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ESCRITO EM LOJÊS
A linguagem prática das lojas
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A loja que fizer as mesmas 
campanhas sempre, perde cada 
vez mais poder de impacto nos 

seus clientes!
A grande maioria dos lojistas copia e 

repete as mesmas campanhas de vendas que 
já foram feitas, por eles mesmos ou pelos seus 
concorrentes.

O resultado disso são impactos cada vez 
menores no desempenho dessas campanhas.

As campanhas comuns em geral estão 
dando cada vez menos resultados, porque 
os clientes já estão saturados do “MAIS DO 
MESMO”.

As campanhas de liquidação, com até 70% 
de descontos, até trazem um bom fluxo de 
clientes para comprar nas lojas, mas acabam 
com a rentabilidade de qualquer lojista.

Muito se fala que o varejo precisa sair 
dos bordões que insistem para o cliente 
comprar, do tipo “Compre mais e ganhe 
descontos”, ou do “Festival dos 
produtos...”
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As campanhas que vem surpreendendo 
os lojistas têm sido aquelas que apelam 
mais para a emoção, que proporcionam 
experiências diferentes para os clientes.

Podem ser do estilo “Compre e 
ganhe...”, mas o ganho precisa ser de 
alto impacto emocional e não brindes 
simbólicos ou os produtos que estão 
sobrando no estoque.

Já fizemos campanhas onde os clientes 
passeiam de “limousines”, com direito a 
levar um convidado, com motorista chique, 
e espumante durante o passeio. Uma 
experiência encantadora, mas de alto 
custo e difícil de fazer funcionar.

Fazemos também algumas campanhas 
de alto impacto emocional, de custo 
baixo, que a concorrência geralmente 
não entende o que está sendo feito e tem 
dificuldades de copiar.

Parece milagre né... mas não é.

É resultado de quem pensa fora da 
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caixa, copia e repete somente o que dá 
certo realmente, não tem medo de testar 
novas formas de promover, surpreende os 
clientes positivamente e toca no emocional 
das pessoas para somente depois disso 
fazer a venda acontecer. 

Os resultados vem sendo muito 
animadores!

A arte de vender está exigindo 
mais dos lojistas em geral.

Além da velha experiência 
prática no varejo, agora é preciso 
ter também outras atribuições 
como...

•Criatividade
•Persuasão
•Psicologia de consumo 
•Inovações.
Precisam ter também a capacidade 

de entender os comportamentos de 
consumo de cada tipo de cliente que 
queremos trazer para dentro das 
nossas lojas.
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VEJA UM MODELO DE 
CAMPANHA “MATADORA”

Esse tipo de campanha nós já fizemos 
várias vezes.

O resultado tem sido excelente, 
principalmente quando conseguimos fazer 
o que precisa ser feito.

Veja os principais ganhos que esse tipo 
de campanha pode trazer  para sua loja:

Você atrai mais clientes novos!

Gente que nunca entrou na sua loja, 
vai aparecer para comprar.

Os clientes antigos também vão 
aparecer para comprar novamente.

Sua loja vai vender mais para cada 
cliente. 

O ticket médio das suas vendas 
pode aumentar entre 30% e 50%.

Isso é um milagre? 
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Não. É o resultado de técnicas 
super vendedoras, já testadas, 
validadas e BEM EXECUTADAS.

CUIDADO!

Avalie essa campanha com foco 
nos resultados superiores que ela 
provavelmente trará para sua loja.

Evite olhar apenas para os custos e 
para o trabalho extra.

Quem quizer vender mais terá que 
“fazer mais e melhor”!
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COMO FUNCIONA ESSA 
CAMPANHA NA PRÁTICA?

Os melhores resultados de vendas com 
margens boas e tickets médios maiores, foram 
atingidos da seguinte forma:

A loja compra uma pequena coleção de 
PULSEIRAS TEMÁTICAS – FOLHEADAS EM 
OURO 18 K – COLECIONÁVEIS

São pulseiras produzidas especialmente para 
esse tipo de campanha, com pingentes temáticos. 
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A loja oferece UMA PULSEIRA DE 
PRESENTE em uma compra e as mulheres 
já sabem que podem ganhar outras para 
aumentar a coleção. 

Algumas clientes chegam a ganhar 5 ou 
mais pulseiras.
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SUA LOJA PODE PROMOVER 
ESSA CAMPANHA

DA SEGUINTE FORMA:

Exemplo 1

“Nas compras acima de 
R$390,00, GANHE uma 
pulseira temática, folheada a 
ouro 18 k”

Isso aumenta o ticket médio da sua 
loja. Em alguns casos conseguimos um 
crescimento em torno de 40%.

Sua loja estabelece esse valor (para 
dar a pulseira de presente) conforme 
seu ticket médio, puxando sempre para 
próximo do dobro do ticket atual.

A compra média de quem ganha uma 
pulseira, na maioria das lojas passou de 
R$450,00. Ou seja, aquelas mulheres 
que ganharam uma pulseira, compraram 
um valor médio em torno de R$450,00.



11

Exemplo 2
“Na compra de... (determinado 

produto, ou produtos, de valor agregado 
e com boa margem, como um casaco, 
uma bolsa de  alto valor ou duas botas, 
por exemplo), GANHE uma pulseira 
temática, folheada a ouro 18 k.”

Isso também puxa o ticket médio da sua 
loja para cima

Exemplo 3
PARA CAPTAR CLIENTES NOVOS E/

OU REATIVAR CLIENTES QUE NÃO 
COMPRARAM MAIS NOS ÚLTIMOS 
MESES.

“Na sua próxima compra em 
nossa loja, no valor acima de 
R$180,00, GANHE uma pulseira 
temática, folheada a ouro 18 k.”

Aqui diminuímos o valor para dar o 
presente, para atrair mais clientes novos e 
inativos, mas na prática, a compra média 
de quem ganha uma pulseira nessas 
campanhas de captura e reativação de 
clientes, passa de R$300,00.
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Perceba que nesses três exemplos con-
templamos ações para:

• ATRAIR CLIENTES NOVOS;

• REATIVAR OS QUE JÁ NÃO 
COMPRAM HÁ MUITOS MESES; 

• AUMENTAR O TICKET MÉDIO DAS 
COMPRAS DOS CLIENTES QUE ESTÃO 
DENTRO DAS LOJAS;

• AUMENTAR AS VENDAS DE 
PRODUTOS DE VALORES MAIS 
ALTOS E COM MELHORES MARGENS.

ganhe
uma pulseira

Como? Nas compras
acima de R$290,00!
PRESENTE ASSIM

SÓ NA            

folhada em ouro 18K
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AS PERGUNTAS MAIS COMUNS 
SOBRE ESSA CAMPANHA

Quando apresentamos esse tipo de 
campanha pela primeira vez, as perguntas 
mais comuns que os lojistas nos fazem são:

• PERGUNTA: Como ganhar 
dinheiro dando pulseiras 
folhe-adas a ouro 18K?

 RESPOSTA: Comprando as 
pulseiras   de fornecedores certos, 
com um custo em torno de R$12,00 
a R$15,00, com as embalagens 
e frete para todo o Brasil. Em uma 
venda média de R$ 300,00, o custo 
final não passa de 5% da venda. 
Muito menor do que os 10% que 
a maioria das lojas oferece nas 
compras maiores. Descontos de 10%  
acabam gerando baixo impacto, 
quando a intenção é  fazer as 
clientes comprarem mais. Um brinde 
emocional geralmente causa um 
impulso muito maior.
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• PERGUNTA: Por que precisa ser 
uma pulseira, se pode ser outro 
produto que já tenho na loja?

 RESPOSTA: Na prática, as pulseiras 
são um produto de alto valor 
emocional e atingem a maioria das 
mulheres. Testamos vários tipos de 
presentes e na maioria das lojas de 
moda feminina, as pulseiras foram as 
que deram maior impulso de compra 
nas clientes. Não são um brinde, 
são “um presente” de alto valor 
percebido. Os especialistas em vendas 
sabem também que, QUANDO 
PRESENTEAMOS NOSSOS 
CLIENTES COM PRODUTOS 
DA LOJA (a não ser que sejam 
peças de alto valor).  O IMPACTO 
EMOCIONAL é menor do que os 
colecionáveis.  

• PERGUNTA: Posso trocar 
a pulseira por um VALE 
COMPRAS na próxima 
compra?

 RESPOSTA: Pode, mas o efeito 
não será o mesmo, porque no caso 
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da pulseira já temos o objeto de 
desejo fixado na mente das clientes. 
Um vale compras é só dinheiro e 
não materializa nenhum objeto de 
desejo. Por mais que você aumente 
o valor do vale compras, a maioria 
ainda vai pensar que “poderia ser 
mais”. Testamos os dois. As pulseiras 
tem um impacto emocional maior do 
que um vale compras e com um custo 
muito menor.

• PERGUNTA: Como faço para 
ter certeza que isso funciona?

 RESPOSTA: Faça um teste drive 
com uma campanha rápida, usando 
uma centena ou mais de pulseiras, 
durante uns dias. Mas cuidado! 
Calcule bem quantas clientes 
serão presenteadas durante toda 
a campanha, porque em alguns 
casos os lojistas pensaram pequeno, 
compraram poucas pulseiras, várias 
clientes vieram na loja e ficaram 
frustradas, porque não havia mais 
pulseiras. No caso de comprar 
algumas pulseiras a mais, você 
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estende a campanha alguns dias 
e não vai sobrar nada.  Se você 
não tem certeza do sucesso dessa 
promoção, pelo menos faça um “test 
drive”. Assim você decide depois 
com mais segurança.

• PERGUNTA: E se meus 
concorrentes copiarem essa 
campanha?

 RESPOSTA: A grande maioria 
dos seus concorrentes não vai 
entender direito “o quê” e “como” 
você está fazendo. Alguns, mais 
inteligentes, podem copiar sim. 
Por isso recomendamos que você 
decida rápido e comece antes dos 
seus concorrentes. Já pensou se eles 
lançam isso antes de você?

• PERGUNTA: Qual a garantia 
que tenho de que essa 
campanha vai dar certo na 
minha loja?

 RESPOSTA: Nenhuma garantia. Os 
resultados positivos virão se você, 
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primeiro, entender a lógica dessa 
campanha e se sua loja executar 
com excelência cada passo do que 
explicamos aqui. Se você ainda tiver 
dúvida, entre em contato conosco, 
que nós explicaremos com detalhes 
o que você precisa fazer para, 
então, garantir o sucesso dessa 
campanha na sua loja.

• PERGUNTA: Onde consigo 
essas pulseiras, com 
qualidade, por esse custo tão 
baixo?

 RESPOSTA: Nós rastreamos esse 
mercado de fornecedores desse 
tipo de pulseiras e sabemos onde 
você pode buscar isso com toda 
a segurança. Podemos indicar 
uma indústria que já produz essas 
pulseiras para nós, com alta 
qualidade, seriedade e preços super 
baixos. Mandem um WhatsApp ou 
liguem para (51) 99725-6895 e 
falem conosco. Nós ajudamos vocês.
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O PODER DOS 
“COLECIONÁVEIS”

É importante destacar que a técnica 
de presentear clientes com produtos 
colecionáveis é antiga. Nem por isso 
ela perdeu sua força de produzir bons 
resultados.

As pulseiras colecionáveis tem o 
poder de trazer as clientes de volta para 
ganhar outras pulseiras e podemos ter 
lançamentos a cada três meses.

As clientes usam muito essas pulseiras. 
Assim estão sempre lembrando que podem 
ganhar outra, com outro tema.

Sua loja fica na memória das suas 
clientes, porque acaba participando dos 
momentos da vida dessas mulheres. Isso 
produz um impacto emocional positivo 
nas consumidoras: Provoca sentimentos de 
gratidão, de um certo compromisso, muito 
parecido com o efeito das alianças, que 
lembram o casamento. 

Atingir esse estágio de “estar na mente 
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dos clientes” é o sonho da maioria dos 
lojistas mais atualizados.

O varejo americano usa muitos brindes 
colecionáveis, com produtos da mídia 
e da moda. Usam muito os produtos 
licenciados, como “Os Vingadores”, 
miniaturas de objetos de desejo e 
lançamentos tecnológicos.

Nesse caso das pulseiras, acertamos 
no tipo de colecionáveis, para o público 
feminino brasileiro.

As clientes se encantam, porque não 
é um brindezinho descartável ou uma 
bijuteria. Elas estão ganhando uma “joia 
folheada” de qualidade, com alto valor 
percebido pela cliente, que não sabe 
que a loja pagou apenas R$15,00, por 
uma pulseira que poderia ser vendida por 
preços entre R$50,00 e R$80,00.

 O que estamos afirmando, vem 
das várias campanhas que já fizemos, 
em várias lojas, e que deram ótimos 
resultados.
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OS SEGREDOS PARA 
ACERTAR EM CHEIO NESSAS 

CAMPANHAS!
Nós já fizemos dezenas de campanhas 

assim, que deram muito certo.

Descobrimos que elas têm alguns 
segredos práticos que garantem seu 
sucesso e que vamos passar para você 
“atalhar caminhos e vender mais”, o 
quanto antes.

Os segredos de maior importância são:

AS ISCAS PRECISAM
SER MUITO “DESEJÁVEIS”

 As iscas precisam ser muito atrativas e 
a oferta precisa ser tentadora, na visão das 
clientes. 

 É muito comum um lojista querer 
presentear com produtos que estão 
sobrando dentro da loja.

 Geralmente esses produtos são pouco 
desejáveis, tanto que estão sobrando.
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Sendo assim, não causarão impacto 
emocional e nem provocarão “um grande  
desejo” nas pessoas.

Uma isca DESEJÁVEL  é a que faz com 
que as clientes comprem o que queremos 
vender.

Se você tiver algo tão, ou mais, atraente 
quanto as pulseiras, experimente fazer com 
o que você tem. 

Na prática, nós já comprovamos que 
com as pulseiras folheadas a probabilidade 
de dar certo é muito grande.

CUSTO BAIXO

  Além de serem desejáveis, os 
presentes precisam ter um custo baixo para 
você não perder na margem da campanha.

Dentro do possível, mantenha o preço 
cheio dos produtos da campanha e trabalhe 
com pulseiras boas, bonitas e  de baixo 
custo. 
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MUITO MARKETING 

A loja que tem uma campanha dessas 
precisa divulgar muito, para atrair o 
máximo de clientes. 

Para isso, além das vitrines da sua 
loja, dispare postagens da campanha em 
todos os canais de comunicação com seus 
clientes e nas redes sociais, onde é preciso 
impulsionar/patrocinar nos primeiros dias, 
para que todas as clientes com potencial 
fiquem sabendo da sua campanha de 
colecionáveis.

O RESULTADO MAIOR SE FAZ DEN-
TRO DA LOJA

As pulseiras devem atrair algumas clien-
tes inativas e outras que virão pela primeira 
vez na sua loja, mas essa campanha dá 
resultados muito melhores nas ações, para 
AUMENTAR O VALOR DAS COMPRAS 
DE CADA CLIENTE.
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Por isso dizemos que os melhores 
resultados dessa campanha acontecem 
quando as clientes estão dentro da loja, 
comprando algum produto.

É nessa hora que sua equipe deve 
convencer as clientes a levarem mais 
produtos que vão dar direito a uma 
pulseira.

EQUIPE PREPARADA E MOTIVADA.

Sua equipe deve ser a primeira a ser 
motivada e treinada para converter ao 
máximo essa campanha.

Treine e monitore para conferir se estão 
executando o que foi combinado no 
treinamento. Monitorar é um dos segredos 
do sucesso de um treinamento.

 E para motivar a equipe para que 
ofereça para todas as clientes, crie a 
seguinte ação de motivação interna:

 A cada dez pulseiras distribuídas 
dentro das regras da campanha ou a cada 
dez “tickets” acima de R$400,00 (por 
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exemplo), que uma vendedora conseguir, 
a loja bonificará essa vendedora com 
R$50,00.

 Veja que não são R$5,00 por 
cliente. São “a cada dez, recebe 
R$50,00”.

 Usar a técnica de “a cada dez ”, tem 
algumas vantagens. Com seis conversões 
de performance, as vendedoras vão atrás 
das dez, porque senão NÃO GANHAM 
NADA. 

Outra vantagem é a seguinte: com 
dezoito de performance (por exemplo), 
você só paga o bônus de dez e não 
das dezoito. Isso diminui os custos das 
campanhas.

 Para dar uma boa arrancada na 
campanha, em alguns casos, nós ainda 
acrescentamos o seguinte desafio: a 
vendedora que atingir as primeiras dez, 
ganha o bônus em dobro, que é de 
R$100,00. Somente a primeira. Com esse 
gatilho, da antecipação, a campanha já 
começa com altos esforços da equipe.
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 TEMÁTICAS E COLECIONÁVEIS

Um dos segredos dessa campanha com 
as pulseiras é que elas são temáticas, com 
pingentes diferentes em cada pulseira, 
relativos ao amor, espirituais, da família, 
símbolos que atraem boas energias, etc...

Além de temáticas, o fato de serem 
colecionáveis, faz com que as clientes 
queiram sempre mais uma e voltem a 
comprar na loja.

 Por isso, quando as clientes estão 
levando uma pulseira, a equipe precisa 
salientar que elas podem ganhar as 
outras também. Isso pode ser usado nas 
comunicações digitais também. 
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Se você tiver alguma dificuldade 
ainda de entender todo o poder dessa 
campanha, entre em contato conosco 

através do WhatsApp, e-mail ou nas 
redes sociais.

WhatsApp:

(51) 99725-6895

E-mail:

contato@lojasupervendedora.com.br

Redes Sociais:

https://fb.com/lojasupervendedora

https://fb.com/xavierfritssch

Se quiser fazer um pedido das 
pulseiras, ligue: (51) 99725-6895
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Essas campanhas são mais um caso de 
sucesso que conseguimos, participando 
da criação das estratégias de vendas de 
LOJAS SUPER VENDEDORAS.

Se você ainda não faz esse tipo de 
campanha, poderosa e lucrativa, pelo 
menos experimente fazer UMA VEZ.

Você verá que “vender mais e melhor” 
ainda é possível, quando fazemos as 
coisas certas. 

Quem sabe vender, 
encontra as 

oportunidades.

Quem não sabe, 
inventa as desculpas e 
tenta tirar o brilho de 

quem sabe!
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Especialista 
em vendas 
no varejo.

Participa do crescimento das vendas e da vida 
real de centenas de lojistas em todo o Brasil.

Criador do portal
LOJA SUPER VENDEDORA

Diretor da consultoria
“Xavier Fritsch & Associados” 

Curta nossas páginas e acesse 
nosso site.

Queremos que você 
nunca mais fale em 

crise nas vendas 
dentro das suas lojas.

www.lojasupervendedora.com.br


