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GERENTES DE LOJAS
SUPER VENDEDORAS

Como são?
Como pensam?
Como FAZEM?

A LINGUAGEM PRÁTICA DAS LOJAS.
ESCRITO EM “LOJÊS”,
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Por

Xavier Fritsch
Especialista em

Vendas no Varejo

A função de gerente de loja 
é uma das que oferece mais 
oportunidades de trabalho e 
crescimento profissional na 
atual conjuntura do mercado 
brasileiro.
É também uma das menos 
complexas.
Leia esse livro com atenção e 
tudo ficará bem mais claro.
Boa leitura!
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O varejo vem se transformando em uma 
velocidade nunca imaginada antes.

Ficamos décadas gerenciando o atendimento 
e as vendas das lojas da mesma forma.

Agora os clientes mudaram o seu jeito de 
comprar e as lojas precisam mudar o seu jeito 
de vender.

Para muitos gerentes e lojistas tradicionais 
parece que o mercado ficou de cabeça para 
baixo.

Nesse ambiente de mudanças, de transição 
de um modelo de negócio tradicional 
para outro mais atualizado, provocadas 
pelos avanços e inovações que o cliente já 
adotou, os gerentes das lojas se tornaram 
personagens importantíssimos, com poderes 
para alavancar uma loja a patamares 
superiores ou sabotar as inovações e 
estagnar as vendas daquelas lojas mais 
tradicionais e que antes eram muito boas.
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Esse estágio caótico (onde as regras ainda 
não estão muito claras) oferece muitas 
oportunidades para os que conseguem se 
atualizar e fazer a venda acontecer dentro 
das lojas do novo modelo.

Ao mesmo tempo, os avanços tecnológicos 
somados aos investimentos das lojas melhor 
preparadas na busca de conhecimentos 
superiores de vendas e estratégias bem mais 
agressivas comercialmente, fazem surgir as 
LOJAS SUPER VENDEDORAS.

São essas lojas que desequilibram a 
competição nas cidades onde elas se 
instalam, vendendo muito mais do que os 
seus concorrentes e sendo mais uma grande 
ameaça, além das vendas pela internet. 

Quem gerencia essas lojas?

São profissionais competentes e preparados 
para comandar esse modelo de negócio. 
Eles ainda são poucos para tantas lojas!
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A partir de estudos, experiências e 
observações práticas que fizemos nesse 
ambiente de competição, resolvemos 
escrever esse livro chamando atenção para 
esse novo perfil de gerente de loja “super 
valorizado”. 

Se você pretende ser um deles, fique ligado 
e aproveite esse conteúdo que pode fazer 
você também ser um profissional atualizado 
e de alto desempenho, fazendo parte de 
uma elite de gerentes do novo varejo. ♦
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Quem 
somos 
nós?
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Somos uma equipe de profissionais 
engajados no propósito de melhorar 

os gerentes de lojas e os lojistas do varejo 
brasileiro, auxiliando quem tiver a pretensão 
de estar entre os melhores.

Eu, Xavier Fritsch, atuo por mais de dez 
anos como consultor “estrategista de 
vendas” de várias redes de lojas, desde 
aquelas com duas ou três filiais, até 
algumas com mais de trezentos pontos de 
vendas.

Sou o criador e líder da Xavier Fritsch & 
Associados, uma consultoria especializada 
em acelerar as vendas de redes de lojas 
super vendedoras, na prática.

Criei e estou dirigindo o portal “LOJA 
SUPER VENDEDORA”, focado em 
influenciar a evolução das vendas no 
varejo de lojas físicas.

Já contratei e treinei centenas de gerentes 
de lojas na prática.

Em nossas páginas e vídeos nas redes 
digitais, você pode comprovar boa parte 
dessa história.
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A partir de toda essa experiência, vamos 
lhe oferecer um pouco dos conhecimentos 
básicos sobre como ser um gerente de 
lojas super vendedoras, para que você 
possa iniciar uma caminhada de sucesso 
profissional, se você realmente quer isso 
para sua vida.

Esse primeiro conteúdo é de leitura fácil, 
rápida e escrito em “lojês”, a linguagem 
prática das lojas.

Eu fico torcendo para que consigamos 
despertar em você aquela centelha que 
aumentará o brilho dos seus olhos e lhe 
dará uma visão mais clara e objetiva sobre 
o que fazer para ganhar a vida sendo um 
profissional reconhecido, vivendo melhor e 
mais feliz.

Acesse: 
www.lojasupervendedora.com.br

Facebook: 
www.facebook.com/xavierfritssch ♦
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Como a 
maioria dos 
gerentes 
de loja se 
comporta na 
loja
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Durante anos de trabalho prático, 
dentro das lojas de vários segmentos, 

conhecemos gerentes com vários níveis de 
atitude e desempenho.

Há pouco tempo, fizemos uma avaliação 
e uma estatística do nível de competência 
desses profissionais, usando uma amostragem 
em torno de quinhentos gerentes de lojas, 
observados durante vários anos de trabalho 
direto com eles. Levamos em conta as 
experiências vividas a partir de avaliações de 
desempenho gerencial e dos testes de “cliente 
oculto” executados todos os meses, até hoje.

Os números nos mostraram uma realidade 
interessante, que animou a maioria daqueles 
que querem fazer carreira nessa profissão e 
entristeceu os lojistas que precisam contratar 
esses profissionais.

Veja a seguir os resultados arredondados:

18% dos gerentes de lojas atuais são 
bons

37% deixam a desejar

45% deixam muito a desejar.
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Dentro dessa minoria que são os bons, 
alguns poucos são gerentes de lojas super 
vendedoras.

Se você começar agora uma pesquisa 
prática sobre a competência real dos 
gerentes de lojas que você tem acesso, 
verá que os resultados ficarão muito 
próximos desses que apresentamos. ♦
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“O maior perigo em 
tempo de turbulência, 

não é a turbulência 
em si, é agir com a 
lógica do passado”

Peter Drucker
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Os tipos mais 
comuns de 
gerentes 
das lojas de 
varejo físico
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Existem inúmeros tipos de gerentes de 
lojas.

A maioria forma seu estilo em função do 
seu perfil pessoal, geralmente misturando 
isso com as influências externas.
O meio onde foi se desenvolvendo também 
é um forte influenciador no tipo de cada 
um. 
Veja a seguir os tipos mais comuns 
de gerentes de lojas e quais as suas 
características.
Avalie se você particularmente tem algumas 
dessas características gerenciais.

OS PRÁTICOS
Aprenderam fazendo e conhecem 
apenas as técnicas tradicionais. Não 
costumam estudar, ler e nem aprender 
sobre novos modelos de gestão. 
Têm muita dificuldade de lidar com 
mudanças. Geralmente são grandes 
sabotadores das inovações que as lojas 
precisam adotar. Serão considerados 
ULTRAPASSADOS em pouco tempo.
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OS EXPERIENTES
Trabalharam vários anos 
como gerentes e se 
baseiam no passado para 
se afirmarem perante as 

equipes e seus superiores. 
Costumam ter certeza de que já 

sabem tudo e se acham em uma zona de 
conforto por conta disso.
Na mente deles, é tudo sempre do 
mesmo jeito e basta ter experiência para 
ser um expert de gestão. Tendem a não 
estudar, nem se atualizar. Tem dificuldades 
evidentes para lidar com as mudanças 
evolutivas e geralmente enxergam as 
inovações como uma ameaça ou algo 
que não vai dar certo, alegando fracassos 
acontecidos no passado. Quase todos são 
sabotadores das inovações que as lojas 
precisam adotar. Também estão no grupo 
que está sendo visto como “ultrapassados”.

OS TÉCNICOS

Focados nos números e nas técnicas 
de gestão, têm dificuldades para 
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motivar pessoas. Quando a demanda 
natural de clientes cai e é preciso 
aumentar as vendas adicionais, eles 
geralmente não conseguem reerguer 
as vendas das lojas. Não costumam 
treinar suas equipes. São resistentes 
às mudanças, por isso as inovações 
precisam ser muito bem vendidas 
e argumentadas para que eles não 
assumam uma postura de sabotadores. 
Tendem a ficar no grupo dos gerentes 
ultrapassados.

 

OS VENDEDORES

Na maioria dos casos eram bons 
vendedores e foram promovidos 
a gerentes. Não costumam buscar 
conhecimentos de gestão e 
passam a maior parte do tempo 
literalmente “vendendo” dentro da 
loja. Acabam disputando espaços e 
clientes com os demais vendedores. 
Também não treinam suas equipes 
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e têm dificuldades para aceitar as 
inovações. Dificilmente serão gestores 
de lojas super vendedoras.

OS CARISMÁTICOS ou AMIGÕES

São simpáticos, agradáveis e adoram um 
grito de guerra e um ritual de motivação, 
mesmo que geralmente poucas melhorias 
aconteçam depois disso. São admirados 
pelos seus comandados. Têm dificuldades 
ao cobrar melhores desempenhos de suas 
equipes, porque agem como protetores e 
sempre têm uma desculpa “fora da loja” 
para explicar as vendas baixas. São 
indiferentes diante das necessidades de 
mudanças ou inovações. As pessoas e o 
bom relacionamento importam mais do que 
os resultados e os avanços tecnológicos.

OS LEIGOS ou SEM NOÇÃO
Eles são muitos. Geralmente são 
vendedores que foram promovidos a 
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gerentes, sem terem sido preparados. 
Não dominam os conhecimentos básicos 
de gestão de lojas de varejo e tem 
pouca noção do que fazer para a venda 
acontecer quando o fluxo de clientes cai. A 
maioria não tem cognição para aprender a 
gerenciar. Infelizmente eles são muitos.

OS FALSOS
Jogam por estereótipo, tentam mostrar 
uma postura profissional e usam frases 
decoradas. Têm poucos conhecimentos 
básicos de gestão de lojas de varejo, 
mas afirmam que dominam isso. 
São bons enganadores, mas sua 
incompetência é fácil de perceber nos 
resultados das lojas. Tendem a durar 
muito pouco tempo na função e rodam 
muito.

OS AUTORITÁRIOS
Costumam utilizar a intimidação e 
humilhações públicas para manter sua 
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equipe sob sua guarda e pressão e 
geralmente abusam de sua autoridade, 
o que faz com que a equipe se sinta 
muito coagida e com receio de falar. 
Têm dificuldades para atuar com bons 
vendedores. Tendem a sabotar as 
mudanças. Estão em extinção, porque 
geralmente são descobertos pelo 
excesso de autoridade ou porque não 
conseguem altos desempenhos de 
vendas.

OS DETALHISTAS

Focam em tantos detalhes, 
formas e modelos, que 
esquecem de fazer a 

venda acontecer dentro 
das lojas. Querem que as coisas sejam 
feitas exatamente do jeito que eles fariam, 
independentemente do talento e da 
criatividade de suas equipes. São lentos ao 
implementar mudanças e têm dificuldade 
de trabalhar com vendedores criativos e de 
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alto desempenho. A necessidade de maior 
velocidade nas mudanças e as vendas 
baixas estão acabando com esse perfil.

OS COBRADORES

Passam o tempo todo 
cobrando as equipes. 
Sem quase nada de 

criatividade, costumam 
dizer “o que fazer”, mas têm 

dificuldades na hora de dizer “como fazer” 
e de treinar os vendedores. São bons 
cobradores, mas geralmente não sabem 
vender e para manterem sua autoridade, 
sabotam a maioria das inovações. 
Costumam fugir da responsabilidade 
quando não atingem as metas, alegando 
que “algo aconteceu” que fez as vendas 
caírem. (Essa característica se revela na 
maioria dos outros tipos). Têm dificuldade 
para engajar bons vendedores em suas 
equipes.
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OS DONOS DA LOJA

A maioria foi viciada 
pelos próprios lojistas que 
delegaram autoridade 

demais para seus gerentes, 
no velho estilo do “você tem 

carta branca” para fazer o que achar 
conveniente. Fazem parte do grupo que 
mais sabota as inovações e mudanças. 
Alegam que é preciso fazer o básico 
bem feito, mas na maioria dos casos 
não conseguem fazer nem isso. Pensam 
somente neles, costumam olhar somente 
para o próprio umbigo, têm vários vícios 
de gestão e se magoam quando são 
cobrados pelos baixos desempenhos. 
Esse é o perfil que mais sabota as 
inovações e causa sérios prejuízos 
invisíveis para os empresários. É bom 
lembrar que  o hábito dos empresários 
darem carta branca para seus gerentes 
é como dar uma procuração para eles 
errarem a vontade. Esse hábito tem 
custado caro!
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OS TREINADORES
Adoram treinar suas equipes, mas 
esquecem de monitorar os resultados 
de cada vendedor e de fazer esforços 
adicionais para atingir as metas. Aceitam 
mais facilmente as mudanças e inovações. 
Costumam não focar nos resultados. 
A prioridade é treinar! Se forem bem 
monitorados pelos seus superiores, podem 
dar bons resultados.

OS AMBICIOSOS & COMPETITIVOS
Tem como ambição crescer, alcançar 
grandes cargos e vantagens financeiras, sem 
se importar tanto em como isso será feito. 
Tendem a cobrar metas de forma agressiva 
e não possuem relacionamento muito bom 
com as equipes. Costumam lidar mal com 
suas falhas e buscam muitas desculpas. 
Aceitam mudanças facilmente, desde que 
entendam os ganhos que terão com isso.

OS EXECUTORES
Focam no atingimento das metas e 
trabalham com afinco para que as vendas 



25

aconteçam. Se um problema surge no meio 
do processo, buscam rapidamente sua 
resolução ou pedem ajuda. Por conta disso, 
este perfil de gestor foca muito na operação 
e pouco no planejamento das ações, o 
que muitas vezes faz com que eles sejam 
centralizadores. Isso pode acabar fazendo 
com que tenham dificuldades para liderar 
bons vendedores. Aceitam ser mandados, 
respeitam seus superiores e costumam não 
sabotar as mudanças e inovações.

OS LÍDERES
Geralmente têm a equipe na mão, mas nem 
sempre fazem o que precisa ser feito para 
a venda acontecer. Seu costumeiro excesso 
de confiança e motivação, inicialmente faz 
com que rejeitem as propostas de mudanças 
e inovações. Se sentem superiores a maioria 
dos outros profissionais, inclusive seus 
superiores.
Quando erram, geralmente colocam as 
culpas nos outros. Quando convencidos e 
bem orientados, costumam produzir bons 
resultados.
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OS INOVADORES
Começam a se proliferar, geralmente nas 
redes melhor preparadas. De espírito jovem, 
curiosos e com o hábito de buscar novos 
conhecimentos o tempo todo, esses gestores 
costumam montar equipes de profissionais 
competitivos e com diferentes competências 
e habilidades. Gostam de reestruturar e 
realizar modificações no andamento dos 
processos. Precisam ser monitorados para 
não desfazerem o que foi combinado. 
Bem orientados, podem produzir ótimos 
resultados.

OS GERENTES DE LOJAS SUPER 
VENDEDORAS
São focados nos resultados, o tempo todo. O 
resto é secundário.
Atualizam-se e mudam suas atitudes e formas 
de trabalho a todo o momento, se isso for 
necessário.
Veja mais detalhes em um capítulo especial 
um pouco mais adiante.
Antes vamos ver as principais armadilhas 
que fazem com que uma grande parte dos 
gerentes deixe a desejar no seu desempenho 
dentro das lojas. ♦
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As armadilhas 
invisíveis mais 
comuns que 
prejudicam os 
gerentes
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Os gerentes menos preparados são os 
que mais caem nas armadilhas do dia 

a dia das lojas.
Elas geralmente são provocadas pelas 
crenças limitantes, que são as grandes 
provocadoras das “auto sabotagens”.
Crenças limitantes e auto sabotagem são 
temas desconhecidos da maioria dos 
gerentes atuais, mas na prática, são os 
motivos da maioria dos baixos desempenhos 
e do despreparo desses profissionais.
Entender o que é isso, se preparar para 
aceitar essa realidade e tentar não cair 
nessas armadilhas é uma rotina que 
você deveria adotar se pretende ser um 
profissional de alto desempenho nas 
vendas.

Na prática, como isso acontece?

As crenças limitantes são muito mais 
comuns do que você imagina.

São pensamentos que se formam em 
função de várias causas:
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•Alguma influência de pessoas fortes e 
negativas;

•Conhecimento equivocado adquirido 
quando éramos crianças ou jovens;

•Crenças populares ou;

•Um desejo pessoal que acredita ser 
mais uma verdade mas que na verdade 
se confirma na realidade, tudo acaba 
interferindo nas suas tomadas de 
decisões, avaliações e nas suas ações.

Um exemplo bem típico é achar que só a 
velha experiência é suficiente para ser um 
gerente de loja atualizado e de sucesso.
Um grande número de gerentes pensa 
cegamente dessa forma.
Na realidade, na prática, só a experiência 
não basta, porque os comportamentos 
dos clientes, das equipes de lojas e dos 
concorrentes mudaram. Então, agora, 
é preciso buscar novos conhecimentos 
superiores de gestão e de vendas, para se 
dar bem e fazer a venda acontecer.
Como acontece a auto sabotagem nesse 
caso?
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Com a crença equivocada de que só a 
velha experiência basta, muitos gerentes 
não buscam os novos conhecimentos 
necessários e continuam fazendo tudo 
como sempre fizeram antes. Assim, se 
tornam obsoletos, sem se darem conta 
disso e vão perdendo qualificação, até 
serem dispensados.

Depois de dispensados, vários ainda 
continuam com sua crença limitante e se 
dizem injustiçados.

Tudo começa na crença pessoal de que 
“ter experiência” basta para ser um gerente 
de loja de sucesso. Se você tem esse 
pensamento, fique ligado!

A crença no cargo.
Outro exemplo muito comum é a crença de 
que, quando um profissional é nomeado 
gerente de uma loja, mesmo sem ainda 
dominar os conhecimentos básicos de 
gestão, ainda assim ele acredita que 
vai conseguir ter sucesso, porque tem a 
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autoridade que o cargo lhe dá, como se o 
crachá fosse um prêmio e não um desafio.

Nesses casos a responsabilidade aumenta 
muito de hora para a outra e mesmo assim 
ele não vai buscar os conhecimentos 
básicos necessários, porque acredita 
que o status fará as coisas acontecerem 
naturalmente.

A realidade.
É uma ingenuidade, até uma 
irresponsabilidade, pensar que SEM 
OS CONHECIMENTOS BÁSICOS DE 
GESTÃO, alguém pode ter sucesso na 
gestão de uma loja nos tempos atuais. ♦
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Exemplos de crenças limitantes e 
suas prováveis auto sabotagens.

Espero ter explicado o que são crenças 
limitantes e como elas provocam as auto 
sabotagens.
Veja mais alguns exemplos práticos e faça 
suas análises:

Crença -> “Eu e minha equipe sempre 
fizemos o máximo possível, a venda baixa 
é um problema causado pela crise”.
Auto Sabotagem -> Não se permite 
uma auto avaliação e por conta disso, não 
corrige os problemas internos da loja e da 
equipe e acaba cometendo os mesmo erros 
de sempre, causando prejuízos para as 
vendas.

Crença -> “Preciso de preços menores e 
descontos para vender mais”.
Auto Sabotagem -> Não desenvolve 
novas técnicas mais eficientes de vendas 
e nem usa gatilhos mentais para persuadir 
os clientes e vender mais e melhor. Assim 
vende pouco ou cada vez menos.
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Crença -> “Não preciso de treinamento, 
já sei tudo isso”.
Auto Sabotagem -> Não consegue 
evoluir tecnicamente e nem ter acesso a 
conhecimentos superiores, mantendo suas 
vendas em um baixo desempenho de vendas.

Crença -> “Não consigo gerenciar melhor 
e vender mais porque a empresa não nos 
dá treinamento”.
Auto Sabotagem -> Pensando assim, 
não procura conhecimento superior nem 
treinamento gerencial por conta própria, 
até perder o emprego para alguém melhor 
preparado.

Crença -> “O cliente quer preço.”
Auto Sabotagem -> Não consegue 
trabalhar com facilidades de pagamentos 
que a loja geralmente já tem e nem domina 
técnicas de vendas avançadas para fazer 
os clientes pagarem um pouco mais pelos 
seus produtos com mais qualidade. Assim a 
loja perde vendas e margens, fazendo com 
que o profissional também ganhe menos e 
acabe dispensado. 
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Crença -> “Os vendedores precisam 
comprar a ideia, senão as campanhas não 
dão bons resultados”.

Auto Sabotagem -> Sem a consciência 
de que “quem tem que vender a ideia é 
o gerente”, para que os vendedores se 
engajem e façam as campanhas venderem 
mais, a loja acaba vendendo menos e o 
gestor também ganha menos.

Crença -> “Já estou muito velho para 
essas mudanças”.

Auto Sabotagem -> Sem saber que 
nunca é tarde para aprender o novo e 
mudar, vai sabotando as mudanças e 
passa a ter dificuldades evidentes para 
vender mais e se manter no cargo. ♦
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Agora uma das 
crenças mais nocivas.

Crença -> “Eu não preciso estudar e nem 
de treinamento, sei fazer tudo e na hora 
eu sempre dou um jeito. Sempre fiz assim 
e funcionou”.

Auto Sabotagem -> Sem dominar 
os conhecimentos superiores de gestão 
de vendas de uma loja, fica parado no 
tempo, causa prejuízos para a loja e é 
superado por outros profissionais melhor 
preparados. ♦
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A única forma de você 
comprovar que é um gerente 
de loja super vendedora é 
mostrando seus resultados 
acima da maioria dos outros 
gerentes.

Se você tiver isso, não 
precisa apresentar diplomas 
nem certificados de cursos 
realizados.

Os resultados são a 
prova real mais forte da 
sua competência!
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Como 
neutralizar 
os efeitos 
das crenças 
limitantes que 
atrapalham o 
seu sucesso?
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Para neutralizar uma crença limitante, 
você precisa trocar essa crença por 

outra nova, que funcione e que esteja 
alinhada com o seu sucesso.

É preciso mudar o modelo mental, o jeito 
de pensar, senão continuará fazendo 
sempre do mesmo jeito e tendo os 
mesmos resultados. 

A maioria das pessoas pouco consegue 
fazer isso na prática, porque nem se 
questiona a respeito. Nem se dá conta 
de que precisa mudar e que muitas das 
suas grandes dificuldades estão nas suas 
crenças e não no mundo exterior.

Uma ideia, depois de implantada na 
nossa cabeça, depois que passamos a 
acreditar nela, é algo muito difícil de 
mudar.

Sugiro que você leia mais sobre esse 
assunto na internet. Além disso, em breve 
vamos publicar um e-book tratando 
exclusivamente desse assunto. ♦



39

A desculpa foi uma das 
piores coisas que inventaram 
na vida profissional.

O mercado competitivo 
não quer desculpas 
e explicações, quer 
resultados e não está 
preocupado se você 
concorda com isso ou 
não.
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Como são os 
gerentes de 
lojas super 
vendedoras
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A grande maioria tem as seguintes 
características:

•Positivos e Otimistas. São características 
fortes que, na prática, fazem com que eles 
estejam sempre acreditando que as coisas 
normalmente dão certo, na medida em que 
fazemos tudo cada vez melhor e acreditamos 
que existem várias oportunidades boas para 
serem aproveitadas.

•São líderes com alta dominância 
pessoal. Assumem o comando e as 
iniciativas das suas vidas e da sua carreira 
profissional.

•Ambiciosos e humildes ao mesmo 
tempo. Sabem que “não sabem 
tudo”. Movidos pela ambição, buscam 
incessantemente as fontes de conhecimentos 
superiores de vendas no varejo e de gestão 
de lojas. Estão sempre lendo algum livro ou 
fazendo algum curso, por iniciativa própria.

•Pessoas de caráter, confiáveis e que 
honram seus patrocinadores.

•Costumam admirar os melhores e 
mais atualizados profissionais do 
mercado. São muito seletivos ao escolher 
suas relações de trabalho e seus líderes.
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•Simpáticos e respeitosos com todas 
as classes sociais, têm um modelo de 
comunicação mais voltado a “convencer as 
pessoas” do que usar sua autoridade.

•Impacientes por resultados, 
não desanimam facilmente diante dos 
contratempos.

•Dominam os conhecimentos 
superiores de vendas, as técnicas básicas 
de treinamento de vendedores e aplicam isso 
diariamente dentro das lojas. 

•Gostam de novos desafios e de 
mudanças progressivas.

•Sabem que querem ser cada vez 
melhores e não se contentam em serem 
profissionais classificados como “mais ou 
menos”. Estão sempre entre os melhores 
colocados.

•Tem muita vontade de aprender o 
novo. São eternos aprendizes! ♦
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Como pensam 
os gerentes 
das lojas super 
vendedoras?
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“Somos o que 
pensamos. Tudo o 
que somos surge com 
nossos pensamentos. 
Com nossos 
pensamentos, 
fazemos o nosso 
mundo”

Buda
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Essa frase desse gênio mostra o poder 
dos nossos pensamentos.

Todas as nossas ações, positivas ou 
negativas, nascem primeiro em nosso 
pensamento.

Quando conseguimos ordenar nossos 
pensamentos de forma positiva e produtiva, 
melhoramos nosso desempenho na prática. 
Ao mesmo tempo, quando pensamos de 
forma confusa, negativa e desordenada, 
nossas dificuldades para fazer a venda 
acontecer aumentam muito.

Pensar de forma adequada depende muito 
de nós mesmos e nos faz acertar mais. 

Por isso o sucesso de um gerente de loja 
super vendedora depende muito da forma 
como ele pensa.

Conhecemos e já trabalhamos 
pessoalmente com centenas deles.

Veja a seguir quais os pensamentos mais 
comuns desses profissionais de sucesso.
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Eles pensam que o jogo do 
encantamento dos clientes começa 
por eles. Se eles forem encantadores de 
clientes e de colaboradores, o exemplo 
será seguido pela maioria da equipe.
Eles pensam que precisam aprender 
sempre, porque o cliente está mudando a 
toda hora o seu jeito de comprar e as lojas 
precisam acompanhar essas mudanças, 
adequando o seu jeito de vender.
Eles pensam que para aprender, 
precisam estudar e isso depende da 
sua iniciativa própria e não apenas 
dos treinamentos e ensinamentos que a 
empresa oferece.
Eles pensam que sempre é possível 
vender mais para cada cliente e 
que isso depende do domínio de técnicas 
avançadas. Estão sempre buscando 
conhecimentos superiores sobre venda 
adicional.
Eles pensam que o seu maior 
valor profissional está nos seus 
conhecimentos superiores sobre 
vendas no varejo. E por este conheci-
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mento que serão valorizados, não pelo seu 
tempo de empresa ou sua experiência de 
anos como gerente.

Eles pensam que precisam ter bons 
vendedores em sua equipe e evitam 
aqueles amigos, parentes e colegas que 
produzem resultados apenas medianos. 
Eles contratam as pessoas certas e demitem 
as erradas, baseando-se nos resultados. 
A prioridade é manter ao menos 90% das 
pessoas certas nos lugares certos.

Eles pensam que precisam motivar 
suas equipes para vender mais 
todos os dias e que isso precisa ser uma 
iniciativa deles como gerentes.

Eles sabem que as metas se 
conquistam atingindo os objetivos e 
não somente fazendo esforços. Nem 
sempre os esforçados são os melhores.

Eles pensam que precisam ter um 
segundo profissional preparado 
para atuar como gerente quando da 
sua ausência, para que o desempenho 
da loja não caia nessas ocasiões. 
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Eles pensam que as oportunidades 
para vender mais dentro de uma 
loja ainda são muitas e esse tem que 
ser o seu foco. As dificuldades ficam em 
segundo plano. ♦
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Agora o pensamento 
mais importante de 

todos:

Eles pensam que seu 
foco precisa ser dirigido 
para os resultados... 
Todas as horas e todos os 
dias! 

Quem trabalha em lojas 
de alto desempenho, sabe 
que isso é o que define se o 
gerente é bom realmente ou 
se é apenas um esforçado 
que eventualmente atinge as 
metas.
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Como fazem 
os gerentes 
das lojas super 
vendedoras?
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“A diferença entre 
o que ‘você diz que 
é’ e o que ‘você é na 
verdade’, está no 
que você consegue 
executar de fato, na 
prática”.
Naquilo que você 
entrega de verdade!
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Fazer é a virtude mais 
importante.

O foco principal dos gerentes de 
lojas super vendedoras é “fazer 
a venda acontecer dentro das 
suas lojas” e suas referências 
são as metas e os números 
atingidos.
Para isso, eles estão sempre de 
olho nos números e fazem uma 
série de ações que somadas, 
acabam contribuindo para 
que eles consigam seus altos 
desempenhos de vendas.
Veja a seguir uma relação 
das principais ações desses 
profissionais de elite do varejo 
brasileiro:
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AÇÕES & RESULTADOS
Eles mantêm o foco nos resultados reais 
e nas principais ações de vendas dentro 
da loja, como se isso fosse a coisa mais 
importante que eles tem para fazer e por 
isso vendem muito todos os dias.
Focados nessas ações, eles se superam e 
reagem com mais intensidade, quando não 
conseguem atingir suas metas, corrigindo 
seus próprios desempenhos inferiores a 
todo o momento. Eles são inconformados 
com números abaixo das metas.
São exigentes consigo mesmo e com os 
outros. Se não conseguem manter o alto 
desempenho das vendas, pedem ajuda a 
seus superiores e parceiros imediatamente, 
sem constrangimentos.

LOJA & EQUIPE
Eles mantém as vitrines e o layout da loja 
de acordo com as estratégias de cada 
campanha. Quando uma nova campanha 
é lançada, eles adequam as lojas 
imediatamente.
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Treinam sua equipe o tempo todo para que 
cada um consiga os melhores desempenhos 
de vendas. Não ficam esperando os 
treinamentos acontecerem por iniciativas de 
outros.
Monitoram diariamente um a um de seus 
vendedores para checar se estão fazendo 
o que foi combinado.
Entre suas prioridades de monitoramento 
dos resultados da equipe estão:
•As metas de vendas da loja e de cada 

vendedor, que eles acompanham várias 
vezes ao dia.

•O ticket médio da loja e de cada 
vendedor também.

•A venda adicional de cada vendedor. 
A lógica é vender o máximo para cada 
cliente que entra na loja.

•O número de clientes atendidos. Para 
medir o fluxo real de clientes.

•O comportamento de cada vendedor, 
conforme o que foi combinado com eles. 
Para ver se estão fazendo o combinado.
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MOTIVAÇÃO
Motivam sua equipe o tempo todo, de 
forma criativa, montando campanhas 
internas para vender mais.

A cada nova campanha, vendem 
internamente a ideia de forma criativa para 
obter o maior engajamento possível de 
toda a equipe.

Eles estudam e dominam as técnicas de 
comunicação persuasiva e dos gatilhos 
mentais e usam isso para aumentar as 
vendas da sua loja. ♦
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“Escolher gente melhor 
do que você mesmo, 

treiná-las, desafiá-las e 
mantê-las é a principal 

tarefa dos líderes.”

Jorge Paulo Lemann
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A grande 
oportunidade 
& a grande 
ameaça
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Existe uma grande oportunidade para 
você se diferenciar pela competência e 

ser super valorizado pelo mercado.

Essa grande oportunidade é, ao mesmo 
tempo, uma grande ameaça, se você não 
conseguir fazer isso bem feito.

Estou falando de algo simples, que só 
depende de você.

Estou falando de APRENDER A APRENDER.

A lógica é simples.

Com o mercado e os clientes mudando 
a toda hora, em um ritmo cada vez mais 
rápido, se você não conseguir APRENDER 
A APRENDER, você vai ficando cada vez 
mais desatualizado e todos notarão isso 
facilmente, pelas suas afirmações, pelas 
suas atitudes e pelos resultados limitados 
que você irá entregar.

Agora, se você conseguir dominar a arte 
de APRENDER A APRENDER e aplicar 
isso na sua vida como um todo, você será 
imbatível e pertencerá a uma minoria, uma 
elite de gerentes de lojas super vendedoras.
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Preste muita atenção nisso, porque esse é 
um dos grandes segredos dos gerentes de 
sucesso.

Se você não entendeu direito essa parte, 
leia isso novamente até ter a consciência 
de que essa virtude é um dos seus maiores 
diferenciais a partir de agora. ♦

“Os ignorantes que 
acham que sabem 
tudo, privam-se 
de um dos maiores 
prazeres da vida: 
Aprender.”



60

“Não podemos 
aprender nada 

de novo até que 
possamos admitir 

que ainda não 
sabemos de tudo.”

Erwin G. Hall
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O grande 
presente para 
você
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Finalizando esse livro, temos um convite 
especial para você.

Estamos integrando você automaticamente 
na nossa rede de contatos de gerentes de 
lojas super vendedoras. 

Você não paga nada por isso. Sua 
participação é totalmente grátis!

Formamos um grupo de elite de gerentes 
e profissionais compromissados com as 
evoluções e inovações do varejo e se 
você souber aproveitar as condições de 
acesso às informações e conhecimentos 
superiores de vendas desse grupo, você 
terá mais condições do que a maioria 
de ter sucesso nesse mercado, que está 
carente de profissionais melhor preparados 
e tem muitas oportunidades para quem 
tiver vontade e disciplina para aprender e 
crescer.
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Não existe sucesso por muito tempo sem 
conhecimentos superiores e sem atitudes 
positivas. Não se iluda!

Não sabote seu talento natural. Junte-se 
aos melhores!

O mercado precisa muito de profissionais 
que são bons de verdade.

Aproveite esse momento. Esse pode ser 
uma das melhores oportunidades da sua 
vida até aqui.

Você não está sozinho!

Vamos crescer juntos!

Xavier Fritsch
♦
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“Se sua jornada 
é rápida e de 

curto prazo, ande 
sozinho.

Se sua jornada é 
longa e leva um 
pouco mais de 

tempo, ande bem 
acompanhado.”
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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.
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Assista também
o curso grátis

As 10 Regras Práticas das 
Lojas Super Vendedoras

ETAPA 1 da Alta Formação de Lojistas Super Vendedores

CLIQUE AQUI:

bit.ly/LSV-10-Regras

www.lojasupervendedora.com.br


