
  

Tatoe intimidade
“Vendedor temdesaber falar
comgente.Sevocêsorri, tira
tudodocliente.Senãoé legal,
elenãocontaquetemunha
encravadae joanete.Quero
conhecê-lo, saber seo filhoé
palmeirense.Quebrandoogelo,
vocêdescobreashistóriasdele
etirao focodopreçodocarro.”
AnaMariaLopes,Vigo (VW)

Ahoradobote
“Temdesaberahoracertade
olharnoolhoedarumultimato:
vamosfechar?Seocliente tem
condições,porquenãocompra
nahora?Seaaplicaçãosóvence
naoutrasemana, vocêpedeum
sinaldeR$1mil e fechahoje.Em
umasemana, elepode ir aoutra
marcaourepensaracompra.”
SilvanaSantos,Mix (Honda)

Semprepresente
“Ovendedor temdeplantarpara
colher,mostrarqueexiste.Você
telefona,manda folhetodocarro
novonoaniversáriodocliente.
Anotoasminhasnegociações
emumcaderno.Oclientequer
atenção,mesmosecomprouem
outramarca.Vocêdiz: lembrei
devocê,nãoesqueçademim.”
FabianoSilva, Lyon (Citroën)

rientes, com carteira própria
de clientes – chega a comercia-
lizar 40 unidades e receber en-
tre R$ 12 mil e R$ 16 mil.

É bem mais do que ganham
os gerentes, que coordenam as
equipes de vendedores e rece-
bem entre R$ 6 mil e R$ 9 mil.
Por isso, enquanto alguns ven-
dedores sonham com um des-
sescargosdechefia,comatran-
quilidadedeum pagamento fi-

xomaior,outrospreferemcon-
tinuar na linha de frente e ter
ganhos mais agressivos.

Para todos os vendedores en-
trevistados, lidar com o públi-
co é a maior recompensa da
profissão. O contato diário
com pessoas diferentes traz ex-
periênciadevida,novasamiza-
des e até amores. “Minhanoiva
é irmã de um cliente meu”,
contaRicardoPalermo,daChe-

vrolet Anhembi.
Por outro lado, o ritmo de

trabalho sacrifica a vida fami-
liar e social. “Num mês, você só
descansa os dois domingos em
que a loja não abre”, diz Paulo
Sérgio Oliveira, da VW Sorana.
“Se o cliente só puder vir na
sua folga, você não folga. Isso
vira rotina e você vai se deixan-
do de lado. Um consumidor
nunca pode ficar esperando.”

Test-driveétudo
“Test-driveémuito importante!
Éahoraemqueoclientesentea
atraçãopeloprodutoediz 'este
aquiéomeucarro'.Aí vocêpega
ocara.Amaioriadosque
dirigemleva.Seacompranão
saiu, foi por faltado test-drive.
Ele facilitamuitoanegociação.”
MartaMachado,Sinal (Fiat)

TRUQUESDEVENDA

“
Você trabalha como sonhodas pessoas. Vê
o sorriso de quemcompra o primeiro carro
oumigra para outromelhor. É gratificante
participar dessa conquista.”

RICARDOPALERMO,daAnhembi (GM), sobreo ladobomdacarreira

AnaMaria, da VWVigo,AnaMaria, da VWVigo,

verifica se há contextoverifica se há contexto

para oferecer ummodelopara oferecer ummodelo

mais caro ao consumidormais caro ao consumidor

OSTIPOSDEVENDEDOR

EPITÁCIO PESSOA/ESTADÃO

!OACIDENTAL

Abraçou uma oportu-

nidade que surgiu e

não necessariamente

vai criar raízes ali.

Um exemplo é o fun-

cionário que tinha

outro cargo na

loja e migrou

para o setor

de vendas.

!OAFICIONADO

Está no negócio

porque adora carros.

Como conhece bem o

produto, consegue

defendê-lo com

argumentos

técnicos e

compará-lo

com os de

outras

marcas.

!OCOMERCIANTE

Tem experiência an-

terior como vende-

dor de eletrodo-

mésticos, rou-

pas ou imó-

veis, o que o

ajuda a criar

empatia com

o cliente. Para

ser bom, terá

de estudar

bem o produto.

!OTRADICIONAL

Vende carros há anos

- ou décadas. Cria um

forte vínculo com a

concessionária e

forma sua pró-

pria carteira de

clientes, que o

acompanham

ao longo da

carreira.
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Vendedor temrendavariável e rotinapuxada

ThiagoLasco
thiago.lasco@estadao.com

E
mumcenáriorepletode
pátios lotados e com dis-
puta cada vez maior en-

tre as marcas pelo interesse do
consumidor, os vendedores de
carros precisam suar a camisa
para reduzir os estoques. Para
conhecersuasestratégiaseaju-
dar você a usá-las a seu favor e
fechar o melhor negócio, ouvi-
mos 12 profissionais de sete
marcas diferentes.

A primeira tática do vende-
dor é ouvir atentamente o
cliente para tentar identificar
seus gostos e necessidades. O
carro atual dá pistas sobre os
aspectos que o consumidor va-
loriza, comodesempenho,cus-
to-benefício ou estilo.

“Pergunto em que região
ele mora, se tem filhos, se cos-
tuma viajar com o veículo e se
nagaragem háespaço paraum
carro maior”, diz Silvana dos
Santos, da Honda Mix.

O vendedor também sonda
as condições financeiras do in-
teressado, para ver se ele pode
comprarummodeloqueofere-
ça mais do que o que ele procu-
ra inicialmente. Enquanto al-
guns chegam à loja decididos,
emoutroscasosháespaçopara
mudanças de rumo.

“O cliente vem à procura de
um Gol e descubro que ele tem
potencial para comprar um
Golf de R$ 60 mil”, explica Ana
Maria Lopes, da VW Vigo Mo-
tors. “Ele pode sair de Touareg,
se eu der a condição certa. Se
puder levar o melhor, que leve
o melhor”, afirma.

Às vezes, o salto nem é tão
grande, e o vendedor pode des-
tacarasvantagensaointeressa-
do. “Mostro que a diferença do
1.4 para o 1.6, por exemplo, é
de apenas R$ 1.500. Que um
Siena custa R$ 48 mil e um Li-
nea, R$ 52 mil. Tem de conhe-
cer bem a gama da marca”, diz
Marta Machado, da Fiat Sinal.

Deslocar o interesse para

um outro produto pode ser,
ainda, uma forma de garantir
o negócio, quando a loja não
dispõe do modelo inicialmen-
te pretendido pelo cliente.

EMPATIA

Definido o modelo, o próximo
passo é oferecer a possibilida-
de de um test-drive. Uma volti-
nhaa bordocostumaamolecer
o coração do comprador e au-
menta as chances de o namoro

terminar em casamento. “Ele
dirigee diz ‘esteéo meucarro’.
Amaiorialeva.Issofacilitamui-
to a negociação”, conta Marta.

Se o produto está prestes a
sair de linha ou ser reestiliza-
do, o vendedor costuma enfati-
zar a boa relação custo-benefí-
cio. “O cliente ‘novidadeiro’
vai esperar o atualizado, mas o
racional vai abraçar o preço
mais em conta”, diz Anderson
Martins, da Ford Mix.

Umaboadicapara ficaratua-
lizadoéacompanharacobertu-
ra do Jornal do Carro.

Como nem todos pensam da
mesma maneira, os vendedo-
res dizem que é preciso ter tato
para criar empatia. “Você vai
no ritmo do cliente. Com os
brincalhões é bem mais fácil li-
dar, mas é preciso saber tratar
também as pessoas que são
mais sérias”, diz Paula Santia-
go, da Ford Mix.

! A vida financeira do vende-
dor de carros é marcada pela
inconstância.Oscilaçõesnode-
sempenho do setor, por moti-
voscomoelevaçãodo IPI, férias
escolares e até a Copa do Mun-
do têm reflexo nas vendas e na
comissão que eles recebem.

Com clientes de todos os tipos
entrando na loja, quase não dá
para falar em rotina. A única
coisa que não muda é a obriga-
ção de trabalhar aos sábados e
em dois domingos por mês.

A remuneração é provenien-
te da comissão sobre as vendas

de carros, acessórios, seguros e
dosserviçosdodespachanteda
loja. É definida por cada con-
cessionária, que fixa metas pa-
ra os empregados.

A comissão média para o veí-
culo novo gira entre 0,5% e
0,6%sobre ovalor davenda.Há

casos em que o porcentual po-
deserescalonado,subindopro-
gressivamente para 0,75% e
até 1% – após certo patamar de
vendas atingido pelo emprega-
do. Há um piso salarial, de cer-
cadeR$ 1.200,masnãose trata
de uma parte fixa acrescida às

comissões, e sim de um valor
mínimo que é pago caso os re-
sultados tenham sido baixos.

Comoovolumedevendasva-
ria muito conforme o posicio-
namento da marca e da pró-
pria loja, existem vários cená-
rios salariais. Há quem comer-
cialize dez ou 15 carros por
mês e ganhe de R$ 3 mil a R$ 4
mil. No outro extremo, a “eli-
te” do setor – vendedores expe-

Táticasde
vendaa
seufavor
Ouvimosvendedoresdeautorizadas
dacidadeparaajudarvocêafazero
melhornegócionahoradacompra
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