
Como vender para mulheres  
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Comércio tradicionalmente masculino deve aprender a atender o sexo frágil 
 
Elas podem ser aliadas ou inimigas dos vendedores. Mas, mesmo que assumam posições 
contraditórias, as mulheres devem receber atenção especial, para o bem das vendas. De acordo 
com consultores de varejo, 70% das decisões de compras são influenciadas ou determinadas por 
elas. Estudo do grupo Credicard estima que, neste ano, as mulheres devem assumir 40% do 
volume total das transações em cartão de crédito - sinal de alerta para lojas de informática, 
bebidas e postos de combustível, tradicionalmente freqüentadas por homens, que devem 
preparar-se para receber o público feminino.  
 
Direcionar a venda para as mulheres já se mostra recurso fundamental em lojas de moda 
masculina. Como os homens geralmente vão às compras acompanhados, assim que se percebe 
uma dúvida, o vendedor logo busca a aprovação da acompanhante. "Quase virou uma técnica. 
Quando se vê que quem decide no casal é a mulher, toda a venda é direcionada para ela, que 
muitas vezes adiciona itens à compra", diz Claudio Luques, gerente da Vila Romana do 
BarraShopping. "Mesmo o homem que aparece desacompanhado na loja deixa a roupa separada 
para a esposa dar o veredito", acrescenta.  
 
Para atender casais em lojas de roupas, a idéia é enxergar além do que a esposa ou namorada 
quer. Descobrir como ela quer ver o parceiro, ensinam vendedores. Há um consenso de que 
quando a mulher gosta de algo, dificilmente o homem não gosta.  
 
No entanto, deve-se tomar cuidado em determinadas situações. Às vezes as mulheres representar 
barreiras para o vendedor. "Já houve casos em que o cliente adorou a roupa, estava certo que ia 
levar, mas a mulher não gostou e desistiram do produto", diz Luques. Nesta hora, vendedores 
recomendam não intervir.  
 
Segundo o terapeuta Jânio Fernando Savoldi, enquanto o homem vê o objeto, a mulher vê o 
ambiente e os detalhes. "A mulher de hoje é exigente. Os artigos e produtos têm que ter 
qualidade, tudo tem que estar de acordo com sua vontade, com a imagem que faz de si mesma", 
diz. Por isso o ambiente é essencial. "Se o local não apresenta limpeza, higiene e organização, 
certamente a mulher vai desconfiar do produto", completa.  
 
Muitas perguntas e gosto por detalhes  
 
Detalhismo e questionamento são as características mais associadas às mulheres, seja em lojas 
de material de construção, computação ou concessionárias de veículos. "As mulheres fazem 
muitas perguntas para compreender o funcionamento e, principalmente, para não serem 
enganadas", observa o gerente da Pneumania da Tijuca, Jorge José Pessanha Lacerda. Já quando 
têm dúvidas em lojas de vinhos, as mulheres não têm vergonha de perguntar, ao contrário dos 
homens", diz Teresinha Santos Ferreira, gerente da Oficina do Vinho, de Vista Alegre.  
 
Em compras mais práticas, como softwares ou aparelhos eletrônicos, a exigência é por 
demonstração. "A maioria só compra quando se dá instruções e mostram-se os detalhes para não 
haver problemas. Os homens mexem e instalam, não são tão criteriosos", comenta Ronaldo Cézar 
Rangel de Almeida, vendedor da World Free da Barra da Tijuca.  
 
Um dos cuidados tomados por donos de lojas geralmente mais freqüentadas por homens é o 
tratamento dado às mulheres. Para Wilson Luiz, vendedor da JB Materiais de Construção, é 
necessário buscar uma linguagem diferente, ter cautela na escolha de palavras e na forma de se 
expressar. Joaquim de Oliveira Mendes, gerente do Bazar Cinfães, diz que a mulher é mais 



minuciosa. "Ela observa melhor a mercadoria, não gosta de pegar o que está no mostruário e 
exige entrega rápida", completa.  
 
Entre lojistas do ramo, as mulheres decidem, principalmente, os acabamentos, decoração em 
geral. Os maridos ficam com a parte financeira. "Muitos homens chegam à loja com os pedidos da 
mulher e, se não tiver o que foi encomendado, não levam nada", revela Fernando Pereira, da 
Macisa Materiais de Construção.  
 
O que elas querem  
 
>> Ambiente limpo e organizado.  
 
>> Produtos com qualidade e durabilidade.  
 
>> Demonstrações e explicações sobre os produtos.  
 
>> Transparência nos serviços. Nada de esperteza.  
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