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O sucesso de uma venda não depende apenas do bom desempenho do vendedor ao lidar com o 
cliente. Cônjuge, namorado, pais, amigos e filhos podem decidir uma negociação, mesmo que não 
estejam comprando. Para encará-los com sucesso, a equipe de vendas precisa estar atenta aos 
mínimos detalhes. Nestes casos, paciência e observação são os principais segredos para encantar 
clientes e acompanhantes.  
 
É preciso, em primeiro lugar, determinar que tipo de influência o acompanhante exerce sobre o 
consumidor, como afirma Carlos Roberto Silva, consultor do Instituto do Varejo (Ivar). "Pais, 
marido, esposa e filhos, ou seja, parentes próximos, geralmente exercem grande influência. Por 
conhecer muito bem o cliente, eles usam de argumentos emocionais para fazer observações sobre 
a compra." 
 
Na fase de escolha da mercadoria, é possível identificar, pelas conversas e pelos comentários, o 
tipo de influência. De acordo com Silva, no caso de amigos a interferência pode ser menor, uma 
vez que sentimentos como inveja são levados em conta na hora em que o cliente recebe a 
opinião.  
 
Opinião tem peso igual ou superior à do cliente 
 
Lui Marinho, dono da Lisht Joalheria, acredita que, em mais de 50% das vendas, a opinião do 
acompanhante tem peso igual ou superior à de quem compra. Como cada negociação dura em 
média 30 minutos, Marinho ensina aos seus funcionários a utilizar este tempo para estudar os 
clientes. "Já presenciei casos em que ficou evidente que a venda foi perdida para o 
acompanhante", conta.  
 
Segundo Marinho, os familiares são os que exercem maior influência, pois trazem o cliente para 
sua realidade, analisando, principalmente, aspectos financeiros. "Os maridos são um caso à parte. 
Às vezes, limitam as compras. Em outros casos, fazem justamente o contrário. Querem que as 
esposas comprem coisas caras, que nem elas aceitam", comenta.  
 
Gerente geral de vendas da Novamente, Flávia Monteiro observa que 30% das clientes chegam à 
loja acompanhadas. Mas não se intimida em dar dicas, mesmo que contrariando quem está com o 
consumidor. "Quando percebemos que uma amiga exerce muita influência sobre quem está 
comprando, tentamos agradá-la também. Mas não deixamos de opinar, mesmo discordando de 
alguém", diz Flávia.  
 
Paula Vieira, responsável por relações institucionais da Saphyr, empresa administradora do 
TopShopping, observa a falta de treinamento dos funcionários no atendimento aos 
acompanhantes. "Em alguns casos, o profissional é obrigado a direcionar a venda ao 
acompanhante, tamanho seu poder de decisão sobre a compra do outro", acrescenta Paula, ex-
vendedora e dona de loja.  
 
Contra objeções, o melhor que a equipe de vendas tem a fazer é dar apoio ao cliente e seus 
acompanhantes. Dizer sim faz com que o consumidor dê maior atenção às observações feitas pelo 
vendedor. "O vendedor deve, ainda, ter paciência para explicar tudo o que for necessário e 
argumentar o máximo possível sobre os produtos", complementa Silva, do Ivar.  
 
TIPOS DE ACOMPANHANTE  
 
>> Parentes próximos. Este grupo é formado, em geral, por parentes muitos próximos, como 
marido, filhos, pais e irmãos. Ao acompanhar a compra, fazem objeções que visam analisar a 
satisfação do comprador, como pertinência da compra, valor e utilização.  



Conhecem intimamente o comprador e usam argumentos emocionais. Umas das frases mais 
comuns é "será que você vai realmente usar isso?".  
 
>>Amigos. Neste casos, os compradores acatam as objeções feitas em menor grau, pois antes 
analisam se a crítica é realmente verdadeira ou se é fruto de inveja. Uma das frases mais comuns 
é "se eu fosse você, não comprava".  
 
>>Crianças. Um grupo muito particular, pois não costuma opinar durante a compra. No entanto, 
a presença de crianças durante a compra pode gerar pressa e impaciência. A frase mais ouvida, 
neste caso dita pelo comprador, é: "já que está fazendo bagunça, vamos embora!".  
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