
Vendas: forma de abordagem pode determinar a fidelização de seu cliente! 
 
Você, enfim, conseguiu abrir sua própria empresa e já contratou a equipe de vendas. Agora, com 
tudo em ordem (ou quase tudo!), chegou o momento de cuidar da comunicação com o seu cliente 
e seu foco está voltado à venda pessoal, isto é, no treinamento que será dado aos vendedores 
para que as suas metas sejam atingidas. 
 
Seja qual for a forma de abordagem, a intenção é uma só: fechar uma venda. Entretanto, pode 
ser que nem toda postura adotada garanta um relacionamento de longo prazo com o consumidor, 
o que também facilita as vendas.  
 
Neste sentido, tenha sempre em mente que o contato individualizado garante ao vendedor um 
poder maior de persuasão à medida que consegue transmitir uma mensagem personalizada. 
 
Diferentemente de uma propaganda na televisão, por exemplo, em que a mensagem é 
transmitida a um grande número de pessoas, a venda pessoal é uma grande chance de se 
estabelecer a fidelização do cliente.  
 
A seguir, discutimos alguns dos métodos mais comuns utilizados pelos vendedores, e que 
ajudarão você a identificar eventuais falhar nos processos adotados em sua empresa. 
 
Muita pressão e satisfação zero 
Alguma vez você tentou fazer uma compra e teve a "leve" impressão de que o vendedor estava 
lhe fazendo um favor ao prestar o atendimento? Sua impressão era de que ele queria apenas 
empurrar qualquer coisa para que você fechasse a compra o mais rápido possível para que ele 
pudesse realizar a próxima venda? 
 
A situação é mais comum do que se imagina. Portanto, não deixe que isto aconteça na sua 
empresa. A venda de alta pressão exclui qualquer grau de satisfação por parte do consumidor, 
uma vez que seus desejos e necessidades não são atendidos em nenhum aspecto. Falta parceria 
no processo e o consumidor, obviamente nada satisfeito, dificilmente voltaria a comprar em sua 
loja. 
 
Poder da argumentação 
A venda sutil, por sua vez, é uma forma mais amena de conquistar o cliente. Através do 
tratamento oferecido, o vendedor possibilita ao comprador conhecer mais sobre a empresa, 
produtos, serviços, vantagens etc.  
 
A idéia é promover o produto ou serviço de tal forma que o consumidor se sinta satisfeito em 
relação às vantagens e condições oferecidas e não veja qualquer motivo para desistir do negócio. 
 
Relação de parceria 
Por último, a venda consultiva é a melhor estruturada, no sentido de preservar o relacionamento 
com o cliente, que poderá se tornar freguês por saber que determinada equipe de vendas estará 
sempre pronta a solucionar seus problemas. 
 
Na venda consultiva percebe-se uma relação de parceria e satisfação mútua. O vendedor ganha a 
confiança do cliente no momento em que o ajuda a encontrar soluções lucrativas para ambas as 
partes. 
 
Em primeiro lugar, o vendedor identifica o problema do cliente; pergunta o quanto ele pode gastar 
para solucionar a questão e apresenta as melhores soluções para que ele mesmo decida o que 
comprar. 
 



Mas é preciso mostrar segurança, pois o controle da solução deve estar nas mãos do profissional. 
É o que acontece com quem vai a um salão de beleza. Muitos profissionais acabam cortando mais 
seu cabelo do que o cliente pediu, ou oferecem opções ultra-modernas que nada combinam com o 
cliente. A falta de segurança em relação ao serviço prestado certamente fará com que esta pessoa 
não peça uma sugestão tão cedo em qualquer salão. 
 
O ideal em qualquer empresa é encantar o consumidor, e isto não se consegue apenas com 
produtos de qualidade e preços baixos. Afinal, você, enquanto cliente, voltaria a uma loja onde 
não se sinta bem-vindo? 
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