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Um guia de leitura rápida e objetiva, para 

fazer sua loja vender mais após o Coronavírus! 

RESUMO 
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portas abertas, apesar de 

tudo!Escrito em “Lojês” A 

linguagem prática das lojas. 
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Recado do Autor 

Se você é lojista e atuou com um bom desempenho até aqui, 

você é um vitorioso. 

Você merece ser distinguido como um guerreiro, um 

fazedor, que já mostrou sua força na prática e ajudou muita gente 

a ter trabalho, renda e a viver melhor. 

É para você que eu dedico especialmente esse trabalho. 

Escrevi esse e-book para servir como um guia para aqueles 

lojistas que continuarão com as portas abertas após o novo 

coronavírus e dispostos a aproveitar as oportunidades que 

sempre existem, quaisquer que sejam as situações em que os 

mercados se encontrem. 

É uma síntese simples e objetiva, do que pode ser feito 

agora, na prática, para que uma loja consiga vender o máximo do 

seu potencial, apesar das imensas dificuldades que serão 

enfrentadas nos próximos meses. 

Há décadas atuando como estrategista de vendas no varejo, 

estou passando todos os nossos conhecimentos práticos para 

que você tenha mais informações para acertar nas suas 

decisões. 
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Optamos também por escrever esse e-book em “lojês”, a 

linguagem prática das lojas. 

Não estou sozinho nesse trabalho. Conto com nossa equipe 

a quem sempre tenho uma imensa gratidão. Essa equipe contou 

também com a valiosa contribuição de vários amigos varejistas, 

alguns com mentes brilhantes, que agregaram muitos 

conhecimentos a partir dos seus debates conosco, seus 

questionamentos, dúvidas, experiências relatadas e decisões que 

mudaram o rumo dos seus negócios para melhor. Esse 

compartilhamento e seus conhecimentos são decisivos nessa 

hora em que a sabedoria liderística é uma das principais virtudes 

de um lojista. 

Fique atento ao detalhe dessas anotações, elas podem 

conter algumas pérolas que podem alavancar as vendas da sua 

loja. 

Aproveitem ao máximo e sigam em frente. 

O varejo ainda é um grande negócio! 

Xavier Fritsch 
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É nas crises que se separam os 

empresários dos aprendizes e 

dos aventureiros. 

  

É nas crises que 
se separam os 

empresários dos 
aprendizes e dos 

aventureiros. 
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1 - Onde Estão as Reais Oportunidades. 

Fomos todos pegos de calças curtas, porque ninguém 

previa essa pandemia há seis meses. Mas o mercado não 

mercado acabou. Ele continua dando sinais de vida! 

O mercado dá sinais o tempo todo. 

O nosso maior desafio é conseguir entender esses sinais e 

aproveitar as oportunidades que eles sempre nos apontam. 

Espiritualmente eu acredito que o Universo funciona assim: 

emite os sinais de forma não muito clara e quem tiver a 

inteligência e a sabedoria de decifrar o que eles mostram, 

geralmente também terá condições de executar na forma e no 

jeito que precisa ser feito. 

Infelizmente grande parte desses sinais e dos recados do 

mercado não tem nos chegado com um tom adocicado. Por isso, 

peço perdão se em alguns momentos teremos que usar alguns 

termos mais diretos e pragmáticos. Na prática, é nas crises que 

se separam os empresários dos aprendizes e dos aventureiros.  

Alguns sinais são mais simples e outros mais complexos. 

Vamos falar então daqueles sinais mais simples. Aqueles 

que a maioria dos líderes do varejo com quem conseguimos 
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contatar após a chegada da pandemia já entendeu e concorda 

que são as oportunidades mais evidentes. Eles são os seguintes:  

• Dominar os caminhos e as ferramentas que levam ao 

contato com o máximo de clientes com potencial de 

compra. 

o Nunca foi tão fácil e tão barato atingir tantas pessoas 

através das mídias sociais. A maioria dos varejistas 

ainda usa muito o marketing tradicional, mais lento e 

mais caro. 

 

• Entender como o cliente está querendo comprar a 

partir de agora, antes dos seus principais 

concorrentes. 

o Muitos lojistas continuarão tentando vender do mesmo 

jeito que faziam antes, mas os clientes mudaram ainda 

mais o seu jeito de comprar. Seus concorrentes levarão 

um certo tempo para entender isso. 

 

• Desenvolver a capacidade de SABER VENDER. 

o Uma grande parte dos lojistas não dominam os 

conhecimentos superiores de vendas no varejo. A 

maioria sabe “atender bem quem vem comprar”. Quem 
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for realmente bom de vendas terá grandes chances de 

vender muito, na medida em que aumentar o fluxo de 

pessoas e muitas lojas estarão fechadas. Poucas 

dominam as estratégias e as técnicas mais avançadas 

de vendas no varejo. 

 

• Usar as técnicas dos gatilhos mentais. 

o Poucos lojistas dominam essas técnicas de alto 

impacto na atração de clientes e nas vendas dentro 

das lojas. 

 

• Seja rápido. 

o O varejista tradicional que ainda estiver aberto 

continuará lento na maioria das suas ações e nas 

mudanças, como sempre foi. Enquanto os super 

vendedores são fascinados pela velocidade nas 

decisões e nas ações, os demais costumam dizer, 

“vamos devagar e com cuidado”. 

 

• Fortaleça seu caixa com as vendas. 

o Capacidade de gerar caixa a partir das suas vendas vai 

tornar seu negócio muito mais competitivo. Não existe 

uma receita de bolo para isso, que funcione em todos 
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os lojistas, porque isso depende de muitas variáveis 

dentro de cada negócio, mas você precisa encontrar 

um jeito de criar as estratégias e as táticas de geração 

de caixa que sejam as melhores para o seu negócio. 

 

• Seja resiliente 

o Não fique esperando elogios e valorizações 

emocionais. Você vai ser mais exigido, cobrado 

intensamente e seguidamente criticado. Mantenha o 

foco no seu crescimento, nos resultados reais, na 

necessidade de reaprender e siga em frente sem 

mágoas nem "mimimi". Assim são os vencedores! 
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2 - A Terceira Batalha Decisiva é de 
Vida ou Morte. 

Entramos em uma grande guerra em poucos dias, mas nós 

já entendemos que ela está dividida em três grandes batalhas. 

A primeira e mais curta delas é “escapar da letalidade do 

vírus”. 

O lojista que venceu essa batalha, tem pela frente a 

segunda, um pouco mais desafiadora que é “reabrir a loja”. 

Chegar com o negócio em condições de voltar a funcionar no 

final da quarentena. 

E a terceira, que nos parece a mais desafiadora das três, 

porque define quais as lojas que continuarão vivas e as que vão 

fechar em pouco tempo, é a de “fazer as vendas acontecerem ao 

ponto de manter o negócio em condições de se sustentar e dar 

lucro”, pelo menos a médio prazo. 

Sem vendas em sem lucro não teremos muitas chances de 

sobrevivência por muito tempo. 

É nessa batalha que nós concentramos todo esse conteúdo. 

Tente pensar e agir em antecipação quanto a tudo que 

precisa ser feito agora para vencer essa batalha. 
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Preste muita atenção nos conteúdos seguintes, para se 

fortalecer ao máximo para vencer essa guerra e continuar com 

seu negócio dando lucro.  

Sabedoria e velocidade precisam andar juntos nesse 

momento. 

 

 “A causa mais comum do 

fracasso é a incapacidade ou 

falta de vontade de mudar 

diante das exigências de uma 

nova posição do mercado” 

Peter Drucker 
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3 - Estamos em Um Novo Jogo. 

O varejo mudou em poucos dias. 

Não é mais o mesmo varejo. 

O ponto de partida agora não é o que existia antes e como 

era antes. Agora é o que é possível hoje. A partir de agora. 

Algumas lógicas e regras do jogo ainda continuam as 

mesmas, mas muitas se acentuaram, algumas perderam seu 

valor e também surgiram várias outras novas que precisam ser 

rapidamente entendidas e praticadas. 

Precisamos buscar rapidamente o entendimento dos novos 

desafios e oportunidades e pensar no futuro próximo.  

Como faremos amanhã para vendermos mais? 

Aquela velha prática muito comum de antes, de ficar 

esperando para ver o que vai acontecer, vai fechar muitas lojas 

quando as pessoas voltarem a comprar novamente. 

Não temos mais tempo de ficar esperando e nem margens 

para grandes erros ou para cometer muitos pequenos enganos 

ao mesmo tempo. 
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Quem jogar na defesa deverá tomar muitos gols, porque a 

maioria dos competidores vai jogar no ataque. 

Esse jogo não é individual, é em equipe. Escolha os 

melhores craques que puder para sua equipe e evite os 

tradicionais “mais ou menos”. 

Muitos empresários ainda estão abalados emocionalmente, 

sentindo a pressão e tentando fugir da realidade, evitando falar 

sobre certos assuntos e preferindo esperar que algo aconteça ou 

que alguém faça alguma coisa. 

Os vencedores estão fazendo o contrário.  

Estão ligando todos os radares, mas selecionando suas 

fontes. Também estão procurando o máximo de contatos com 

gente mais inteligente, para tentar se informar das melhores 

saídas para o momento e para o futuro próximo. 

Faça um grande esforço para se manter junto dos melhores. 

Os melhores empresários, os melhores conselheiros, os melhores 

fornecedores e os melhores profissionais. 

Só a velha experiência prática de antes não será mais 

suficiente. 
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É um novo jogo! 

Para ganhar esse novo jogo, você vai precisar de muita 

sabedoria, conhecimento e informações rápidas e seguras. 

 

 

 

Se você ainda é a pessoa mais 

inteligente do seu grupo, a partir 

de agora você está no grupo 

errado! 
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4 - Como Pensar a Partir de Agora 

Uma forma simples de começar a organizar o nosso 

pensamento levando em conta a realidade a partir de agora é 

respondendo a seguinte pergunta: 

Quais as metas que você arriscaria para o 
próximo mês, em um mercado com clientes 
transformados pelo pânico? 

Precisamos imaginar o cenário de reabertura das lojas. 

Quantos clientes teremos com capacidade de compra e com 

vontade de comprar, apesar da mídia tocando o horror na 

população e falando de recessão? 

Quantos concorrentes diretos continuarão abertos? 

Como agirão esses concorrentes? 

Quais as vantagens competitivas que meu negócio terá para 

disputar esse jogo? 

Quais as forças de sustentação com quem posso contar 

entre fornecedores, equipes, parceiros de negócio e 

conselheiros? 

Transporte o seu pensamento para o momento futuro! 
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Faça isso com convicção e o máximo de realismo possível. 

Não sonhe demais! Nem deixe as angústias e necessidades 

momentâneas distorcerem a sua percepção da realidade real. 

Pense muito e imagine o máximo de situações possíveis. 

Sejam elas como forem! 

Então comece a movimentar agora o seu negócio na direção 

do que você visualizou a partir desses pensamentos. 

Tudo parecerá mais lógico a partir desse modo de pensar.  

Você verá também que fará muitas coisas de forma 

diferente, provavelmente acertando mais. 

Depois comece a movimentar agora o seu negócio na 

direção do que você visualizou a partir desses pensamentos. 

Tudo parecerá mais lógico a partir desse modelo de pensar.  

Você verá também que fará muitas coisas de forma 

diferente, provavelmente acertando mais. 
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“Fazer as coisas certas é 

mais importante do que fazer as 

coisas direito.” 

Peter Drucker  

  

“Fazer as coisas 
certas é mais 

importante do que 
fazer as coisas 

direito.” 
Peter Drucker 
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5 - Os Pilares Mais Fortes que 
Sustentam as Lojas. 

Nos momentos de crise, sempre foi mais fácil agir de forma 

simples e lógica. 

Com esse pensamento e juntando nossos conhecimentos e 

experiências vividas em décadas de varejo, descobrimos os 

pilares que mantem as lojas com um alto desempenho de 

vendas.  

Esses pilares são sustentados pelas seguintes ações 

diretas: 

1 Geração de alto fluxo de clientes bons para dentro da loja. 

2 Vender o máximo para cada cliente que entrar na loja. 

3 Montar, treinar e monitorar uma equipe de vendas para fazer 

as coisas certas. 

4 Ampliar e melhorar a visão dos líderes para que consigam 

absorver e colocar em prática os conhecimentos superiores 

de vendas no varejo e com isso criar as melhores 

campanhas e processos de vendas. 
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A grande maioria dos varejistas 

tradicionais não fazem planos de vendas.  

Geralmente eles dependem muito mais 

dos fatores externos da sua loja para 

vender mais, do que de seus planos e 

campanhas. 

A partir de agora esses fatores 

externos serão muito desfavoráveis! 

Quem não tiver um bom plano, 

dificilmente terá boas vendas. 

 

Xavier Fritsch 

  

“A grande maioria dos 
varejistas tradicionais não 
fazem planos de vendas. 

Geralmente eles dependem 
muito mais dos fatores 

externos da sua loja para 
vender mais, do que de seus 

planos e campanhas. 

A partir de agora esses 
fatores externos serão muito 

desfavoráveis! 

Quem não tiver um bom 
plano, dificilmente terá boas 

vendas.” 

Xavier Fritsch 
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6 - Um Plano para Seu Negócio 
Prosperar. 

No varejo tradicional o posicionamento normal era esperar 

que as situações externas ajudassem a fazer os clientes irem até 

as lojas e comprar, a exemplo do natal, dia das mães, inverno, 

verão, São João e as folhas de pagamento das empresas e dos 

estados. 

Como já dissemos várias vezes, era o modelo de “Gestão da 

Esperança”, onde o lojista abre a loja e fica na esperança de que 

as vendas aconteçam pela demanda natural. 

Enquanto a alta demanda natural do passado sustentou 

essa prática, isso até funcionava bem.  

Com a mudança radical do jogo, a demanda natural alta está 

dando lugar a uma demanda natural muito baixa.  

Quem quiser continuar vendendo a partir de agora vai ter 

que aprender a gerar uma “demanda induzida” alta. Ou seja, 

induzir mais clientes a irem até a loja e fazer os clientes 

anteriores voltarem. 

Produzir essa demanda induzida alta deve ser a primeira 

parte do plano para sua loja. 

Não temos todas as respostas, porque cada loja tem suas 

questões próprias e assim, cada caso é um caso. 
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Vamos então ajudar você a elaborar “algumas perguntas 

relevantes”, que serão respondidas por você na elaboração do 

seu plano de negócio. 

Experimente analisar com muita atenção cada uma delas, 

como se fosse o CONSELHO DE DIREÇÃO da sua empresa lhe 

perguntando isso. 

Como vamos gerar uma demanda alta de clientes? 

• Qual o tipo de cliente que queremos atrair? 

• Quais as iscas de alto impacto que vão atrair esses clientes? 

• Quais os produtos que teremos de dar descontos altos para 

atrair mais clientes, porque de outra forma não venderemos 

esses produtos mesmo? 

• Quais os gatilhos mentais e a linguagem que vamos adotar? 

• Quais os canais de comunicação que vamos usar? 

• Como serão as vitrines para atrairmos mais consumidores 

para dentro da loja? 

• Como vamos avaliar se estamos fazendo certo? 

Como vamos transformar essa demanda em mais vendas? 

• Como vou preparar a loja e motivar a equipe de vendas? 

• Qual o melhor jeito da minha loja atender para vender mais? 

• Quais as facilidades e campanhas internas que vamos 

oferecer? 
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Qual o tamanho de fato do seu negócio? 

• Quanto essa loja pode vender, levando em conta o tamanho 

da loja, o caixa, o mix, a equipe? 

• Qual o potencial do mercado que posso atingir? 

• Do que vou ter que abrir mão? 

• Quais as metas mínimas e as ideais de vendas e de ticket 

médio? Tente trabalhar com metas semanais inicialmente, 

assim você trabalha com uma visão mais real e acompanha 

as mudanças do mercado, que serão intensas. 

O que ainda preciso aprender para ser melhor? 

• Quais os conhecimentos que me faltam? 

• Quais as tecnologias que preciso dominar? 

Quais os parceiros que vão me ajudar a vender mais? 

• Quais os fornecedores que têm produtos que realmente 

vendem bem? 

• Quais os especialistas de vendas, internos e externos com 

quem eu posso contar? 

• Quais as parcerias de vendas que posso fazer? 
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OUTRAS PERGUNTAS QUE PRECISAM 
SER FEITAS PARA APRIMORAR SEU PLANO. 

Como vamos manter e acionar nossos clientes bons já 

conquistados? 

Quais os indicadores que serão acompanhados para 

monitorar o desempenho das vendas diariamente, além da venda 

geral? 

Como vamos nos manter atualizados e acompanhando os 

movimentos acelerados de mudanças no jeito que os clientes 

estão comprando a partir de agora? 
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“Se eu tivesse seis horas para 

derrubar uma árvore, eu 

passaria as primeiras quatro 

horas afiando o machado” 

Abrahan Lincoln 

  

“Se eu tivesse seis 
horas para derrubar 

uma árvore, 
eu passaria as 

primeiras quatro 
horas afiando o 

machado” 
Abrahan Lincoln 
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7 - Foco nas Vendas. 

A grande missão de um lojista é vender. 

E quanto tempo, do seu dia, você dedica ao 

aperfeiçoamento das suas vendas. 

No passado recente os lojistas dedicavam muito tempo para 

comprar, cuidar da parte administrativa, participar de 

movimentos políticos e faltava tempo para montar as melhores 

campanhas, treinar e motivar as equipes de vendas e checar 

como as vendas estavam acontecendo dentro das lojas.  

Vamos recordar uma velha máxima que nunca esteve tão 

atual: 

Não há problemas dentro do varejo que 
uma boa venda não resolva. 

Então, se você conseguiu organizar os quatro pilares do 

Capitulo 5, que são: 

1 A geração de alto fluxo de clientes 

2 A conversão desse fluxo em muitas vendas 

3 Uma equipe bem montada, treinada e motivada 

para vender mais. 
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4 Os conhecimentos superiores da liderança para 

montar as melhores campanhas de vendas. 

Agora é preciso aumentar o foco nas vendas. 

Defina metas de vendas ousadas para a loja e para cada 

vendedor e monitore essas metas todos os dias.  

A maioria trabalha com três metas: a mínima, a ideal e a 

sonho, por exemplo, oferecendo premiações atrativas para quem 

atingir o esperado. Tente trabalhar com metas semanais ou 

quinzenais, nos primeiros meses de retomada das vendas. 

Fique ligado o tempo todo acompanhando os resultados e 

agindo imediatamente quando as metas não estão sendo 

atingidas. 

Em tempos de vendas difíceis, não podemos perder muitas 

oportunidades de vender mais. 

Se antes o seu foco era nas compras, no caixa ou em algum 

outro ponto do seu negócio ou da sua vida, agora é a hora de 

focar nas vendas. 

As vendas é que manterão todo o seu negócio funcionando 

e dando lucro a partir de agora e é você quem terá de fazer elas 

acontecerem.   
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Não dá mais para esperar uma 

semana ou o final de uma 

campanha para corrigirmos 

algum equívoco que esteja 

prejudicando o desempenho das 

vendas. 

  

Não dá mais para 
esperar uma 

semana ou o final 
de uma campanha 
para corrigirmos 

algum equívoco que 
esteja prejudicando 
o desempenho das 

vendas. 
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8 - O Segredo de Como Fazer a Venda 
Acontecer. 

Até poucos dias atrás, o varejo ainda era um dos paraísos da 

indisciplina tática. 

Os profissionais prometiam que iriam executar tudo 

o que foi combinado e isso muito frequentemente não 

acontecia. 

Se eu tivesse que lhe contar um dos segredos que fazem as 

vendas acontecerem dentro das lojas melhor preparadas, eu 

escolheria esse: 

Monitore tudo o que puder! 

Se você combinou com sua equipe que algo precisa ser feito 

para vender mais, monitore se está sendo feito por todos. 

Se você combinou a divulgação das campanhas de alguma 

forma, monitore para saber se isso está acontecendo conforme o 

combinado. 

Isso vale para os atendimentos de vendas, para a estrutura 

de loja e para todas as ações de vendas em geral. 
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Monitorar é o segredo de fazer a venda acontecer. 

Certo dia um grande líder do varejo brasileiro me falava 

entusiasmado do nível avançado de monitoramento que sua 

empresa já tinha atingido e deixou escapar a seguinte frase: 

Quando eu monitoro alguém, 
um dos dois cansa! 
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Na prática isso é tudo muito simples. 
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Se você monitora as coisas são feitas. 

Se você não monitora, as coisas não 

acontecem na sua totalidade. 

No ambiente competitivo e de vendas 

escassas a partir de agora, não 

podemos mais deixar de fazer o que 

precisa ser feito, sob pena de 

perdermos muitas vendas boas e 

comprometermos o resultado das lojas. 

  

Na prática isso é tudo muito 
simples. 

Se você monitora, 
as coisas são feitas. 

Se você não monitora, 
 as coisas não acontecem na 

sua totalidade. 

No ambiente competitivo e 
de vendas escassas a partir 
de agora, não podemos mais 
deixar de fazer o que precisa 

ser feito, sob pena de 
perdermos muitas vendas 
boas e comprometermos o 

resultado das lojas. 
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9 - O MINDSET do Varejista Vencedor a 
Partir de Agora. 

O termo mindset significa “modelo mental”.  

É a nossa forma de pensar ao enfrentarmos as mais 

diversas situações do cotidiano.  

É através dele que seremos capazes de tomar decisões 

certas ou equivocadas. 

O conjunto de ideias, crenças e valores que uma pessoa 

possui é responsável pelo seu mindset.  

Esse conjunto é responsável pela maneira como o indivíduo 

compreende, enxerga e julga tudo o que acontece na sua vida e 

no seu negócio. 

A partir disso toma decisões e assume atitudes. É a 

percepção que cada um tem da realidade em que está inserido, 

norteando sua vida. 

Quando o mindset de um lojista está desconectado com as 

realidade do mercado, os erros são inevitáveis, especialmente 

quando se trata de vendas.  
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Mindset de Crescimento 

“Eu não tenho ídolos. Tenho 
admiração por trabalho, 

dedicação e competência.” 

Ayrton Senna 

 

Quem tem o mindset de crescimento acredita que 

obstáculos e limitações sempre revelam uma oportunidade de 

superação e aprendizado.  

São pessoas movidas por desafios.  

São motivados pela vitória! 

Não estão buscando elogios e reconhecimento pessoal. 

Querem resultados e crescimento real. 

Para você que já é um vencedor, vamos destacar algumas 

frases que farão você moldar ainda mais o seu mindset para os 

novos tempos de alta competição que começam agora. 

Algumas dessas frases vieram de lojistas com mentes 

brilhantes, que pediram que omitíssemos seus nomes. Então 

fizemos isso com todas as frases.  
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Seja ousado 

“Onde existe uma empresa de 

sucesso, alguém um dia lá 

tomou uma decisão valente” 

Peter Drucker 

  

Seja ousado: 

“Onde existe uma 
empresa de 

sucesso, alguém um 
dia lá tomou uma 
decisão valente” 

Peter Drucker 
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O jogo do novo varejo pós 

coronavírus, super competitivo, 

será vencido pelos corajosos, 

não pelos que ficam esperando 

que alguma coisa vá acontecer 

ou que alguém vá fazer alguma 

coisa para salvar o seu negócio. 

 

  

O jogo do novo varejo 
pós coronavírus, super 

competitivo, será 
vencido pelos 

corajosos, não pelos 
que ficam esperando 
que alguma coisa vá 

acontecer ou que 
alguém vá fazer 

alguma coisa para 
salvar o seu negócio. 
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Quem quiser andar por pouco tempo 

nessa estrada do novo varejo e sair 

do mercado logo, ande sozinho que 

vai mais rápido. 

Quem quiser ir longe e se fortalecer, 

ande bem acompanhado. 

Por isso é tão importante escolher 

bons parceiros, bons profissionais 

para sua equipe e os melhores 

conselheiros possíveis. 

  

Quem quiser andar por pouco 
tempo nessa estrada do novo 

varejo e sair do mercado 
logo, ande sozinho que vai 

mais rápido. 

Quem quiser ir longe e se 
fortalecer, ande bem 

acompanhado. 

Por isso é tão importante 
escolher bons parceiros, 

bons profissionais para sua 
equipe e os melhores 

conselheiros possíveis. 
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Colocar essa imagem em uma página. 

Mas tira o logo e a frase em amarelo. 
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Se você ainda reage com raiva diante de 

críticas ou quando é cobrado de não fazer 

o melhor. 

Se você ainda não aceita os próprios erros 

e os pequenos fracassos e fica buscando 

uma desculpa, quando deveria aprender 

com isso. 

Se você ainda foge das análises mais 

realistas, porque a verdade, quando 

adversa, por vezes lhe incomoda. 

Lamento lhe dizer, mas seu mindset ainda 

vive no varejo de antes do Coronavírus! 

  

Se você ainda reage com raiva diante 
de críticas ou quando é cobrado de não 

fazer o melhor. 

Se você ainda não aceita os próprios 
erros e os pequenos fracassos e fica 

buscando uma desculpa, quando 
deveria aprender com isso. 

Se você ainda foge das análises mais 
realistas, porque a verdade, quando 

adversa, por vezes lhe incomoda. 

Lamento lhe dizer, mas seu mindset 
ainda vive no varejo de antes do 

coronavírus! 

 Acelere sua evolução no modo de 
pensar, porque você é do grupo de 

risco. 

Risco de não ter mais lugar no mercado. 
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O Coronavírus deve ter adiantado em cinco 

anos a seleção natural do varejo, tirando do 

mercado milhares de lojas com desempenho 

debilitado, que não abrirão mais e um número 

bem maior de profissionais despreparados. 

Quando as pessoas voltarem a comprar em 

maior volume, teremos um mix de lojas menor, 

onde as melhores ficarão ainda mais evidentes 

e venderão ainda mais. 

Quem não estiver atualizado estará 

visivelmente exposto diante dos olhos dos 

consumidores, que agora são mais críticos, 

mais seletivos, mais retraídos e mais 

exigentes. 

  

O coronavírus deve ter adiantado 
em cinco anos a seleção natural do 
varejo, tirando do mercado milhares 

de lojas com desempenho 
debilitado, que não abrirão mais e 

um número bem maior de 
profissionais despreparados. 

Quando as pessoas voltarem a 
comprar em maior volume, teremos 

um mix de lojas menor, onde as 
melhores ficarão ainda mais 

evidentes e venderão ainda mais. 

Quem não estiver atualizado estará 
visivelmente exposto diante dos 

olhos dos consumidores, que agora 
são mais críticos, mais seletivos, 
mais retraídos e mais exigentes. 
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Igual como aconteceu com os 

dinossauros, sofremos uma explosão. 

Só que desta vez, um vírus que afetou 

todos os mercados. 

Não serão necessariamente os 

maiores fortes, nem os maiores que 

vão ter sucesso. 

Certamente serão os que 

conseguirem se adaptar melhor ao 

novo jeito de vender. 

  

Igual como aconteceu com os 
dinossauros, sofremos uma 

explosão. Só que desta vez, foi 
um vírus que afetou todos os 

mercados. 

Não serão necessariamente os 
maiores fortes, nem os 

maiores que vão ter sucesso. 

Certamente serão os que 
conseguirem se adaptar 

melhor ao novo jeito de vender. 
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Se amanhã, todo o varejo voltar a 

funcionar normalmente, sua loja já 

tem um plano estratégico e tático 

para vender para os clientes 

assustados, com menos renda, 

indecisos quanto ao seu futuro e que 

estão ouvindo o eco da imprensa 

mundial que diz “não se contamine e 

evite aglomerações”, porque esse 

vírus pode matar? 

  

Se amanhã, todo o varejo 
voltar a funcionar 

normalmente, sua loja já tem 
um plano estratégico e tático 
para vender para os clientes 

assustados, com menos renda, 
indecisos quanto ao seu futuro 
e que estão ouvindo o eco da 

imprensa mundial que diz: 
“Não se contamine e evite 

aglomerações, porque esse 
vírus pode matar.”? 
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Depois do novo Coronavírus, 

você vai mudar o jeito da sua 

loja vender ou vai continuar 

fazendo do jeito que sempre 

fez? 

Xavier Fritsch 

  

“Depois do novo 
coronavírus, você vai 
mudar o jeito da sua 

loja vender ou vai 
continuar fazendo do 

jeito que sempre fez?” 

Xavier Fritsch 
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O conhecimento superior de 

vendas no varejo aplicado na 

prática com excelência, será o 

recurso mais significativo dos 

lojistas nesses novos tempos 

de vendas escassas. 

Domine esse conhecimento e 

nunca mais você vai falar de 

crise das vendas dentro das 

suas lojas! 

Xavier Fritsch 

“O conhecimento superior de 
vendas no varejo aplicado na 
prática com excelência, será 
o recurso mais significativo 
dos lojistas nesses novos 

tempos de vendas escassas. 

Domine esse conhecimento e 
nunca mais você vai falar de 
crise das vendas dentro das 

suas lojas!” 

Xavier Fritsch 
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Gostou deste e-book? 

Acesse outros conteúdos 

em 
 

www. 
lojasupervendedora 

.com.br 
 

Acesse também 
nossas redes sociais: 

  /lojasupervendedora 

@lojasupervendedora 

/lojasupervendedora 

https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://pulpo.work/
https://pulpo.work/
https://pulpo.work/
http://www.lojasupervendedora.com.br/
http://www.lojasupervendedora.com.br/
http://www.lojasupervendedora.com.br/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.facebook.com/lojasupervendedora/
https://www.instagram.com/lojasupervendedora/
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
https://www.linkedin.com/company/lojasupervendedora
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Quem é Xavier Fritsch? 

• Atua por mais de dez anos como 

consultor de estratégias de vendas 

para pequenas, médias e grandes 

redes do varejo do Sul do Brasil; 

• Criou e dirige o portal Loja Super 

Vendedora; 

• Entre seus clientes já atendidos estão 

lojas de alto desempenho. Algumas 

têm mais de 100 pontos de vendas; 

• Um apaixonado por conhecimentos 

superiores de vendas no varejo 

lojista. 


