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Quanto ao comportamento de exigir ou reclamar em compras, classifico o cliente em quatro 
grupos. São estes: o cliente-alienado, o consciente-revoltado, o consciente-acomodado e o 
consciente-maduro. 
 
1) O Cliente-alienado 
É aquele tipo de cliente que ainda não despertou para seus direitos básicos, aceita tudo 
passivamente, não reclama, tem uma postura acomodada, posiciona-se como quem está 
pedindo um favor. Um exemplo comum são aqueles clientes de baixa escolaridade, de baixo 
senso crítico e/ou auto-estima, que, por se sentir inferior ao vendedor, omite-se ou inibe-se. 
 
2) O Consciente-revoltado 
Tem plena consciência dos seus direitos. É critico, exigente e "joga-duro". Está disposto a 
mudar o mundo, e já. Diante de alguma disfunção (ou mau atendimento) ele põe a boca no 
trombone a depender de sua personalidade, ou do nível de educação, fala alto, chama atenção 
de todos; em alguns casos grita; se violento for, é capaz de partir para agressão ao fornecedor 
(vendedor ou gerente). Esse cliente, normalmente, tem razão, no que diz respeito ao conteúdo 
de sua reclamação e/ou exigência, porém, peca na forma (no método) com que reclama ou 
exige seus direitos. Muitas vezes, como recém-consciente, ele está convencido de que é um 
Rei. Empolgado e "cheio de direitos", ele busca tirar todo o atrasado, de décadas de descaso, 
onde lhe faltavam alternativas de compras ou instrumentos de defesa. Agora não, tudo é 
diferente, e ele sai por aí jogando duro! Alguém que se "meta a besta" com ele, é pau puro! 
 
3) O Consciente-acomodado 
Normalmente, essa é uma fase que vem imediatamente após a do consciente-revoltado. Este 
cliente continua consciente, cada vez mais, porém cansou. Cansou de "gritar", cansou de fazer 
barulho, cansou de responder questionários de avaliação, cansou de reclamar para gerentes, 
cansou de ligar para os 0800 da vida e não ver nada acontecer. Enfim, aposentou-se como 
paladino dos direitos do cidadão. Em alguma momento, ele tomou consciência de que reclamar 
de "tudo e de todos" faz mal à saúde e, em muitas vezes, é pura perda de tempo. O que ele 
faz agora? Simplesmente, vai embora sem reclamar, vai comprar em outras praias, ou melhor, 
vai para os braços da concorrência. 
 
4) O Consciente-maduro 
É o estágio superior deste processo. Ele volta à ativa, reclama, exige. Mas de forma 
extremamente seletiva. Não reclama de tudo, nem de todos, analisa se vale a pena reclamar. 
Tem plena consciência de sua cidadania e, portanto, exige seus direitos como consumidor. 
Busca participar e contribuir para um mundo melhor, um país melhor, além de defender o seu 
bolso, é claro. Ele sabe muito bem que existem lugares, lojas, ou pessoas para as quais 
reclamar é inútil, é pura perda de tempo. Ele é ativo, mas só investe seu tempo, sua energia 
em reclamações ou sugestões em lojas que ele acredita que possam mudar, melhorar; do 
contrário, omite-se, às vezes por proteção (com isso, evita aborrecimentos desnecessários). 
 
Evidentemente que, uma vez conhecendo estes quatro tipos de clientes, temos uma tendência 
a rotulá-lo em um determinado nível. "Aquele é nível" 2, "aquele outro é nível 4", "olha lá, 
chegou um tipo nível 1". Cuidado, esta classificação não deve ser interpretada de forma rígida, 
ou estática, mesmo porque um consumidor pode variar seu perfil, a depender o dia, da 
empresa, do "estado de espírito", etc. Ou seja, mesmo que uma pessoa seja um cliente tipo 
Consciente-maduro, essa mesma pessoa, em determinado momento, pode comportar-se como 
um tipo Consciente-alienado (por preguiça, ou cansaço momentâneo), ou, até mesmo, ter uma 
recaída, e dá um show, daqueles típicos apresentados pelos clientes Consciente-revoltados, 
mais exaltados. Portanto, o que determina o nível do cliente é a maior ou menor freqüência de 
seu comportamento em um determinado nível. E isto não se percebe, pelo menos de forma 
definitiva, com apenas um contato do vendedor com um cliente. 
 
 
 



 
É claro que no primeiro contato o vendedor já pode perceber pistas do perfil do cliente - pistas, 
apenas indícios - que o levam a formar uma primeira hipótese sobre o comportamento de um 
determinado consumidor, mas jamais uma conclusão definitiva, para isso é necessária uma 
relação mais freqüente, com mais de um contato, ou até o surgimento de um problema, aí 
sim, o vendedor saberá "com quem está falando". 
 
O que tem mudado e vai mudar ainda mais? 
 
Existem várias razões que fazem com que o cliente esteja elevando o seu nível de forma 
crescente e rápida (ou seja, migrando, através dos estágios 1 a 4), entre as quais, destaco: o 
mercado crescentemente hipercompetitivo, que oferece, cada vez mais, centenas de 
alternativas de compras; os modernos meios de comunicação, levando a informação de forma 
virtual a todos (mesmo que ainda analfabeto, um indivíduo hoje tende a estar bem 
informado); os órgãos e as entidades de defesa do consumidor (públicos e privados) que se 
organizam e estão cada vez mais eficazes; a crescente consciência de valor agregado (relação 
custo/ benefício); a busca da maximização do salário por todos (ou seja, passamos a discutir e 
disputar centavos). 
 
Enfim, a tendência é não existir mais ninguém bobo. Os mercados, as pessoas estão cada vez 
mais cientes e conscientes. Portanto, dentro desse cenário de alta seletividade, é crucial para o 
vendedor, o gerente, o lojista buscar entender (ou melhor, perceber) o cliente, se possível um 
a um. Só assim é possível antecipar-se, evitando todo e qualquer atrito com o cliente. Melhor 
ainda, a cada momento da verdade, todos devem buscar encantar o cliente, de forma ímpar. 
E, para isto, é preciso percepção e muita sensibilidade, para que o profissional de vendas 
"saiba com quem está falando". 
 
Afinal, quem viu e sentiu o comportamento do cliente de poucos anos atrás não o reconhece 
mais. Hoje o consumidor é outro, completamente diferente, muito mais exigente. Portanto, se 
estamos diante de um novo consumidor, precisamos de um novo vendedor, não de um tirador 
de nota fiscal, isto hoje as máquinas fazem. E aqui entre nós, com uma grande vantagem 
sobre os humanos, falíveis, porém dotados de uma característica que nenhuma máquina 
jamais terá um dia, que é: sentir. Perceber, sentir, antecipar-se e agir. Estes são atributos 
divinos, estão aí à nossa disposição. Que tal usá-los? Na verdade, não é preciso muito para ser 
um vendedor vencedor hoje. Não é necessário nada que esteja além de alguém determinado e 
sensível, que tenha consciência de que o sucesso da pessoa a quem ele serve (ou vende) é 
uma condição necessária para o seu próprio sucesso. Em mercados competitivos, onde 
precisamos que o cliente volte sempre, há outro caminho? Como na música do Peninha, o 
cliente anda por aí cantando "quando a gente gosta, é claro que a gente cuida". 
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