loja do Paço, na qual a mesma 

havia trabalhado anteriormente (JUSTIFICATIVAS). Observou-se neste momento, que a 

vendedora rapidamente forneceu informações a respeito da loja a qual a blusa que ela vestia 

havia sido adquirida, apontando diferenças da peça em relação ao estilo da Loja 3 de maneira 

ética, o que transmitiu, na opinião das “clientes”, uma imagem de uma profissional que tinha 

profundo conhecimento do que dizia (AUTOPROMOÇÃO), apesar do cometimento da pequena 

gafe (GOFFMAN, 1959). 

A aparência da vendedora da Loja 3 foi julgada como condizente com o estilo da Loja, 

pois a mesma estava vestida com uma roupa despojada e ao mesmo tempo simples (mesmo 

que estivesse utilizando a blusa de outra loja), a maquiagem era leve e adequada à ocasião e 

seus cabelos, apesar de curtos, estavam presos com uma tiara.  

Notou-se que a vendedora fez uso constante da estratégia de insinuação, o que ficou 

claramente evidenciado nos comportamentos verbais e não-verbais. Adler e Towne (2002) 

apontam que a comunicação não-verbal é um elemento importante na interação e que pode 

reforçar ou desacreditar as mensagens emitidas pelo emissor. Assim, verifica-se então que os 
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comportamentos de insinuação adotados pela atriz (sorriso, falar de maneira gentil, constante 

contato visual, disponibilidade para o atendimento, etc) levaram-na a transmitir, em todos os 

momentos da interação, impressões positivas à audiência sobre si mesma e sobre a loja. Desse 

modo, reforça-se a premissa de Shlenker (1980) que os indivíduos gerenciam impressões por 

meio da palavra falada como também pelas pistas não-verbais. E, quanto às táticas de auto-

apresentação, observou-se que ela fez uso dos comportamentos não-verbais e das 

justificativas.  

Para dar continuidade às análises da Loja 3, o Quadro 15 a seguir, reúne as estratégias 

de auto-apresentação observadas durante as interações dos vendedores e clientes na Loja 3. 

 

Estratégias 
Identificadas 

Comportamentos Observados 

Insinuação 

- Cumprimentar o cliente na sua chegada e na sua saída (simpatia)  
- Demonstrar disponibilidade ao atender (todas as atenções do vendedor devem 
girar em torno do cliente no momento do atendimento) 
- Levar o cliente até a porta para ele sentir que foi bem recebido (simpatia) 
- Deixar o cliente a vontade (observar o que o cliente necessita e não “forçar a 
barra”) 
- Procurar o que o cliente está buscando 

Promoção do Produto - Usar de preferência roupas da loja  

Autopromoção - Demonstrar segurança ao falar sobre os produtos vendidos na loja 

Exemplificação - Usar de preferência roupas da loja  

Intimidação 
- Fazer com que o cliente perceba de que ele “precisa” de algum item vendido na 

loja de forma sutil. 

Quadro 15 - Estratégias de GI Observadas nas Interações Ator/Audiência – Loja 3  
(Observação direta do tipo não-participante) 

 
 

Observou-se que uma das estratégias mais utilizadas nas interações ator/audiência da 

Loja 3 foi a insinuação. Os atores desta loja, em geral, aparentam ser muito corteses no 

atendimento aos clientes. Sempre sorriem (COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL) quando 

interagem com os clientes, sempre os saúdam quando chegam e quando saem da loja e 

demonstram estar atentos ao cliente (COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL) em todo o tempo que 

este se encontrar na loja. É interessante destacar que o ator e as atrizes deste espetáculo 
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possuem uma maneira muito peculiar de tratar os clientes, pois os tratam como se fossem 

“velhos amigos”. A maneira informal que eles interagem com os clientes chamou a atenção da 

pesquisadora. Frases como “E aí, meu querido?” ou ainda “Tudo bem, lindas?” iniciam as 

interações e, pelo que se pôde observar, são muito bem aceitas pela audiência. Observou-se 

que apesar do tratamento utilizado com a platéia ser muito pouco formal, não deixa de ser 

respeitoso. 

Nota-se que estes comportamentos observados entram em consonância com as 

orientações fornecidas nos treinamentos informais da loja, apresentados no tópico anterior 

(bastidores), pois na opinião da Diretora Geral do espetáculo “o que fideliza o cliente é você 

se tornar íntimo, amigo do cliente”. 

Verificou-se que o comportamento informal dos atores é mantido durante toda a 

interação com a audiência. Como prova disto, em uma dada situação em que a Atriz 2 estava 

atendendo a uma cliente, ela precisou emitir a sua opinião a respeito de uma peça de roupa 

que a cliente estava experimentando, e expressou-se da seguinte forma: “Tá massa! Agora... 

só que você não se identificou com ele. Tu veste quê tamanho, gata?”. Ao que parece, a 

cliente identificou-se com a forma de tratamento, pois respondeu naturalmente à pergunta e 

comprou a peça que havia experimentado. 

Ainda em relação à estratégia de insinuação, observou-se que o Diretor Executivo 2 

tem uma forma particular de utilizar-se desta estratégia, quando algum cliente entra na loja 

acompanhado de outra pessoa. Sua primeira providência é identificar quem irá efetuar a 

compra e, em seguida, identificar algo que o(a) acompanhante do(a) cliente esteja usando e 

utiliza-se da tática de lisonja para elogiar o bom gosto da pessoa em relação à peça de roupa 

ou um acessório, como se fosse para “ganhar” a simpatia daquela pessoa, como forma dela  

“não atrapalhar” a sua interação com o cliente.  Esse tipo de comportamento foi observado 

por mais de duas vezes durante o período total de observações nesta loja. 



116 

 

 A autopromoção (MENDONÇA, 2003) é outra estratégia amplamente utilizada pelos 

atores da Loja 3. Percebe-se a utilização desta quando os atores mostram que tem domínio dos 

conhecimentos sobre os produtos vendidos na loja. Pelo que se pôde observar, os vendedores 

conhecem os estilistas que criam as peças, conhecem o material que a peça é confeccionada, 

assim como a maneira pela qual esta é confeccionada. Ao que parece, este tipo de informação 

chama a atenção do cliente e agrega valor ao produto. 

Em relação às estratégias de promoção do produto e de exemplificação, observou-se 

que é muito comum os atores utilizarem peças da loja, para que eles mesmos sirvam de 

“vitrines vivas” como eles próprios denominam. Salienta-se que os clientes percebem 

rapidamente quando os vendedores utilizam peças da loja. 

 Verificou-se a adoção da estratégia de intimidação em três momentos e, em todos 

eles, pelo Diretor Executivo 2 deste espetáculo. Notou-se que ele se utiliza da intimidação 

para, nas palavras dele, “resolver” (definir) a venda, quando percebe que a audiência está na 

dúvida pela compra de algum produto na loja, de uma maneira a parecer bem natural. Como 

um exemplo, houve um momento em que uma cliente estava na dúvida quanto a comprar ou 

não uma bolsa, quando o ator entrou em cena e disse: “Nossa! Pensei que você já ia levar!”. A 

atriz 2, que estava muito próxima de ambos esboçou um sorriso de forma a dar a entender que 

havia percebido a utilização da estratégia. Desse modo, ficou constatado de que a estratégia 

de intimidação é utilizada nas interações ator/audiência, o que entra em congruência com o 

que foi afirmado pelo mesmo no tópico anterior. 

 Quanto à opinião da audiência a respeito das impressões formadas em relação às 

interações ator/audiência na Loja 3, constatou-se, a partir das entrevistas estruturadas, que de 

maneira geral, o atendimento é muito bom. Os clientes destacaram que comportamentos tais 

como simpatia, solicitude, educação, venda sem pressão, atenção ao cliente 

(COMPORTAMENTOS DE INSINUAÇÃO) e conhecimento do produto (AUTOPROMOÇÃO), 
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contribuem para a formação de impressões positivas sobre o atendimento em si. Já em relação 

à aparência dos vendedores, as opiniões foram unânimes ao destacarem que eles se 

apresentam bem vestidos “ao estilo da loja”. Entretanto, em apenas uma das entrevistas 

realizadas detectou-se a insatisfação de uma cliente quanto ao atendimento, pois, esta alegou 

não ter gostado do vendedor ter-se referido a ela utilizando a expressão “minha filha”. 

 Desse modo, para finalizar a análise da Loja 3, ressalta-se que a referida loja estimula 

fortemente o processo de aprendizagem social por meio do treinamento informal, que é de 

responsabilidade do gerente de vendas da loja. Como foi mencionado anteriormente, 

observou-se que as vendedoras nutrem uma elevada admiração pelo profissional que o gerente 

de vendas é. Percebeu-se durante o período das observações não-participantes que os 

comportamentos das Atrizes 1 e 2 na interação com os clientes, muito se assemelham aos 

comportamentos do Diretor Geral 2, inclusive verificou-se que muitas frases utilizadas pelo 

Diretor Geral são reproduzidas por estas no momento de interação com os clientes. Dessa 

forma, conclui-se que o Diretor Executivo 2 foi escolhido como modelo de aprendizagem 

(NATHAN; KOVOOR-MISRA, 2002; ROBBINS, 2005) pelas as Atrizes, conforme se 

observa no trecho de entrevista da Atriz 1, a seguir: 

Por ele ser mais experiente nessa área, a abordagem de vendas é uma coisa 
impressionante! Ele nunca entra numa venda para o cliente não sair com 
alguma compra! A gente não. A gente tenta, se esforça, a gente faz de um 
tudo, mas às vezes o cliente não leva. Ele não... Eu não sei... Pode ser pela 
experiência, pelo jeito dele de abordagem... O jeito dele já foi passado pra 
gente. É como eu tô te falando... Eu já mudei um pouco meu jeito de 
atendimento, sempre o observo... Está sendo muito bom aprender com ele 
(ATRIZ 1 – LOJA 3). 

  

De acordo com o Diretor Executivo 2, os comportamentos que ele utiliza para interagir 

com os clientes foram adquiridos basicamente pelos anos de experiência de trabalho em 

varejo de moda, por meio da experiência direta e pela observação de outras pessoas 

(APRENDIZAGEM SOCIAL)  (ROBBINS, 2005). 
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Cabe ressaltar que se percebeu a existência de uma grande sintonia entre os 

funcionários da Loja 3. Observou-se que é uma prática natural desta loja um funcionário 

ajudar o outro na interação com o cliente. Ao que parece, este tipo de comportamento reflete a 

lealdade dramatúrgica defendida por Grove e Fisk (1989), na qual todos os integrantes devem 

se apoiar no intuito de manter a “santidade” do show do serviço. Dessa forma, os atores da 

Loja 3 tentam manter a sintonia de seus comportamentos para elevar a credibilidade da cena 

para o seu público. 

 Portanto, após a análise individual de cada caso, será visto no próximo tópico a análise 

comparativa entre os três casos deste estudo. 

 

4.4 O Grande Espetáculo: analisando comparativamente 

os casos 

 Merrian (1988) aponta que ao se realizar um estudo de múltiplos casos, há de se 

realizar dois estágios de análises: a análise dentro de cada caso, que consiste em analisar cada 

uma das unidades de pesquisa em separado, e a análise cruzada dos casos, que é realizada 

logo em seguida. Assim, após ter sido analisado cada um dos casos no tópico anterior, segue-

se a análise comparativa das  três unidades de pesquisa. 

 A análise comparativa deste trabalho segue a mesma ordem das análises anteriores. 

Inicia-se pela comparação dos bastidores das três unidades de pesquisas e finaliza-se pela 

comparação dos palcos dos três espetáculos assistidos. 

 Cabe ressaltar que neste tópico segue-se a sugestão de Bardin (2004) no que se refere 

à tentativa de sintetizar os relatos dos três casos nas grades analíticas, excluindo o que se 

repete e mantendo aquilo que é pertinente aos objetivos da pesquisa. 

 



119 

 

4.4.1 Bastidores: Lojas 1, 2 e 3 

 O Quadro 16 a seguir, resume as informações acerca dos Processos de Treinamento 

existentes nas Lojas 1, 2 e 3. 

 

Tipos de 
Treinamento 

Descrição Loja Periodicidade 

Formal 
- Não há treinamento formal em nenhuma 
das 3 lojas. 

 
Lojas 1, 2 e 3 

 

 
- Inexistente  

 

- Realizados pela Diretora Geral da Loja 
por meio de reuniões em cima de casos 
acontecidos no dia-a-dia. 

 
Loja 1 

 
-Inexistente 
 
 
 

Dicas dadas às vendedoras mais novas 
pelas vendedoras mais antigas.  
 
-Observações dos comportamentos das 
vendedoras mais antigas pelas vendedoras 
mais novas. 
 

 
 
 

Lojas 1, 2 e 3 

 
 
 
- Contínua 

Informal 

- Observações dos comportamentos e das 
dicas sobre vendas e atendimento do 
Gerente de Vendas da Loja pelas 
vendedoras. 

Loja 3 - Contínua 

Quadro 16 - Processos de Treinamento - Lojas 1, 2 e 3 
  

De acordo com o que se pôde observar nos bastidores dos três espetáculos em relação 

aos processos de treinamentos existentes nas três lojas pesquisadas, chega-se à conclusão de 

que em nenhuma das lojas há o treinamento formal (PARENTE,2000; ROBBINS, 2005). A 

base do treinamento nestas lojas é o treinamento informal, que é realizado no ambiente de 

trabalho, normalmente não é estruturado e acontece por intermédio da observação dos 

comportamentos dos funcionários mais antigos pelos funcionários recém-chegados 

(PARENTE,2000; ROBBINS, 2005). Entretanto, vale salientar que a Loja 3, contratou um 

Gerente de vendas, que dentre as suas atribuições  estão o constante treinamento das 

vendedoras além da supervisão das mesmas. Este treinamento é baseado nos casos do dia-a-

dia, não sendo portanto, estruturado. 
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 Em relação às estratégias de gerenciamento de impressões ensinadas nos treinamentos 

informais das três lojas, o Quadro 17 reúne o que foi constatado por meio das entrevistas com 

os proprietários, os gerentes e o pessoal de linha de frente. 

 

Estratégias Orientações Fornecidas 

Insinuação 

- Deixar o cliente se sentir a vontade (não pressionar)  
- Tratar o cliente com delicadeza 
- Cumprimentar o cliente na sua chegada e na sua saída (simpatia)  
- Demonstrar disponibilidade ao atender (todas as atenções do vendedor devem 
girar em torno do cliente no momento do atendimento) 
- Levar o cliente até a porta para ele sentir que foi bem recebido (simpatia) 

Exemplificação - Usar de preferência roupas da loja 
-  Ser “vitrine viva” da loja (estar usando pelo menos 1 peça de vestuário da  loja) 

Autopromoção - Passar informações para os clientes com segurança 

Promoção do Produto - Usar de preferência roupas da loja. Ser “vitrine” da loja  

Intimidação 
- Fazer com que o cliente perceba de que ele “precisa” de algum item vendido na 
loja de forma sutil. 

Quadro 17 - Estratégias de GI Ensinadas nos Treinamentos – Lojas 1, 2 e 3 
 

 Foi observado nos três casos que geralmente as primeiras orientações fornecidas 

dizem respeito a comportamentos relativos à estratégia de  insinuação. Conforme visto, ao 

utilizar-se desta estratégia, a intenção do ator é buscar alcançar a atribuição da amabilidade, 

por meio de comportamentos que o façam parecer mais atrativo e simpático, pois este supõe 

que a audiência concederia os benefícios desejados às pessoas que gostam (JONES; 

PITTMAN, 1982; MENDONÇA,2003; MICHENER; DeLAMATER; MYERS, 2005). 

Conforme se pôde notar as Lojas 2 e 3 tem uma atenção especial quanto a orientações 

relativas a comportamentos desta natureza.  

 Identificou-se que a Loja 1 apresenta uma grande preocupação em passar para as 

vendedoras o máximo possível de informações acerca do produto que comercializa, pois, 

conforme observou-se anteriormente, o que se espera das funcionárias é que elas tenham 

condições de argumentar com os clientes em relação ao custo/benefício das peças, por estas 

(peças) carregarem um elevado valor cultural, advindo da filosofia adotada pela organização. 
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Acredita-se então que por esta razão, a autopromoção é fortemente incentivada na 

organização, conforme se verificou nas entrevistas com os proprietários, gerentes e 

funcionários. 

 Já orientações sobre comportamentos de exemplificação e promoção do produto são 

fornecidas pelas três lojas, pois observou-se que as lojas criaram incentivos para que os atores 

adquiram e utilizem peças das lojas no sentido de “servirem de vitrines vivas” e 

conseqüentemente de exemplo para os outros funcionários.  

 A intimidação é caracterizada por comportamentos que apresentam o ator como uma 

pessoa perigosa e pronta a infligir sofrimento para a audiência (MENDONÇA, 2003). 

Constatou-se que apenas a Loja 3 fornece esse tipo de orientação para que os funcionários 

adotem comportamentos referentes à esta estratégia, por meio do Diretor Executivo 2.  

 E por fim, não foi observado nenhum caso de orientações para adoção de 

comportamentos relativos à estratégia de suplicação. Esta estratégia engloba comportamentos 

que apresentam o ator como uma pessoa desamparada e dependente dos outros e que não é 

possuidora de certas habilidades requeridas em dados momentos (DEAUX; WRIGHTMAN, 

1988). 

 Quanto às táticas de auto-apresentação, destaca-se que foram orientadas pelas três 

lojas a tática de comportamentos não-verbais (MENDONÇA, 2003). Estas orientações 

englobam basicamente cuidados com a aparência física, cuidados com a postura corporal 

durante a interação e expressões faciais, mais especificamente, “sorrir ao atender o cliente”. A 

adoção da tática de persuasão foi sugerida apenas pela Loja 1. 

 É interessante observar que as orientações acerca da adoção de comportamentos 

táticos e estratégicos da auto-apresentação não coincidiram em sua totalidade entre as lojas. 

Em outras palavras, evidentemente cada loja orienta seus funcionários de acordo com os 
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objetivos que busca. Assim, reforça-se a idéia de que o ator irá adotar estratégias e táticas de 

GI de acordo com os seus objetivos (DEAUX; WRIGHTMAN, 1988). 

 Uma vez tendo sido realizada a comparação dos bastidores dos três espetáculos, 

apresenta-se a seguir os palcos das três unidades de pesquisa.  

 

4.4.2 Palco: Lojas 1, 2 e 3 
 

 Para iniciar a análise do palco das três Lojas, o Quadro 18 a seguir, revela a síntese das 

primeiras impressões obtidas a partir das observações ocultas não-intrusivas realizadas nas 

três unidades pesquisadas. 

 

Estratégias Comportamentos Percebidos Lojas 

- Boa vontade em procurar os produtos 
- Maneira agradável de se comunicar, sempre tentando parecer gentil 
(sem exageros) 
- Sorrisos quando a situação requeria 

 
Lojas 1 e 3 

Insinuação 

- Tentativas de encontrar peças que pudessem interessar às clientes 
- Permitiu as clientes de circular livremente pela loja 

Lojas 1, 2 e 3 

Exemplificação - Vendedora vestida com roupas da loja  Loja 1 

Autopromoção - Demonstrou muita segurança nas informações transmitidas Lojas 1 e 3 

- Vendedora vestida com roupas da loja  Loja 1 Promoção do 

Produto - Forneceu detalhes quanto a forma que as peças eram 
confeccionadas 

Lojas 1 e 3 

Quadro 18- Estratégias de GI Observadas nas Interações Ator/Audiência – Lojas 1, 2 e 3 
(observações ocultas não-intrusivas / primeiras impressões) 

 

 De modo geral, o que se pode concluir é que as primeiras impressões formadas em 

relação ao atendimento das Lojas 1 e 3 foram muito positivas. Conforme se pode observar no 

Quadro 18, muitos foram os comportamentos de insinuação utilizados. Comportamentos de 

autopromoção e de promoção do produto também foram utilizados pelas atrizes das Lojas 

1 e 3. Quanto à exemplificação, apenas a vendedora da Loja 1 estava vestida com a roupa da 

Loja. Com relação às primeiras impressões do atendimento da Loja 2, chegou-se a conclusão 
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de que o atendimento não foi satisfatório, mas mesmo assim, notou-se que houve o esforço da 

atriz da Loja 2 em ser agradável com as clientes. Entretanto, conforme já mencionado, muitas 

vezes as impressões calculadas do ator não condizem com as impressões formadas pela 

platéia (LEARY, 1996). 

 Em relação às táticas utilizadas neste primeiro momento, foram constatadas a 

persuasão, o comportamento não-verbal e as justificativas. A utilização da tática de 

persuasão foi detectada na Loja 1, quando do interesse de uma das “clientes” em comprar 

peças de vestuário. Comportamentos não-verbais foram verificados nas três Lojas, entretanto, 

os comportamentos não-verbais (sorrisos, contato visual constante, simpatia etc), utilizados 

nas Lojas 1 e 3 auxiliaram na formação de impressões positivas do serviço e os 

comportamentos não-verbais (sorrisos escassos, semblante sério e afastamento repentino) 

emanados da vendedora da Loja 2 auxiliaram na formação de impressões negativas do serviço 

prestado. 

 O Quadro 19 a seguir, reúne as estratégias de GI observadas nas interações 

ator/audiência nas Lojas 1, 2 e 3. 

 

Estratégias 
Identificadas 

Comportamentos Observados 

Insinuação 

- Cumprimentam o cliente (em sua chegada e na sua saída) 
- Demonstram disponibilidade para o atendimento 
- Levam o cliente até a porta para ele sentir que foi bem recebido (simpatia) 
- Deixam o cliente a vontade (observar o que o cliente necessita e não forçar a 
barra 
- Procuram o que o cliente está buscando 

Promoção do Produto - Fornecem detalhes quanto à forma que as peças eram confeccionadas 

Autopromoção - Demonstram segurança ao fornecer informações ao cliente 
 

Exemplificação - Normalmente utilizam peças da loja 

Intimidação - Fazem com que o cliente perceba que ele “precisa” de algum item vendido na 
loja de forma sutil 

Quadro 19- Estratégias de GI Observadas nas Interações Ator/Audiência – Lojas 1, 2 e 3 
(observações diretas do tipo não participante) 
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Constatou-se por intermédio das observações nas três lojas que dentre as estratégias de 

auto-apresentação a mais utilizada pelas lojas foi a insinuação, o que vem a reforçar a 

afirmativa de Deaux e Wrightman (1988) de que a insinuação é talvez a estratégia de GI mais 

comumente utilizada. Conforme se pode verificar no quadro 19, são vários os 

comportamentos que indicam a utilização da estratégia de insinuação. Em relação à 

promoção do produto e exemplificação, foi observado que nas três lojas são utilizadas estas 

estratégias. Comportamentos de autopromoção foram observados nas lojas 1 e 3. E 

comportamentos de intimidação foram constatados apenas na Loja 3. 

As táticas de auto-apresentação adotadas pelas três lojas são: comportamentos não-

verbais, justificativas, lisonja e persuasão. Quanto às táticas, observou-se que os 

comportamentos não-verbais exercem uma grande importância nas interações ator/audiência, 

o que vem a reforçar o argumento de Gabbott e Hogg (2000) que a comunicação não-verbal é 

responsável por noventa por cento da comunicação. 

É válido salientar que das três lojas, a Loja 3 mostrou-se como a mais coerente no 

sentido de executar tudo aquilo que foi orientado nos treinamentos. Foi constatado que todos 

os comportamentos elencados no Quadro 9 – Estratégias de GI Ensinadas nos treinamentos – 

Loja 3, são realmente adotados pelos atores. Observou-se que há uma forte harmonia entre 

eles, que desencadeia a ajuda mútua nos momentos de interação com os clientes auxiliando na 

manutenção da lealdade dramatúrgica (GROVE; FISK, 1989).  

 Foi observado também que de acordo com as entrevistas realizadas com os clientes 

das três unidades pesquisadas, que no geral, o atendimento das três lojas é percebido como 

muito bom. 

Por fim, verificou-se que há o estímulo para a aprendizagem social nas três Lojas 

pesquisadas. Ênfase deve ser dada à Loja 3, pois, foi presenciado por diversas vezes 

comportamentos que denotam a aprendizagem das atrizes por meio dos processos da 
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aprendizagem social. Em virtude disto, apesar da Loja 3 não ter um roteiro formal de 

atendimento, observou-se grande semelhança entre os comportamentos dos atores ao 

interagirem com os clientes. Notou-se, por intermédio das observações e pelas entrevistas 

realizadas com o pessoal de linha de frente que o Diretor Executivo 2 é o modelo real das 

atrizes da Loja 2 (NATHAN; KOVOOR-MISRA, 2002; ROBBINS, 2005). 

Em seguida, serão apresentadas as conclusões sobre os aspectos analisados nesta 

seção, assim como as recomendações empíricas e teóricas.  
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5 Conclusões e Recomendações 

 

 Esta dissertação procurou identificar quais comportamentos de gerenciamento de 

impressões ensinados por meio de treinamentos (formais e informais) ou adquiridos pelo 

processo de aprendizagem social são observados nas interações entre pessoal de linha de 

frente e clientes em lojas de Varejo de Moda do Centro de Compras Paço Alfândega, sob a 

perspectiva dramatúrgica.  

 A partir da formulação dos objetivos geral e específicos assim como pelos resultados 

obtidos por meio das análises comparativas dos casos, chega-se às conclusões e às 

recomendações deste estudo, que são apresentadas a seguir.  

 

5.1 Conclusões 

Diante das informações levantadas nesta pesquisa, constatou-se que os lojistas 

reconhecem que o pessoal de linha de frente é tido como um diferencial do serviço na 

atualidade e que, como tal, necessita de treinamentos para desenvolver e manter seu bom 

desempenho. Percebe-se que eles apresentam uma preocupação em relação à capacitação do 

seu pessoal. Entretanto, observou-se que apesar da consciência deste fato, pouco está se 

fazendo em relação ao desenvolvimento de novas habilidades dos funcionários. De acordo 

com os gerentes e os proprietários das três lojas, a falta de investimentos em treinamentos 

formais reside no fato de que há uma elevada rotatividade do pessoal de vendas neste tipo de 

varejo. Além disso, o centro de compras não propicia um volume de vendas mensais 

suficiente para que as lojas tenham condições de viabilizar treinamentos para o pessoal de 
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contato. Dessa forma, verificou-se que a base do treinamento das lojas de varejo de moda 

pesquisadas, é a observação dos funcionários mais antigos (treinamento informal). Percebeu-

se que os funcionários mais antigos representam um papel importante no preparo dos 

funcionários recém-chegados. Cabe ressaltar, que mesmo os funcionários mais antigos 

deveriam ser treinados para que pudessem se transformar em agentes multiplicadores mais 

eficazes. Assim, deduz-se que as três lojas estimulam o processo de aprendizagem social, 

mesmo que não intencionalmente. Além disso, verificou-se que os próprios vendedores 

procuram aprender como executar melhor as suas funções por meio da observação dos 

comportamentos dos colegas do próprio trabalho ou de outras lojas. Outro ponto a ser 

destacado é que supôs-se inicialmente neste trabalho que dentre as estratégias de 

gerenciamento de impressões que podem ser adotadas um maior número de vezes durante a 

interação cliente-vendedor estão a insinuação, a autopromoção, a promoção do 

produto/serviço e a exemplificação. No entanto, após análise das observações, das entrevistas, 

chegou-se à conclusão de que as estratégias de GI observadas nas interações do contexto 

estudado (lojas de varejo de moda do Centro de Compras Paço Alfândega) foram: a 

insinuação, a promoção do produto, a autopromoção, a exemplificação e a intimidação. É 

válido salientar que um número maior de comportamentos relativos à insinuação foram 

detectados não só em relação às orientações fornecidas aos funcionários, mas também pelas 

observações realizadas nas Lojas, o que vem a confirmar o argumento de Deaux e Wrightman 

(1988) de que esta é talvez a estratégia de auto-apresentação mais adotada pelos atores (pelo 

menos no âmbito das lojas de varejo de moda pesquisadas). Em relação às entrevistas 

estruturadas realizadas com os clientes das três lojas, chegou-se à conclusão de que a adoção 

de comportamentos de insinuação são apontados como grandes influenciadores para a 

formação de impressões positivas nos clientes. 
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Em relação a quais táticas de GI que são mais utilizadas nas interações do pessoal de 

linha de frente e os clientes, houve a suposição inicial de que seriam a conformidade e a 

concordância, a lisonja, as desculpas, a restituição e a persuasão , e, que dentre elas a 

persuasão seria a mais utilizada. Desse modo, após a análise dos dados, constatou-se que no 

contexto estudado as táticas de justificativas, comportamentos não-verbais, lisonja e 

persuasão exercem uma grande influência nas relações ator/audiência. Destaque deve ser 

dado aos comportamentos não-verbais, pois segundo verificado nas entrevistas com os 

clientes, chegou-se à conclusão de que eles (comportamentos não-verbais) também exercem 

uma influência considerável na formação de impressões positivas do cliente em relação à 

performance do funcionário e conseqüentemente, ao serviço. 

Este trabalho defende que na busca de um melhor desempenho do pessoal de contato, 

a criação de um treinamento para o desenvolvimento de habilidades interacionais em 

específico de comportamentos de gerenciamento de impressões relacionado ao processo de 

aprendizagem social, seria uma ferramenta estimulante para que as pessoas pudessem adquirir 

conhecimentos na área de GI e pudessem aplicá-las. Estudos como por exemplo o de King e 

Booze (1986) e o de Leathers (1988) apontam reais possibilidades para o desenvolvimento de 

habilidades na utilização das estratégias e táticas de GI, por meio de treinamentos. Ainda, 

Gibson (2004) destaca em seu artigo intitulado teoria da aprendizagem social e suas 

implicações para o desenvolvimento dos recursos humanos, que é possível utilizar-se desta 

teoria de aprendizagem para o desenvolvimento/melhoria do desempenho dos recursos 

humanos no ambiente organizacional. 

Observou-se que no decorrer das análises, das três lojas pesquisadas, foi identificada 

apenas na Loja 3  a adoção da estratégia de intimidação e, mesmo assim, por um único 

funcionário. A partir da observação da maneira como este funcionário a emprega chegou-se à 

conclusão de que é possível que outras pessoas possam utilizá-la com sucesso, desde que bem 
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orientadas para isto. Verificou-se também que foram poucas as táticas de gerenciamento de 

impressões empregadas pelos funcionários nas interações com os clientes nas lojas de varejo 

de moda. Entretanto, o Quadro 2  apresentado no início desta pesquisa, apresenta uma ampla 

variedade de táticas que, acredita-se, poderem ser adaptadas ao contexto deste tipo de varejo. 

Desse modo, há a crença de que se treinamentos forem desenvolvidos para levar ao 

conhecimento do pessoal de contato informações a respeito de como utilizar comportamentos 

de auto-apresentação nas interações vendedor/cliente, os indivíduos aumentarão a 

probabilidade de ampliar os seus conhecimentos por meio da aquisição dessa nova habilidade 

e direcionar melhor os seus esforços, no sentido de melhor interpretarem as mensagens 

emanadas dos clientes para que, a partir disto possam adequar os seus comportamentos na 

busca de melhores resultados. 

Por fim, acredita-se que este estudo tenha respondido a questão norteadora de maneira 

satisfatória e espera-se que este possa vir a ser o ponto inicial para a criação de treinamentos 

que viabilizem o desenvolvimento de habilidades de GI para as equipes de alto contato do 

varejo de moda.  

 

5.2 Recomendações 

A realização deste estudo colaborou para maiores entendimentos acerca da 

identificação de quais estratégias e táticas de gerenciamento de impressões são utilizadas 

pelos atores (vendedores) quando da interação com o seu público (clientes) no contexto 

varejista, mais especificamente em lojas de varejo de moda, sob a perspectiva dramatúrgica. 

Entretanto, a auto-apresentação trata-se de um tema amplo, e que necessita de maiores 

pesquisas na realidade brasileira, em especial nas organizações de serviços.  

Com base nas conclusões obtidas neste estudo, algumas sugestões são propostas para 

que sejam adotadas por lojas de varejo de moda, a saber: 
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- Instituir treinamentos específicos para os vendedores relativos a habilidades interacionais e 

de comunicação, incluindo o desenvolvimento habilidades na utilização das estratégias e 

táticas de auto-apresentação; 

- Maior envolvimento dos gestores em relação aos processos de treinamento e supervisão dos 

funcionários de alto contato. 

Ainda, segue abaixo algumas sugestões teóricas como forma de contribuição para 

futuras investigações. São elas: 

- Pesquisas relativas à utilização das estratégias e táticas de GI em outros contextos varejistas;  

- Pesquisas que venham a aprofundar conhecimentos acerca da utilização da estratégia de 

intimidação na relação cliente/funcionário em lojas de varejo, e suas implicações; 

- Pesquisas sobre GI como “incremento” no desenvolvimento das competências 

(conhecimento, habilidade e aptidões) de funcionários de varejo; e 

- Outros estudos acerca do treinamento que tenham como base a aprendizagem social; 
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Apêndice A – Carta aos proprietários das lojas de 
varejo de moda do Centro de Compras Paço 
Alfândega 

 
 

Recife, ______ de ______ de 2007. 

 

Prezado(a) Sr(a). _________________________________ 

 

 

O MKP – Centro de Estudos em Marketing e Pessoas do Programa de Pós-Graduação 

em Administração (PROPAD) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está 

realizando uma pesquisa visando a conhecer aspectos relacionados a treinamento de 

vendedores e aos ambientes físicos de lojas de varejo de moda do Shopping Paço Alfândega. 

A pesquisa, que foi autorizada pelas Gerências de Marketing e Comercial do Paço 

Alfândega, está em sua fase de trabalho de campo, na qual é necessário definir quais lojas 

farão parte do estudo. 

Dessa forma, solicitamos sua colaboração no sentido de autorizar a pesquisa na loja 

__________________, pois esta se enquadra no perfil que buscamos. As informações 

coletadas são para fins acadêmicos e os dados serão tratados de forma consolidada, 

impossibilitando a identificação dos participantes. 

Em breve entraremos em contato via telefone para verificarmos a possibilidade de 

agendarmos uma reunião e de darmos início aos trabalhos.  

Agradecemos antecipadamente pela atenção e possível colaboração, sem a qual este 

estudo não poderá ser realizado. 

  

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Ricardo Mendonça 
Dept° de Ciências Administrativas 

Coordenador do MKP 
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Apêndice B - Protocolo de Observação – Observação 
não intrusiva ou Cliente Oculto 

 
 
 

Data:     /       /2007 
Observação nº:______  Nome do(a) Observador(a):_______________________ 

Nome da Loja:______________________________________________________________ 

Início da observação:____________________ 

Fim da observação:______________________ 

 

Dados demográficos do vendedor: 
Gênero:  (   ) Feminino       (   ) Masculino 
Faixa etária : (   ) Menos de 20 anos     (   ) entre 20 e 30 anos  (   ) entre 31 e 40 anos  
           (   ) entre 41 e 50 anos     (   ) Mais de 50 anos 
            
Impressões gerais sobre o vendedor: 
 
1. Achei o atendimento:  (   ) chato  (   ) interessante     
Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 
2. O atendimento foi:       (   ) fácil de entender   (   ) difícil de entender   
Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 

3. O ritmo do atendimento foi:  (   ) muito lento   (   ) muito rápido  
Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 
4. O vendedor aparentou estar:  (   ) inseguro        (   ) seguro  

Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 
5. O vendedor aparentou ser:  (   ) amigável           (   ) pouco amigável 
Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 

6. O vendedor me fez sentir:   (   ) confortável       (   ) pouco confortávell 
Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 

7. O vendedor entendeu minhas necessidades: (   ) bem     (   ) mal 
 

Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 
Obs.: 
___________________________________________________________________________ 
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Performance  

 
- Roteiro (percebe-se o uso de scrip??)____________________________________________ 
 
Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 - Atos verbais:  
    Quanto a Fala: utilizou-se de português correto? _____________________________ 
     Estilo da fala: (    ) formal      (    ) informal 
    Ao dialogar, qual a mensagem transmitida pelo vendedor?  
    (   ) muita credibilidade  
    (   ) pouca credibilidade 
 
Obs.: 
___________________________________________________________________________ 
 
 - Atos não-verbais:  
    A voz – Timbre de voz: ________________________________________________ 
       Tom:________________________________________________________ 
       Velocidade:___________________________________________________ 
Obs.: 
___________________________________________________________________________ 
 
    - Gestos : 
    Toque (relativo a aperto de mão, tapinha nas costas, etc...) _____________________ 
    Impressões gerais sobre a postura do (a) vendedor(a): 
  (   ) relaxada (postura corporal assimétrica) 
  (   ) tensa (mãos cerradas, braços para os lados, etc.) 
    
    Postura do corpo:      Sempre se apoiando em algo (   ) 
                 Postura empertigada (    ) 
                 Sentado (a) em uma cadeira  (   ) 
                 Em pé, mas parado (a)  (   ) 
                 Sempre andando (    ) 
 
    Quanto à proximidade física:____________________________________________ 
    Contato Visual: (   ) contínuo   (   ) periódico   (   ) evita contato visual 
    Expressões faciais 
    Sorriso: parecia sincero (   )    pouco sincero (   ) 
  
 - Artifícios:  
 Aparência em relação à higiene pessoal (limpo (a), cadelo penteado, bom hálito, etc.): 
___________________________________________________________________________ 
    Roupa: _____________________________________________________________ 
    Adereços: quais os tipos de adereços utilizados: _____________________________ 
    Maquiagem: _________________________________________________________ 
 
Obs.:_______________________________________________________________________ 
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Apêndice C - Roteiro de entrevista com os 
proprietários e gerentes de loja 
 

 
1 – É oferecido algum tipo de treinamento para o pessoal de contato? Qual(is)? 
 
2 – Qual(is) é (são) o(s) objetivo(s) do(s) treinamento(s)? 
 
3 – Que informações são passadas nos treinamentos? 
 
4 – Eles recebem alguma instrução de como devem manter a aparência (qual tipo de roupa 
vestir se não existe farda, tipo de maquiagem, como devem arrumar o cabelo, se podem ou 
não usar bijouterias e qual o tipo, se podem ter tatuagem etc)? Por quê? 
 
5- Para você, qual a importância de oferecer treinamentos para os vendedores? 
 
6 – Há alguma indicação (formal ou informal) para que o vendedor acompanhe, ou seja, 
treinado por outro vendedor? Por quê? 
 
7 – Quais são os tipos de comportamentos que são esperados do funcionário em relação ao 
atendimento dos clientes? 
 
8 – Existe um roteiro específico para atendimento? Se sim, quais as orientações transmitidas 
neste roteiro? 
 
9 – Existe um acompanhamento para se certificar de que o atendimento está sendo realizado 
de acordo com o que foi “ensinado”? De que forma é feito esse acompanhamento? 
 
10 – Após esse acompanhamento é passado aos vendedores o resultado do desempenho deles?  

É esclarecido a eles o que estão fazendo de certo e o que estão fazendo de errado e como 
eles devem melhorar? 

 
11 – O que você entende por atendimento? 
 
12 – Para você, o que significa oferecer um bom atendimento ao cliente? 
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Apêndice D - Roteiro de entrevista com o pessoal de 
contato 

 
 

1- Você tem alguma experiência com vendas? Qual? 
 
2 – A loja já lhe ofereceu algum tipo de treinamento? Qual? 
 
3 - Que tipo de informações lhe são/foram passadas nos treinamentos? 
 
4 – Você acha que as informações que foram passadas para você durante o treinamento foram 
importantes? Por quê? 
 
5 – Você acha que ter um treinamento específico de atendimento ajuda a vender melhor ou 
você acha que a experiência é a melhor prática? 
 
6 – Como foi que você aprendeu a vender? Foi por meio de treinamento, sozinho ou 
observando outras pessoas? 
 
7 – Você utilizou/utiliza algum tipo de informação que você recebeu no seu treinamento para 
o atendimento? Qual(is)  informação(ões) você utiliza e como você a(s) utiliza? 
 
8 - Você se sente mais a vontade atendendo a um único cliente ou a um grupo de clientes (até 
quantos clientes?)? 
 
9 – Você se sente mais confortável com um tipo de cliente específico? Se a resposta é sim, 
qual o tipo e por quê? 
 
10 – Qual o tipo de cliente é o mais difícil de vender? Por quê? 
 
11 – Qual é o tipo de comportamento que você utiliza, que na sua opinião, faz com que você 
consiga vender mais? 
 
12 – Para você o que é atendimento? 
 
13 – O que significa oferecer um bom atendimento ao cliente? 
 
14 – Se você fosse um cliente dessa loja, como você gostaria de ser tratado? 
 
15 – Você recebeu alguma instrução de como deve manter a aparência? Quais foram? 
 
16 – Existe algum acompanhamento para saber se você está “fazendo as coisas” de acordo 
com o que foi ensinado? 
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Apêndice E - Roteiro de entrevista com os clientes 
 

 
Data:____/____/____ 
Entrevista n°_____   Nome do(a) entrevistador (a):______________________ 
Nome da Loja:_______________________________________________________________ 
Turno:  (   ) manhã         (   ) tarde          (   ) noite 

 
1 – Como você avalia o atendimento? Você acha que foi bem ou mal atendido? 
 
Por quê?______________________________________________ 
 
2 – Qual a sua opinião sobre o vendedor (Ex.: segurança das informações dadas, simpatia, 
forma de se expressar, etc) ? 
 
 
3 – É a primeira vez que você está indo àquela loja ou você sempre compra lá? 
 
 
4 – Você comprou algum produto da loja?   (  ) sim   (  ) não 
 
    4.1 – Caso tenha havido uma compra: o que o vendedor fez para convencê-lo(a) a 
comprar? 
 
 
    4.2 – Caso não tenha havido uma compra: o que o vendedor poderia ter feito para 
convencê-lo a comprar? 
 
5 – O que você achou da aparência do vendedor (roupa, maquiagem, penteado, higiene etc)? 
 
6 – O vendedor entendeu exatamente o que você estava querendo? 
 
7 – a sua opinião o que é um bom atendimento?  
 
8 – Diga alguma coisa que o(a) vendedor(a) fez que você gostou muito: 
 
9- Diga alguma coisa que o(a) vendedor(a) fez que você NÃO gostou: 
 
Dados Demográficos: 
 
1. Gênero :   (   ) Feminino       (   ) Masculino 
2. Faixa etária: (  ) de 18 e 30 anos (  )   de 31 a 40 anos (    )  de  41 a 50 anos (   )   Acima de 50 anos 
3. Escolaridade: (   ) 2º Grau completo     (    ) Graduação    (    ) Pós-Graduação 
                           (   ) Outro _________ 
4. Nível de renda:  
(  )entre 3 a 5 salários mínimos   (   )entre 5 e 10 salários mínimos (   )  Acima de 10 salários mínimos  
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Anexo A - Literatura de cordel - Loja 1 
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 Não é fácil definir  

A moda da LOJA 1 
Sob o universo de cores 
Crochês, cambraias e renda 
Mundo de delicadeza 
Que na essência há grandeza 
Motivadores de venda 
 
Se dissemos que ela é 
Tão somente artesanal 
Daremos um tom simplista 
Ao caldeirão cultural 
Pois neste conceito há 
O que se referendar 
Além do olhar natural 
 
Em forma de vestuário 
Muitas manisfestações 
Da cultura nordestina 
Que destina as criações 
Do talento reunido 
Que dela tem concebido 
As ricas revelações   

-01- 

Mas nada disso se explica 
Se não formos lá atrás 
Para buscar a história 
Para torná-la capaz 
De nos mostrar o porquê 
Que faz diferente ser 
O que a LOJA 1 faz  
 
Filha de pai alfaiate 
E de uma mãe costureira 
A proprietária vive 
Uma infância prazenteira 
Envolvida com o vestir 
Ela sonha interferir 
Numa modelagem inteira 
 
Da Paraíba ao Recife 
Para a universidade 
Chega trazendo consigo 
Muita criatividade 
De transformar os tecidos 
Dando-lhes formas, sentidos 
Com sua autenticidade 

-02- 

Criações inusitadas 
Imaginação fluente 
Tem levado a estilista 
Dentro do seu ambiente 
A estabelecer marco 
Abrindo um enorme arco 
Entre a moda e a nossa gente 
 
Na década 80 cria 
Com um sócio, a vagamundo 
Entrando em definitivo 
Neste tão fantástico mundo 
De criar, de reciclar 
De trazer e ampliar 
Um conceito mais profundo 
 
Daí em 89 
A LOJA 1 é criada 
Primeiro pra cama e mesa 
Por um temo, destinada 
Mas a mulher criativa 
Mantém-se ainda mais viva 
Que uma noite enluarada 

-03- 

Pois nossa designer pensa 
Na mulher, brilho de lua 
Moderna e valorizada 
Com a capacidade sua 
De ser diferenciada 
E estar sintonizada 
No mercado em que atua 
 
Com seu gosto apurado 
Crê na possibilidade 
De fazer moda com arte 
Regional, de verdade 
Sem conceitos amarrados 
Aos modismo fechados 
Ou a obviedade 
 
Ela vê um figurino  
Transcendendo, inusitado 
Dita caminhos, pesquisa 
Materiais e tem dado 
Especial atenção 
Ao trabalho de mão 
Ao fazer delicado 

-04- 


