


"Tenho um amigo que vende carros. Quando
ele trabalhava em uma concessionária Volkswa-
gen, comprei um Gol dele. Em agosto de 2008,
troquei meu carro por um Fiat, marca que ele
vende agora." Quem de nós não tem uma história
parecida com a do leitor Carlos Rogério Pereira,
de São José do Calçado, ES?

Esse é o poder dos influenciadores de compra,
e ninguém está livre dele. "Vivemos em comu-
nidade e somos simultaneamente influenciados
e influenciadores. O que varia de um comprador
para outro é a gama de seus influenciadores. A
partir de um perfil do comprador, é possível
identificar, com alguma precisão, seus principais
influenciadores", lembra o consultor Alberto
Centurião.

O consultor Luis Alberto Marinho afirma que de-
pende da categoria do produto: "Quando falamos
de produtos de informática, por exemplo, todo
mundo busca um amigo que entenda de informá-
tica, comentarista ou jornalista, ou seja, alguém
que possa dar uma informação que não apenas nos
ajude a fazer uma compra confiável como também
explique um pouquinho sobre esse universo, ao
qual o consumidor comum não está muito atento.
Se falarmos de supermercado, a experiência que
mais conta é a de quem conhece bem o produto.
Então, a da empregada é importante. A minha
manda eu comprar detergente Ypê, e nenhum
outro - e é o que compro. A influência de mulhe-
res na compra de automóveis está crescendo ano
após ano na mesma proporção que avanços tec-
nológicos garantem carros igualmente bons. Então,
a diferença se encontra em fatores como design.
O carro está sendo comprado, muitas vezes, como
item de moda, não como uma máquina em que só
o desempenho importa, por isso as mulheres pas-
sam a ter uma influência maior nesse segmento.
Outro exemplo que todo mundo que lê a Venda-
Mais conhece é que, normalmente, quem sempre
comprou roupa masculina foram as mulheres.



Agora, diante de um cenário em que estão traba-
lhando e tendo de estudar mais, tomar conta dos
filhos e da casa, elas estão delegando essa tarefa
que geralmente faziam por nós, homens. Veja
que, na hora em que vai comprar uma gravata,
camisa, terno, calça ou sapato, o homem precisa
de um conselho de alguém em quem confie e,
nesse caso, ter um vendedor que possua muito
mais uma postura de consultor que tirador de
pedidos é melhor, porque esse cara quer confiar
no consultor".

QUEM INFLUENCIA- Somos influenciados dia-
riamente pelas mais diferentes pessoas e situ-
ações, mas nem todos da mesma forma. O
consultor Paulo Ferreira diz que todos os indi-
víduos podem ser influenciados, porém "a
dificuldade está em determinar qual é a ma-
neira que certas pessoas se influenciam. Al-
gumas são influenciadas pelo simples fato de
ouvirem alguém fazer um comentário. Outras,
ao ler um anúncio, não por sugestões dos ou-
tros. Via de regra, clientes mais comunicativos,
falantes e aqueles que são muito curiosos,, são
mais suscetíveis à influência". Mas todos se
influenciam, independente do local onde re-
sidem ou do setor da economia onde atuam.

Pegue, por exemplo, uma pesquisa feita
pela Universidade de Massachusetts, dos
Estados Unidos, em 1997. Naquela época, o
que mais influenciava o cliente era:

Amigos, familiares e conhecidos
Pessoas estranhas, mas com conhecimen-
to do assunto - nessa categoria entram os
vendedores
Professores
Líderes religiosos
Mídia tradicional: jornal, revistas, rádio
e televisão
Blogs e comunidades similares na inter-
net. O consumidor acredita muito mais
no que falam de você do que nos sites
oficiais das empresas
Publicidade comum: anúncios em TV
e mídia impressa, outdoors, spots nas
rádios, etc.

Hoje, a presença on-line é ainda mais im-
portante, com a popularização de sites que
relatam experiências de consumidores, como
o reclame Aqui (www.reclameaqui.com.br)
e comunidades denominadas, invariavel-
mente, "eu odeio (nome da empresa".



O palestrante Jô Furlan aponta que, no Brasil, a lista pode ser um pouco diferente, pois aqui ainda
não existe a alta penetração da mídia segmentada que existe lá: "A Globo, a Record e o SBT ditam a
moda. Há alguns dias, fui visitar um amigo, classe B alta, que estava internado num hospital na capi-
tal paulistana. Ele assistia ao programa da Eliana no domingo à tarde. Imagina o Blg Broúer, o que
eles lançam vira moda. Hoje, todo o investimento de mídia depende de qual público você quer esta-
belecer. Eu vou vender pra quem? Vou anunciar pra quem? Meu produto tem ou não demanda? Meu
produto é novo e eu tenho de sensibilizar os clientes para ele, exposição de marca. O anúncio de al-
guma coisa depende de um plano estratégico estabelecido".



AS INFLUÊNCIAS B-TO-B - Ao contrário da venda direta ao consumidor final, ó mercado B-to-B possui
regras claras, escritas e que devem pautar toda e qualquer aquisição por parte do comprador. Entretanto,
esse manual de compras, essas normas que toda empresa possui não são os únicos fatores que influenciam
o comprador. Se só fosse para seguir um conjunto de regras, poderíamos substituí-lo por um software.

O comprador, entretanto, é melhor e mais eficiente que qualquer máquina, porque leva outras coisas em
consideração na hora de decidir. Em outras palavras, influencia-se por diversos fatores que o levam a fazer
a melhor compra em cada momento. Veja algumas das situações que podem influenciar o comprador:

Alberto Centurião lembra outras influências
nas relações B-to-B: "É cada vez maior a influên-
cia das normas internacionais - ISOs 9.000,14.000,
18.000 e outras - que estabelecem novos critérios
para a seleção de fornecedores. No comércio ex-
terior, são freqüentes as interferências políticas
e diplomáticas.

O PODER DA INFLUÊNCIA - Agora, se focarmos
para o mercado voltado ao consumidor, as coisas
nem sempre são assim tão claras e diretas. Que o
diga o leitor Luiz Antônio Sentanin, de Matão,
interior de São Paulo: "Desde minha infância, so-
nhava em ter um tênis igual àqueles que via nas
grandes vitrines, idêntico aos que os grandes atle-
tas usam. Especificamente, os top de linha da
Adidas. No entanto, minha condição financeira
nunca me permitiu comprá-los. Somente após meus
40 anos consegui adquirir um. Hoje, valorizo o
fato de ter um produto de marca, principalmente
porque tenho muito prazer em usá-lo. Quando vou

comprar um produto, penso que ele deve ter, em
primeiro lugar, qualidade de ponta".

Luiz Alberto Marinho reforça o lado incons-
ciente da influência: "Existe um livro chamado
Afinal, o que os clientes querem? (Editora Campus/
Elsevier) do Gerald Zaltman em que ele fala sobre
neuromarketing. Cada vez mais pessoas escrevem
sobre esse assunto, sobre como nossas decisões
são influenciadas por fatores que não percebemos,
mas que têm forte importância em nossa decisão
de compra. Um cheiro, cor, música ou abordagem
assim ou assado, tipo de vendedor, o uniforme
do profissional de vendas faz muita diferença
tanto para o homem como à mulher. Essas não
são coisas que computámos no consciente, porém
têm uma grande influência no inconsciente. As-
sim, mesmo que alguém diga que não é influen-
ciado, não é verdade. Essa pessoa não tem cons-
ciência do que a está influenciando, do quanto
uma abordagem de um vendedor pode ajudá-la
a tomar uma decisão".



Veja, a seguir, alguns dos principais influen-
ciadores e como sua equipe de vendas pode usá-los
para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão.

• Amigos, familiares e conhecidos
Esse é o grupo mais perto do decisor de compras
e o que mais o influencia. Entre amigos, familiares
e conhecidos é difícil que algo bata
a família. E, dentro da família, cada
vez mais os filhos reinam absolutos,
como diz Luis Alberto Marinho:
"No ambiente familiar, as crianças
são grandes influenciadores de com-
pra, cada vez mais importantes, até
porque a culpa que as pessoas sen-
tem em relação à distância e ao
pouco tempo que passam com seus
filhos faz com que queiram envol-
vê-los no consumo. Então, deixam
eles ajudarem a escolher o carro da
família, a roupa da mamãe, o lugar da viagem, o
hotel do fim de semana. Assim, as crianças per-
cebem isso e, atualmente, são muito mais exigen-
tes. No passado, ficavam no canto, pois não podiam
se meter. Hoje, elas estão percebendo essa mu-
dança e usufruindo dela".

O leitor Agostinho Guimarães, de Rio Branco, AC,
sentiu na pele essa influência: "Certa vez, ao comprar
um carro, deixei minha família escolher. Estava re-
solvendo outras questões, então decidiram cor, mo-
delo, ano de fabricação, enfim, tudo. Meu papel foi
pagar o automóvel. Depois de fechado o negócio,
entendi que o que fez com que eles escolhessem
aquele carro em particular foi o som. Uma pena,
pois, em quatro meses, o aparelho foi roubado".

Isabella Henriques, coordenadora do Projeto
Criança e Consumo do instituto Alana, diz que
o poder de influência das crianças nas compras
chega a 80%: "De acordo com as pesquisas que
temos conhecimento, elas só não influenciariam
as compras de seguros (de vida, automóvel,
casa, saúde, etc.) e produtos de limpeza. Con-
tudo, até mesmo nesse último segmento, no
Brasil, já vimos vários comerciais televisivos
direcionados a crianças (vide exemplo daquele
comercial em que o menino fala que só vai
querer ir ao banheiro na casa do Pedrinho) e
também embalagens de produtos de limpeza
que, muitas vezes, têm imagens chamativas aos
pequenos".

Lidando com o acompanhante do cliente
"Muitas vezes, quem acompanha o cliente atrapalha
uma venda", confessam vários vendedores. Nessas
situações, o melhor a fazer é envolvê-lo no processo
de venda. "Às vezes, você tem um marido ao lado da
esposa ou uma amiga do lado da outra, o filho com
a mãe, etc. Aí, é preciso dar atenção para os dois. O

vendedor tem de vender para a mu-
lher, mas também dar atenção para
o marido ou à amiga, porque eles
podem, de fato, destruir a venda. Não
é tão difícil, é possível, basta desen-
volver isso. Se você ignorar o marido,
há possibilidade de ele se meter na
conversa e atrapalhar bastante. En-
volva-o na discussão e terá uma chan-
ce de, eventualmente, traze-lo para
seu lado", aconselha Luiz Marinho.

Nessa hora, outra dica valiosíssi-
ma é praticar a empatia. Jô Furlan

nem precisou levar a esposa a uma loja para imaginar
a reação que ela teria. Acompanhe o diálogo que ele
teve com o vendedor.

"O vendedor chegou para mim e começamos um
diálogo:

—Olha que sofá lindo. Leva para sua esposa e faz
uma surpresa que ela vai adorar.

— Meu amigo, você é casado?
-Sou.
—Você compraria um sofá para sua sala sem que

sua mulher soubesse?
-Não!
— Então, não faça isso comigo.
Justifiquei isso para ele porque esse cara tinha

um dos maiores índices de troca de produtos e recla-
mações. O certo é pegar o cartãozinho do cliente e
dizer: 'Traga sua esposa que, se ela gostar, vamos dar
um jeito de você comprar esse aqui'."

Aqui, entra a força dos vendedores, o ponto-de-
venda, mas também as análises em revistas e sites
especializados.

O depoimento é do leitor Leonardo José e Silva,
de Belo Horizonte, MG: "Trabalhava em uma em-
presa de material de construção. No entanto, a
venda de varejo para pequenas reformas e constru-



ções era fraca. Então, formei com o diretor da or-
ganização um acordo de desempenho. Assim,
consegui um veículo e, com ele, comecei a visitar
os clientes na obra, conduzia-os até a loja para fe-
char negócio, fazia medição e levava amostras de
cerâmica na casa deles. Após 12 meses, aumentei
as vendas do segmento em mais de 60%". Assim,
Leonardo transformou-se em um grande especia-
lista em material de construção, capaz de influen-
ciar parte de seus clientes.

Paulo Ferreira mostra que há uma variação no
poder de influência de especialistas, de acordo com
o produto ou serviço oferecido. "Para produtos de
alto valor, bens duráveis, por exemplo, certamente
amigos, familiares e conhecidos são os mais fortes
influenciadores. Já para objetos de menor valor,
existirá uma variação, como: sapatos, roupas, aces-
sórios femininos, etc., pois basta a pessoa receber
informações, independentemente da fonte, sobre
uma promoção ou novidades que se influencia."

Itens fora do dia-a-dia do vendedor, como planos
de saúde ou equipamentos de informática, também
são particularmente afetados pela influência de
especialistas. Saiba tudo sobre o que você vende a
fim de poder responder adequadamente e influen-
ciar seu cliente a levar a melhor opção para o pro-
blema ou necessidade dele.

• Líderes religiosos
Em um mundo em constante mudança, as pessoas
sentem a necessidade de ter um senso de propósito
e buscam a segurança de pertencer a um grupo -
duas coisas que as religiões sempre deram às pes-
soas. Além de fazer bem à (use o termo com o qual
você mais se identifica) alma, espírito, coração,
necessidade de legado, psique, anima o superego,
consciência. As religiões, seus líderes e idéias tam-
bém influenciam o que as pessoas compram.

Júlio Carvalho, coordenador de comunicação da
Editora Mundo Cristão, explica essa influência:
"Muitos de nossos leitores são influenciados pelo
que escutam em missas, cultos ou pregações. A
religião, como fator cultural, é peça presente na
definição de compra, pois delimita o interesse dos
leitores para um livro A ou B. A instituição igreja
no Brasil e no mundo é algo que move a opinião
pública em diversos setores da economia".

Um exemplo atual é dado por Maria Claudia Lara
da Costa, coordenadora de marketing da Luz e Vida,
do personagem Smilingüido: "Os produtos do Smi-
lingüido representam cerca de 80% do faturamen-
to da empresa. E, com certeza, ele influencia na
venda de outros. Começamos com um marca-pági-
nas, há 29 anos, que foi um sucesso de propaganda
boca a boca. A partir daí, as pessoas foram se inte-



ressando pelos quadrinhos, mochilas, cadernos,
agendas, etc. Assim, começaram a se abrir para
conhecer nosso mix de uma maneira mais intensa.
Dos licenciados, também. Hoje, temos mais de 20
empresas que licenciaram o Smilingüido".

Para conseguir essa penetração e poder de in-
fluência, a Luz e Vida se apoia em canais alterna-
tivos. Maria Claudia diz que a editora se apoia na
internet, nas escolas e na participação de eventos
em que se está envolvido diretamente com as crian-
ças: "Nosso consumidor final deve conhecer o
personagem estando, de alguma forma, envolvido
com ele, e não apenas vendo-o na televisão".

Maria Claudia nota que, talvez pelo fato de es-
tar fora da grande mídia, a influência do Smilin-
güido vem crescendo de maneira gradual nesses
29 anos. Não há aquela grande procura e depois
desaparecimento que sempre acompanha os per-
sonagens da moda na TV.

O segundo diferencia] do Smilingüido é a men-
sagem. "Procuramos trabalhar com uma linguagem
bem acessível, universal e apresentar valores bíbli-
cos de uma maneira que seja acessível e traga be-
nefícios para qualquer pessoa, independentemen-
te se ela vai a uma igreja ou não, crê em alguma
coisa específica ou não. Então, temos consciência
de que isso é o mais poderoso, digamos assim, pa-

ra conquistar nosso cliente. Afinal, ele realmente
cerca o consumidor de um cuidado, atenção, cari-
nho, de algum tipo de referência moral, de caráter
que, hoje em dia, as pessoas sentem muita falta. É
muito mais pela questão do respeito, amor, educa-
ção, relação irmão com irmã, vizinhos, professora,
pai e mãe e amigos. Isso acaba conquistando, pois
a pessoa se sente bem ao adquirir uma agenda do
Smilingüido, por exemplo, em que ela vai ficar o
ano inteiro lendo mensagens que irão agregar a
ela", explica.

Maria Claudia compara esse foco na mensagem
com outros personagens que agradam o público
infantil. Segundo ela, muitos pais não estão de
acordo com as mensagens que certos personagens
trazem. Até compram seus produtos para os filhos,
mas com um pé atrás. "No caso do Smilingüido,
percebemos que não existe essa resistência. Pelo
contrário, quando os pais vêem, eles incentivam
os filhos e pensam que se é para comprar algo com
personagem ou que influencie o filho, que seja
algo positivo. E aí acabam endossando essa escolha
da criança e fazendo com que seja uma coisa mais
recíproca, ou seja, não é só a criança influenciando
a compra do pai, mas os pais também acabam in-
fluenciando a decisão de compra do filho. Fica uma
coisa mais relacionai", explica.

• Nova mídia
O Brasil ainda é muito dominado pela mídia de
massa, com índices baixíssimos de acesso a TV a
cabo e mídia segmentada, mas a expansão do ce-
lular e internet cumpre seu papel. O leitor Cleber
Moura da Silva, de Cuiabá, MT, resume esse sen-
timento: "Bem usada, a internet é instrumento de
realização de bons negócios. Há uns anos, era ne-
cessário percorrer toda a cidade atrás de um pro-
duto/mercadoria e, muitas vezes, desistia-se de
comprar por não ter encontrado facilmente o que
procurava. Atualmente, a internet ajuda muito na
hora de escolher e fazer um bom negócio. Nela,
podemos fazer cotação, saber os pontos positivos
e negativos, melhores preços e condições de paga-
mento. Podemos, em tempo real, descobrir toda
informação necessária para fechar a negociação. A
possibilidade de fechar um bom negócio pela in-
ternet é tão vasta quanto os recursos que essa fer-
ramenta nos proporciona. Uma boa divulgação do
site/blog/chat influencia muito na hora de fazer um
negócio".



Jô Furlan ajuda a mostrar o quanto as novas
mídias podem influenciar um negócio: "Quando
falamos de mídia alternativa, muita gente usa e-
mail marketing. Acredito muito mais em links
patrocinados no Google. Por quê? Porque estou
atendendo quem está pedindo por aquilo que eu
tenho. Ao enviar um e-mail marketing, você está
mandando um e-mail pra quem não está pedindo
que o faça. Hoje, para as pessoas
que estão buscando uma informa-
ção, o preço ainda é uma das maio-
res coisas pesquisadas".

Essa é a área de Eliel Gonçalves,
coordenador de Search Engine Mar-
keting da Mídia Digital: "Através
de mecanismos de buscas, é possível atingir um
público muito grande de forma qualitativa, com
o melhor custo em comparação às outras mídias
on-line, o que vai ao encontro da necessidade do
usuário. Por outro lado, não é muito eficiente
para divulgação de um novo produto, pois, se é
novo, ninguém procura a respeito dele nem tem
forte apelo de lembrança de marca, afinal usa
anúncios de texto". Eliel também diz que hoje a
internet é o primeiro passo na hora de decidir
uma compra: "O consumidor pesquisa muito um
produto no site oficial, em fóruns na internet,
Orkut, MSN, etc. antes de comprá-lo. Sobre quan-
tificar essa influência, não me arrisco, pois vai
depender muito do mercado sobre o qual estamos
falando. Em alguns, a internet pode ter influên-
cia de quase 100% da compra, como o caso de
compra de algum produto de informática em um
site de e-commerce, outros terão grande influência
fora dela, por exemplo: a compra de um seguro
para seu carro".

Don Peppers e Martha Rogers falam mais sobre
os links patrocinados em marketing de busca (ve-
ja box).

• O fator azul
O nome desse influenciador varia bastante. Para
contrastar com o verde, que significa preocupações
ecológicas, alguns especialistas o chamam de "on-
da azul". Traduzindo, todas as causas sociais que
uma empresa adota, instituições de caridade que
visita, competições para doação de sangue entre
os funcionários que realiza... tudo o que pode in-
fluenciar a pessoa a pensar "vou comprar desse
pessoal porque eles fazem o bem". Atenção: não se

trata de responsabilidade social, essa engloba tudo
o que a companhia faz pela sua comunidade. A
responsabilidade social engloba as ações "verdes"
e "azuis", digamos.

É o que conta Guto Mocellin, da empresa de
água Ouro Fino. Com dois produtos em que par-
te do lucro é destinado a um hospital e uma as-
sociação de combate ao câncer do Paraná, Guto

explica o posicionamento: "Sabe-
mos que quem decide a compra é
a mulher, a Ouro Fino desenvolveu
um produto específico para atender
esse nicho de mercado, e nada mais
natural que desenvolver a respon-
sabilidade social da organização

atrelada ao produto, pois são as mulheres de
nossa sociedade que têm o papel de desempenhar
e desenvolver as questões de cunho social. Apoia-
mos o Hospital Erasto Gaertner, maior centro de
excelência em tratamento de neoplasia do Paraná,
que está construindo um novo prédio onde os
pacientes acometidos de câncer terão assistência
especializada e condições mais humanas duran-
te o tratamento. Já a Amicca, Associação dos
Amigos da Infância com Câncer, foi escolhida
pela Priscila Fantin, por se tratar também de uma
casa que cuida das crianças pobres com câncer
que, após saírem do hospital, não têm condições
de se manterem em casa sem alimentação. Eles
fornecem os mantimentos e, muitas vezes, aco-
modam as crianças, com acompanhantes, até a
recuperação."

• Celebridades
Celebridades vêm e vão, mas há uma que conti-
nua a influenciar o brasileiro há bons 45 anos.

"Uma das pistas para explicar a longa vida
da Turma da Mônica é o cuidado com que ela
é produzida. Desde as artes, que evoluíram
para atender ao gosto e à sensibilidade dinâmi-
ca dos leitores até os roteiros e textos, que
atendem ao que se espera de modernidade e
atualidade. Os personagens sempre falaram e
continuam falando a língua do dia e da hora.
Usam o que os leitores estão usando e falam
dos assuntos que eles estão falando. Assim, não
envelhecem. Pelo contrário, interagem sempre
com o público", diz o criador de Mônica, Cebo-
linha, Chico Bento, Horácio e centenas de ou-
tros, Maurício de Souza.



Apesar de toda a influência na venda dos mais
diversos produtos, Maurício diz que não há estudos
oficiais sobre o assunto: "Pesquisamos no dia-a-dia.
Sentimos, intuímos, colocamo-nos no lugar dos
compradores. E o crescimento nas vendas dos pro-
dutos reflete muito a empatia gerada por nossos
personagens. Isso aumenta nossa responsabilidade
em sempre procurar um produto de qualidade
para que a recíproca seja real e o consumidor saia
satisfeito. Para cada área e produto, há uma dife-
rença, mas podemos dizer que nossos parceiros
também estão contentes com os resultados". In-
cluindo, recentemente, a Scooter da Tina. Os fabri-
cantes da motoneta descobriram que a personagem
tinha grande identificação com o público-alvo: "A
Garinni, que fabrica a Scooter, notou que o target
do público que queria atingir era o feminino jovem,
que pode ter seu meio de locomoção com graça e
segurança. Então, associou-se à imagem da Tina".

Maurício cuida bem de seus personagens e sabe
quem eles atraem. Tanto que está reeditando as
revistas mais antigas da turma: "Metade de nosso
público é adulto. Por isso, estamos republicando as
primeiras tiras publicadas dos personagens em uma
coleção que está em seu 4° número: As tiras clássicas
da Turma da Mônica. Também estamos republicando

os primeiros números das nossas principais revistas
- Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento e Maga-
li. Essa coleção, chamada Turma da Mônica coleção
histórica, é uma belezinha e sai dentro de uma caixa.
E tudo sem adaptações. Apenas trocamos os anún-
cios de época por uma seção de curiosidades da
Turminha. Quem revê as histórias percebe logo as
diferenças, e isso tem agradado não só aos antigos
leitores como também aos novos. Enfim, agora es-
tamos fazendo um link completo entre as gerações
de leitores e a segmentação de faixas etárias".
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