
COMO TER UM TALHO (AÇOUGUE) EXCECIONAL

Há momentos no nosso negócio em que tudo muda.

São momentos em que passamos a ver as coisas de forma diferente. É como

que um renascer para os negócios.

Este livro que você vai ler, é um desses momentos.

Uma das maiores dificuldades de quem tem uma, ou várias lojas, é conseguir

saber o caminho que vai seguir.

É que administrar um negócio é complicado

Eu sei porque eu também já fui lojista.

Você tem que tratar das compras da loja. E numa loja como a sua, em que os

produtos têm que ser encomendados várias vezes por mês, a tarefa é ainda

mais complicada.

Mas como se isto não chegasse, ainda há mais.

Você tem que tratar da parte burocrática. É a contabilidade, são os impostos,

é a burocracia com os empregados, e tudo o resto.

Como resultado, fica difícil tratar daquilo que é mais importante. E o mais

importante  é  fazer  a  loja  ganhar  dinheiro,  vendendo mais.  É  o  chamado

“marketing”.

E como se não bastasse a falta de tempo, você fica confuso:

• Devo aumentar os preços, ou baixar?

• Devo apostar no Facebook? E no Instagram?

• Os meus produtos são apelativos para o cliente? Ou devo mudar?

• E a fachada da loja? Convence os clientes a entrar?
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• E devo ter mais produtos? Ou devo ter menos?

Você já percebeu a ideia. O marketing pode ser confuso. Principalmente para

quem está dentro do negócio e não o consegue ver da maneira que os clientes

veem.

A primeira coisa que eu faço quando ajudo donos de lojas como você, é criar

claridade na maneira de pensar o negócio. É descobrir o que é importante, e

o que não é. É descobrir o que tem que ser feito já, e o que pode esperar.

É isso que este livro vai ensinar.

O meu nome é Fernando Teixeira da Silva. O meu trabalho é ajudar donos de

lojas a criar negócios extremamente lucrativos.
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SABER O QUE O CLIENTE REALMENTE
VALORIZA

O que é que leva um cliente a comprar numa loja, e não noutra?

Para alguns clientes, a escolha tem a ver com o preço. Outros escolhem a loja

mais  próxima.  Outros  escolhem  pela  qualidade  dos  produtos.  Outros

escolhem o atendimento mais simpático.

Ou seja, existem mil e um motivos diferentes porque os clientes compram

numa loja.

E ainda bem para nós que é assim.

Isso  são  excelentes  notícias.  Se  todos  os  clientes  fossem iguais,  as  lojas

teriam que ser todas iguais.

Mas não é isso acontece. Há lojas que conseguem convencer melhor um tipo

de cliente. Outras conseguem convencer um tipo de cliente completamente

diferente.

É por isso que a sua loja tem que arranjar argumentos para convencer um

número grande de clientes a entrar na loja, e a comprar. E quanto melhor

forem os seus argumentos (para esse tipo de cliente), mais sucesso vai ter.

Então, o primeiro passo para ter um negócio excecional é:

Decidir quais os argumentos que você vai usar para convencer os clientes a

visitar a loja e a comprar.

São os que eu chamo de argumentos de marketing.

Existem muitos argumentos num negócio.  Mas todos eles cabem em três

grupos:
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• Preço

• Produto

• Ambiente

Vamos então ver o que é que são cada um deles.

Preço

O preço é o mais fácil de perceber.

Se quisermos apostar no preço como argumento para convencer os cliente,

temos que ter preços baixos em comparação com as outras lojas.

Produto
Apostar nos produtos como argumento de marketing, é apostar em:

• produtos com qualidade, ou

• muita variedade de produtos, ou ainda em

• produtos de moda.

A qualidade

Se você quer convencer os cliente pela qualidade dos seus produtos, você tem

que ter produtos com mais qualidade que os seus concorrentes.

A variedade

Mas você pode decidir ter mais variedade. Se a variedade de produtos for o

seu grande argumento de venda, então o cliente tem que olhar para a sua

vitrine, e ver muitos produtos para escolher.
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Você pode ter:

• mais tipos de cortes de carnes

• mais animais

• mais marcas

• mais enchidos, etc.

A moda

E pode ter produtos de moda.

Pode parecer que não há produtos de moda num talho. Mas há. Se você vir

programas de culinária, como por exemplo o Masterchef, ou programas de

chefs famosos, você vai ver que existem modas. Pode ser carne maturada,

pode ser um tipo de corte novo, pode ser um enchido estrangeiro que agora é

famoso, etc.

Os clientes que gostam de culinária,  estão sempre à procura de produtos

diferentes para experimentar, e para mostrar aos amigos.

Vivemos um período extraordinário para quem vende produtos alimentares.

Há muitas clientes a gastar dinheiro e tempo à procura dos alimentos da

moda.

Ambiente
Vamos agora ver como é que você pode utilizar o ambiente como argumento

de venda.

O ambiente de uma loja inclui muitas coisas.

Inclui:

• a decoração da loja,
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• a maneira de expor os produtos nas vitrines,

• a fachada,

• o atendimento,

• os uniformes dos empregados,

• etc.

No fundo, o ambiente de uma loja, é tudo o que não seja os produtos que

você vende, nem os preços desses produtos. E como está a ver, é bastante

vasto.

Mas então, em quais apostar?

Agora vem o ensinamento mais importante deste livro.

Você não tem que apostar em todos estes três argumentos de marketing.

Na realidade, você não deve apostar em todos os três argumentos. Você só

deve escolher dois. E um deles será o principal.

E é aqui que a maioria dos lojistas erram.

Tentam ser os melhores em tudo ao mesmo tempo. E assim, nunca são bons

em nada.

Todas as lojas de sucesso (sem exceção), apostaram em apenas dois destes

argumentos.

Pode não ter sido uma aposta pensada. Mas a verdade é que o lojista soube

escolher  dois  argumentos  (ou  mesmo  um),  e  ser  o  melhor  nestes  dois

argumentos.
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E é fácil perceber porque é que uma loja não pode apostar em todos os

três argumentos.

Vamos imaginar que uma loja escolhe ser a que tem os preços mais baixos.

Isso é simples – basta baixar os preços das tabelas.

Depois decide apostar nos produtos.  Compra produtos de mais qualidade.

Tem sempre muita variedade de produtos.

Então o que acontece?

A margem vai baixar muito porque os preços de venda são baixos, mas os

custos  dos  produtos  são  altos.  A  qualidade  custa  dinheiro,  e  ter  muitos

produtos leva a maior desperdício e sobras.

Como  as  margens  são  baixas,  é  preciso  vender  muitos  produtos  para

conseguir ganhar dinheiro.

Agora imagine que ainda por cima, a loja aposta no ambiente.

Agora, então é que é muito mais difícil.

Lembre-se  que  uma  boa  decoração  custa  dinheiro.  Para  ter  um  bom

atendimento,  a  loja  precisa  de  muitos  empregados.  No  final,  torna-se

impossível conseguir ganhar dinheiro.

Mas há um problema ainda maior.

É que se a loja tiver uma decoração muito cara, e uma exposição sofisticada,

o cliente vai pensar que os preços são mais caros. Porque ele vai associar o

ambiente da loja ao preço.

Para ele, um ambiente caro significa que os preços são caros. Mesmo que não

o sejam.

Quando entramos numa loja com uma decoração cara, achámos logo que os
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preços são altos. E ficamos logo na defensiva.

É por isso que apostar nos três argumentos (preço, produto, e ambiente) ao

mesmo tempo, é uma péssima ideia. E que leva quase sempre ao desastre.

Então,  a  sua  decisão  vai  ter  que  ser  escolher  qual  o  argumento  mais

importante. Qual o segundo mais importante. E qual o argumento que você

não vai dedicar nem muito tempo, nem muito dinheiro.

Repare que isto facilita imenso o seu trabalho.

Enquanto  os  outros  lojistas  estão  a  tentar  apostar  em tudo,  você  só  vai

apostar em dois argumentos.

Você vai ter menos trabalho, e vai ter mais resultados.

Como escolher

Agora vem a questão que você já deve estar a pensar. 

“Como é que vou escolher o argumento principal, e o secundário?”

Não existe uma só escolha certa. É possível ter sucesso com qualquer escolha

que se faça. Desde que você consiga realmente aplicar a sua escolha.

Pense em qualquer loja de sucesso que você se lembre. Não precisa de ser um

talho, supermercado, ou negócio parecido com o seu.

Pode  ser  uma  outra  loja  qualquer.  Agora  pense  em  quais  destes  três

argumentos é que essas lojas são fortes. Em todas elas há um que se destaca

(o principal), há um secundário, e há um em que a loja não é forte.

Um exemplo

Deixe-me dar um exemplo de uma loja, que não é do seu ramo, mas que
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todas as pessoas conhecem – O McDonalds.

O argumento principal do McDonalds são os preços baixos (comparando com

um restaurante normal).

O  segundo  argumento  são  os  produtos.  Os  produtos  talvez  não  tenham

grande qualidade, mas os clientes gostam deles.

Já o ambiente não é muito forte. Não é que a decoração seja má. Mas não é

excecional.  E para além disso, os clientes têm que ir  buscar a comida ao

balcão. Não há um bom atendimento.

Mas há escolhas que têm uma maior probabilidade de sucesso.

E essas escolhas têm a ver com o que o cliente da zona da sua loja mais

valoriza.

O que é mais importante para ele?

• O preço?

• Os produtos?

• O ambiente?

Já  sabemos  que  os  clientes  da  sua  zona  não  são  todo  iguais.  Mas

provavelmente haverá alguma coisa em comum entre eles. Talvez a idade?

Talvez o poder de compra? Talvez um estilo de vida semelhante?

Se você não sabe, então eu vou-lhe ensinar um segredo para 

descobrir.

Este é um método muito simples, mas muito eficaz, em descobrir o que os

clientes valorizam numa loja.
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Visite as lojas da zona onde está o seu talho. Ou se você ainda não tem talho,

da zona onde você quer abrir o talho.

Na realidade até é melhor que não sejam outros talhos. Veja aquelas lojas que

têm mais sucesso. Quais são os argumentos que mais se destacam nelas?

• O preço?

• Os produtos?

• O ambiente?

Essa pode muito bem ser a resposta que você procura.

Se  essas  lojas  estão  a  ter  sucesso  com  aqueles  argumentos,  é  sinal  que

existem clientes que apreciam aqueles argumentos.
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DESENVOLVER OS SEUS 
ARGUMENTOS

Agora que você já tem os seus argumentos de marketing bem definidos para

o seu talho, é mais fácil trabalhar as áreas que tem que desenvolver.

Vamos então ver como se faz esta parte.

Como se lembra, existem 3 argumentos de marketing:

• Preços

• Produtos

• Ambiente

Vamos pois pegar em cada um deles e melhorá-los. Ou no caso de ainda não

ter loja aberta, criá-los.

Preços

Se o preço não foi um argumento que você escolheu,

então você não se tem que preocupar com este aspeto.

Se o preço não for importante, você tem que escolher um preço que fique na

média dos seus concorrentes, ou mesmo mais alto.

Se o preço foi um dos argumentos que escolheu,

então tem que se dedicar a esta área.

Uma das maneiras é  você baixar  os  preços  (caso ainda não tenha preços

baixos).
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Mas existem várias técnicas de marketing para que um preço possa 

parecer mais baixo do que realmente ele é.

Estas técnicas utilizam a psicologia para fazer o cliente crer que os preços

são mais baixos do que são na realidade.

Claro que estas técnicas não conseguem que um preço alto seja visto pelo

cliente como um preço baixo. Mas pode fazer com que o cliente olhe para um

preço médio e ache que ele é baixo.

São técnicas bastante poderosas, e que funcionam muito bem.

Quando você aplicar estas técnicas vai ter uma grande vantagem sobre a sua

concorrência.  Porque  muitos  poucos  conhecem  essas  técnicas  para  fazer

parecer os preços mais baixos.

Mas existe uma outra solução para ter preços baixos.

E essa solução é você fazer muitas campanhas de promoções e ofertas, com

baixa de preços.

Muitas vezes os clientes nem se apercebem que a loja tem preços baixos. Mas

quando se faz uma promoção, o cliente sente muito mais que o preço está

baixo.  Ele  sabe  o  preço  antes  da  promoção,  e  o  preço  que  vai  pagar.  A

diferença, para ele, é o que vai poupar.

Produtos
Se você escolheu os produtos como argumento, então tem que melhorar os

produtos.

Como?

Já vimos anteriormente três formas:
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• aumentar qualidade,

• aumentar a variedade de produtos,

• acrescentar produtos de moda.

Existem mais, mas estas já são três boas maneiras de começar. E você nem

precisa de fazer todas ao mesmo tempo.

Outras sugestões são criar mais produtos quase prontos a cozinhar. Como

por exemplo:

• carnes já com recheio prontas a ir ao forno;

• bifes panados prontos a fritar;

• etc.

Ambiente
O ambiente inclui muitas coisas. Mas há três pontos muito importantes no

ambiente.

As mais importantes são:

• Decoração

• Exposição e apresentação

• Serviço e atendimento.

Se  este  foi  um  argumento  que  você  escolheu,  então  vai  ter  que  dedicar

bastante tempo, e algum dinheiro, a esta área.

Decoração

As pessoas têm a ideia que fazer uma loja com uma decoração excelente é
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muito caro.

Mas a realidade é que se consegue fazer uma decoração espetacular gastando

um pouco mais do que numa decoração mais económica.

O que é preciso é arranjar ideias simples que outros já fizeram, e adaptar ao

seu talho.

Exposição e apresentação

A exposição dos produtos também é importante.

E na realidade a apresentação influencia muito mais que o ambiente 

da loja.

Por exemplo, há maneiras de expor para parecer que os produtos são mais

baratos. Há outras que fazem parecer que a sua loja tem muita variedade. E

até há outras que fazem os produtos parecer ter mais qualidade.

Você só tem que escolher a exposição e apresentação que mais se adequa aos

argumento que você decidiu apostar.

E aqui, diz-me a experiência, há muito trabalho que pode ser 

melhorado.

Expor  e  apresentar  produtos,  como as  carnes,  pode  não parecer  tão fácil

como expor roupa, ou sapatos.

Mas na realidade existem muitas maneiras de tornar as carnes e os outros

produtos muito mais atrativos para o cliente.

Serviço e atendimento

O mesmo se passa com o serviço e atendimento.

Se você escolheu o ambiente como argumento principal ou secundário, você
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deve ter atenção a todos os detalhes no atendimento.

Tais como por exemplo:

• Uniformes diferentes e apelativos

• Cumprimentar e despedir-se do cliente de forma cuidada, perdendo o

tempo suficiente.

• Ensinar  os  seus  empregados  a  convencer  os  clientes  a  comprar,

usando os argumentos certos.

• Etc.
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PÔR TUDO A FUNCIONAR

Depois de todo este trabalho feito, você já tem a sua loja pronta para tirar o

máximo partido dela.

Ela já é uma loja com os argumentos certos.

Só que ainda falta fazer uma coisa.

E essa coisa é: pôr tudo isto a funcionar.

Neste  momento  você  já  terá  uma  loja  excecional,  mas  ainda  não  é  um

negócio excecional.

Para ser um negócio excecional, você vai ter que:

• Arranjar mais clientes

• Convencer os clientes atuais a comprar ainda mais

• Convencer os clientes a voltar novamente à sua loja

Para ter um negócio excecional, temos que ser ativos.

Temos  que  fazer  os  clientes  entrar  na  loja.  Temos  que  fazer  os  clientes

comprar, e comprar o máximo possível. E temos que fazer com que os cliente

voltem novamente para comprar.

Se  ficarmos  parados,  e  não  fizermos  nada,  poderemos  ter  um  negócio

razoável. Mas nunca será excelente.

Daqui para a frente, estes serão os seus três objetivos:

• Promover a loja – ou seja, conseguir que haja pessoas que fiquem a

conhecer a loja, e vão à loja.

• Aumentar as vendas – dos clientes que já estão dentro da loja.
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• Fidelizar os clientes – fazer os clientes voltar novamente, e para além

disso pôr os clientes a recomendar a sua loja a amigos e familiares.

Neste momento, depois de tudo isto feito,  você terá um negócio excecional.

Será uma negócio lucrativo. E ao mesmo tempo uma loja (ou várias), onde os

cliente vão querer entrar e comprar. E vão ficar satisfeitos.

Você sabe o caminho que tem que percorrer.

O que você aprendeu neste livro, vale muito dinheiro.

Os meus clientes a quem eu faço consultoria têm que pagar para aprender o

que você aprendeu.

Há ainda muito trabalho a desenvolver. Por isso, sugiro que você comece a

aprender como fazer esse trabalho.

No capítulo seguinte vai encontrar alguns artigos do blogue Venda Otimizada

para aprender mais sobre alguns temas mais específicos.
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ARTIGOS DO BLOGUE

Clique nos links (a azul) para ler os artigos no site Venda Otimizada

10 Ideias para promover o seu talho (açougue)

Consiga  muito  mais  clientes  para  o  seu  talho  com  estas  10  ideias  para

promover o seu talho.

Ideias para decorar um talho (açougue)

Conselhos práticos sobre a decoração de um talho. E ainda a explicação de 3

tipos de decoração para talhos (aqueles que mais estão na moda).

Conselhos para a criação de um site de um talho (açougue)

Ter um site de um talho ajuda os seus clientes a descobrir a sua loja e os seus

produtos. Aprenda como criar um site que faça as pessoas querer ir ao seu

talho.

Restaurante-talho. A última tendência

Juntar um talho e um restaurante é uma ideia nova mas com muito potencial

de sucesso. E você não precisa de perceber de restaurantes.

Como aumentar as vendas de um atalho

Aprenda algumas ideias importantes para aumentar as vendas de um talho.
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Tudo o que precisa de saber para ter um talho (açougue) 

extremamente rentável.

Centenas de ideias para aumentar as vendas, apresentar e expor os produtos,

melhorar a imagem da loja, promover a loja,  conquistar novos clientes, e

muito mais.

Você vai ficar surpreendido com tantas ideias que você pode aplicar ainda

hoje no seu negócio.

Tudo explicado de forma simples, e com muitos exemplos e imagens, para

que seja fácil de entender as ideias.

O que inclui o Manual

O Manual é composto por 5 ebooks (livros digitais):
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Livro 1 – Preços e produtos.

Livro 2 – Imagem da loja.

Livro 3 – Empregados.

Livro 4 – Aumentar as vendas.

Livro 5 – Publicidade e promoção da loja.

Faça  como  centenas  de  outros  donos  de  talhos  já  fizeram,  e  tenha  um

negócio cheio de clientes, que vai ser a inveja dos seus concorrentes.

Clique no botão abaixo para saber mais sobre o manual.

Ou então, clique neste link:

https://www.vendaotimizada.com/produto/manual-completo-lojas-

alimentos-bebidas/
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