
4 PRINCIPAIS TIPOS
DE CLIENTES 

APRENDA A CONQUISTAR CADA UM DELES



Cada pessoa tem uma personalidade e esse fator é o que 
define todo o seu comportamento perante o outro, para 
com a sociedade e principalmente nos seus hábitos de 
compra. Por isso, muitos dizem que “vender é uma arte”, 
pois o vendedor tem que ter muito jogo de cintura para 
identificar o perfil do cliente, a sua forma de se comunicar 
e entender as suas necessidades.

Cada personalidade demanda a escolha de argumentos 
específicos, bem como o uso de gatilhos e posturas 
direcionadas.

Se adequar às situações e adaptar abordagens para 
atendê-los de acordo com a sua personalidade é uma 
técnica infalível, mas que exige estudo, treinamento e 
prática. Mas com algumas dicas esse desafio vai ser bem 
mais fácil do que imagina!

POR QUE É IMPORTANTE CONHECER CADA TIPO DE CLIENTE?

Conhecer os tipos de clientes é indispensável para todas as 
empresas e suas equipes comerciais, pois auxilia a 
desenvolver um processo de abordagem mais assertivo, 
que permite que você reconheça de longe:

os traços que definem o perfil do cliente

qual a melhor abordagem a ser usada

argumentos específicos

quais são os pontos de interesse deles

gatilhos mentais mais eficientes 

postura direcionada 



Dessa forma, você adapta a sua conversa ao tipo de cliente, 
dá mais agilidade à negociação e tem mais chances de 
sucesso. 

Entendido esse ponto de vista? Então pontuamos 4 tipos 
de clientes que você precisa conhecer! Confira, a seguir!

1. PRAGMÁTICO 

Racional 

Rápido

Objetivo 

Direto

O cliente com este perfil é afirmativo, gestual e enfático. 
Em geral, empresários têm são pragmáticos. Buscam por 
soluções ágeis, pois não tem tempo a perder. Se você falar 
muito durante a abordagem poderá irritá-lo. Mostre-se 
seguro, ofereça respostas objetivas, um tratamento formal, 
conversa coerente e sem muitas enrolações. 

2. ANALÍTICO 

Racional 

Lento

Observador

Detalhista

O cliente analítico gosta de bastante informações, 
compreende com mais facilidade através de dados. Analisa 
detalhes e minúcias para tomar suas decisões, por isso o 
processo de venda com ele é mais demorado. 
Normalmente, os analistas financeiros possuem esse perfil. 
Durante a abordagem esteja aberto para receber 
questionamentos técnicos, apresente números que 
comprovam os benefícios do seu produto e jamais o 
pressione.



3. EXPRESSIVO

Emocional

Rápido

Falante

Gosta de atenção

Sabe aquele perfil mais interativo, aberto e brincalhão, esse 
é o perfil expressivo, que é bem popular entre os 
profissionais da área comercial. Por serem expansivos e 
extrovertidos, gostam de ser tratados com informalidade e 
de ser o centro das atenções. A melhor abordagem é a 
simpatia, bom humor e informações simples.

4. AFÁVEL

Emocional

Lento

Amigável

Disposto a ouvir e
trocar experiências

Esse perfil equilibra um pouco de todos os anteriores, são 
amigáveis, gostam de receber e dar atenção, recebem 
informações com atenção e interesse. Prezam pela 
amizade e confiam nas informações oferecidas. A melhor 
abordagem com um cliente nesse perfil é mostrar que se 
preocupa com o seu bem estar, fale sobre questões 
pessoais e crie um elo de confiança. 

Essas dicas permitem personalizar a comunicação com os 
diferentes tipos de clientes em todas as etapas do 
relacionamento, aumentando as suas chances de 

conversão. 
Bora colocar em prática?


