
Vale tudo para conquistar o cliente? 

Mariana Durão 
 
Há estratégias de vendas do arco-da-velha, mas sua eficácia é controversa  
 
Não é preciso ser adivinho para prever como será o diálogo travado entre o vendedor e o 
consumidor em uma loja. A clássica abordagem que se inicia com o "bom dia" e apresentação do 
atendente e que quase sempre se encerra com a famosa frase "Estou apenas dando uma 
olhadinha", do cliente, já é fórmula mais que desgastada. Para fugir à convenção, lojistas e 
vendedores surpreendem inventando formas inusitadas de apresentar seus produtos. Afinal, vale 
a pena arriscar e fugir do arroz com feijão na hora de vender?  
 
Para o consultor de varejo da Treinasse Consultoria, Ulysses Reis, uma venda fora dos padrões 
pode ser arriscada mas, se a estratégia for bem traçada, vale a pena. Um dos casos mais curiosos 
com que se deparou em sua carreira foi o que denominou "venda por sedução". Uma lojista, dona 
de uma tradicional loja de roupa íntima mineira, observava uma cliente que comprava uma 
camisola e decidiu abordá-la de forma mais agressiva. "Ela sempre teve o dom de analisar cada 
cliente e achou que aquela mulher precisava ter seu lado sensual estimulado", explica.  
 
Dicas que renderam vendas de R$ 580  
 
Quando a cliente, na faixa dos quarenta anos, contou que buscava algo para a noite de núpcias, a 
dona da loja a encorajou a ousar mais para conquistar seu futuro marido. Além de mostrar as 
peças que considerava ideais para a grande noite, deu à cliente uma série de dicas de sedução. O 
resultado foi que a venda, que a princípio seria de uma única peça de R$ 90, atingiu um total de 
R$ 580.  
 
- Além do ganho com a venda, ela descobriu um novo filão para sua loja. Percebeu que as 
consumidoras queriam um espaço discreto, onde não ficassem expostas mas pudessem comprar 
lingeries menos caretas - diz. A partir de então, a loja passou a ter um cantinho reservado a essas 
compradoras. "Hoje as que fazem compras acima de R$ 1 mil ganham como brinde um exemplar 
do Kama Sutra. A dona da loja obteve sucesso ao ter o dom de desvendar o desejo do cliente e o 
timing para investir na estratégia.  
 
Franqueado da loja de móveis Bontempo, Bolivar Andriguetti teve a inauguração de sua loja 
marcada por uma situação engraçada. Um de seus funcionários decidiu fazer um verdadeiro "test-
drive" para comprovar a resistência de uma das camas da loja. Para convencer a cliente, levantou 
o colchão e começou a pular sobre o estrado, para o quase desespero do patrão.  
 
- Fiquei atônito, com medo de a cama quebrasse. Ele pulava e a senhora olhava. No final, deu 
certo. A cliente acabou comprando o dormitório inteiro e efetuando uma de nossas primeiras 
vendas - conta.  
 
Apesar da venda ter sido bem sucedida, Andriguetti acha que a atuação do vendedor foi, no 
mínimo, exagerada. "Quando tudo acabou chamei sua atenção e perguntei onde estava com a 
cabeça. Há outras formas mais sutis de demonstrar a qualidade de um produto", diz.  
 
O empresário, entretanto, conta que a atitude foi decorrente de um alto grau de intimidade 
estabelecido entre o vendedor e aquele cliente. "Tanto assim que ele, vendedor experiente, nem 
havia se dado conta do que tinha ocorrido. O cliente, por sua vez, também não viu nada de 
anormal naquilo, mas outros que estivessem de fora poderiam achar", ressalta.  
 
Sucesso é agir naturalmente  
 



Andriguetti, por sua vez, acredita em uma venda mais técnica e treinada. "O profissional de 
sucesso é aquele que age naturalmente, não deve inventar muito para não perder a credibilidade. 
Existem técnicas de vendas e muita gente não enfatiza isso, mas se ele tem conhecimento e está 
preparado, nem precisa inventar nada", frisa.  
 
Consultora da A8 Consultoria, Maria Garcia não acredita na eficácia de estratégias inusitadas. 
"Esse tipo de postura é complicada em uma venda. Pode conquistar o cliente ou espantá-lo de 
vez", avalia. O ideal segundo ela, continua sendo fazer uma sondagem inicial e atuar de acordo 
com a a abertura dada pelo cliente.  
 
- O vendedor deve mostrar que a relação custo/benefício do produto é boa de forma técnica, 
informando o cliente. Se sente que o cliente é receptivo, pode opinar e buscar aprofundar o 
relacionamento e fazer uma boa venda - afirma ela.  
 
No entanto, Maria Garcia cita pesquisa mundial realizada pela empresa Forum Corporation, 
segundo a qual 80% dos clientes que saem das lojas satisfeitos não retornam. "Isso significa que 
a loja não demonstrou qualquer diferencial para aquele cliente. É preciso que ele fique mais que 
satisfeito, que se torne um fã da loja. Muitos lojistas sabem disso mas esquecem de passar essa 
importância para sua equipe de vendas, que em última instância é quem deve realizar a conquista 
do cliente", conclui.  
 
AÇÕES INUSITADAS E SUA EFICÁCIA  
 
Favoráveis  
 
>>Chamam a atenção do cliente  
 
>>Surpreendem  
 
>>Podem gerar vendas significativas a partir do diferencial  
 
Contrárias  
 
>>Podem afastar clientes mais fechados  
 
>>Não surtem efeito duradouro  
 
>>Podem gerar competição desmedida entre os vendedores  
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