
Contornando objeções ao preço   
   
Escutar "tá caro" pode não ser sinônimo de venda perdida. Para transformar objeções ao preço 
em venda, é necessário saber o verdadeiro motivo que impede a compra. Quando o cliente 
estiver falando que o preço está alto, é necessário saber se ele está se referindo ao valor ou ao 
orçamento.  
 
Atualmente é comum o vendedor, logo de cara, oferecer inúmeras facilidades de pagamento 
ao cliente. Repare que o cliente ainda nem analisou, experimentou ou tocou a mercadoria. 
Geralmente a pergunta do cliente é quanto custa e não quais as formas de pagamento.  
 
Suponha que você vende jóias e está com uma cliente interessada em comprar um colar de 
pérolas, mas que faz objeções ao preço. O seu primeiro passo é ouvir e reconhecer a objeção. 
Comente: "Posso entender as suas preocupações em relação ao preço. As coisas hoje em dia 
estão tão caras, você não acha?" É importante a palavra coisas, assim não se faz referência a 
nenhum item ou mercadoria específica. O vendedor deve continuar: "Mas é o preço deste item 
em particular que você está achando alto ou é mais do que você gostaria de gastar hoje?"  
 
Se a cliente confirmar que está achando o preço alto, é porque ela não viu valor no item que 
está sendo demonstrado. Se você fez uma boa demonstração e usou um bom C-V-B-A 
(Característica, Vantagem, Benefício, Atração), você tem a oportunidade para “dar uma última 
cartada”. É hora de apresentar aquele novo argumento guardado como um “ás na manga”. 
Diga, por exemplo: "Uma coisa interessante destas pérolas é que elas são naturais. Isto 
significa que é improvável que sejam encontradas outras de igual qualidade e com o mesmo 
tamanho e cor. Portanto, pode-se dizer que este é um modelo único. É bom saber que você 
possui algo que ninguém mais tem, não é mesmo?”. Lembre-se: ofereça um novo C-V-B-A 
toda vez que descobrir uma objeção por falta de valor do produto.  
 
Se a objeção do cliente é porque o item custa mais do que ele gostaria de gastar naquele dia, 
primeiro demonstre que você entende a posição do cliente e pergunte: "Quanto você gostaria 
de gastar hoje?" Note o uso da palavra "hoje": ela reforça que você está falando sobre este 
momento. Observe também que, até esta parte do processo, você ainda não perguntou: 
"Quanto você queria gastar?" Você evitou fazer esta pergunta quando o cliente chegou ou 
mesmo na sondagem, porque não queria ficar limitado a um preço irreal que o cliente pudesse 
ter em mente. Afinal de contas, todos nós já gastamos mais do que originalmente planejamos, 
logo é razoável esperar o mesmo comportamento dos clientes.  
 
Então, respondendo à pergunta "Quanto você gostaria de gastar hoje?", o cliente lhe diz: 
"Menos de $1000". Se puder, encontre um produto alternativo que esteja nesta faixa de preço. 
Ou então, agora sim é o momento de vender as facilidades de pagamento.   
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