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Sobre
nós

Os autores desse livro, Rita
Dibrova e Roberto Silva, são
os responsáveis diretos pelo
marketing de mais de 40
empresas de confecções dos
polos de atacado do Brás,
Bom Retiro, Goiânia e Santa
Catarina.

Atuando hoje como consultora de negócios de moda e uma das
principais youtubers de moda B2B do país, Rita Dibrova começou
nesse mercado muito cedo, talvez até mesmo por conta da forte
inﬂuência de seus pais.
Filha de imigrantes (mãe ucraniana e pai árabe), cresceu vendo
sua mãe trabalhar em oﬁcinas de costura em São Paulo, enquanto o
pai trabalhava como representante de confecções, carregando a
paixão pelo mundo da moda e pelos negócios em seu DNA.
O início de sua trajetória como empresária foi montando sua
própria confecção no Brás com apenas 21 anos de idade, e aos 27 iniciou
no ramo de consultoria estratégica e de marketing para lojistas,
sacoleiras e atacadistas através do canal Dicas Para Sacoleiras.
Já o autor Roberto Silva, trabalhou 18 anos como operário em
uma fábrica de automóveis no interior de São Paulo, e buscou na
atividade de sacoleiro uma alternativa à crise e reestruturação
salarial que vinha devastando os empregos na indústria
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automotiva.
Por conta disso, sempre trabalhou com muita agressividade
desde o início nas vendas, cometendo muitos erros e acertos, e
aprendendo várias lições que deram origem ao nome do canal
Dicas Para Sacoleiras, e a muitos dos ensinamentos passados
nesse livro.
Atualmente, o Dicas Para Sacoleiras não é um simples canal de
divulgação na internet, mas também uma empresa voltada a
fomentar o espírito empreendedor no Brasil através do varejo de
roupas. Além disso, é o responsável hoje pela estratégia de
marketing e vendas de dezenas de atacadistas de confecções do
Brás, Goiânia e Santa Catarina.
Como podem ver, hoje somos referência nacional no comércio
atacadista e varejista de vestuário, através do maior portal sobre o
assunto no país.

Mas nem tudo são ﬂores! Para chegar aqui enfrentamos os
altos e baixos dessa proﬁssão, e nossa missão é compartilhar
tudo o que aprendemos em nossa trajetória ao longo dos anos!
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Sobre
este livro
Sabemos que muitos compraram esse livro por mera
curiosidade, devido a estratégia de marketing que desenvolvemos
em torno dele.
Além disso, temos plena certeza que muitos irão comprar o
mesmo pirateado em sites da internet. Entendemos que esse não é o
melhor caminho, mas sinta-se acolhido mesmo assim!
Mais importante que como chegaram até aqui, é que estão aqui
e precisam ser acolhidos! Para nós, mais importante que vender é a
nossa missão de espalhar conhecimento para todos aqueles que
precisam de um caminho para trilhar no mercado de varejo!
Antes mesmo de apresentar esse livro, gostaríamos de deixar
claro para quem ele não serve!
1.

Este livro não é para pessoas acomodadas e
passivas, que apreciam livros de autoajuda e
empreendedores de palco. Para aprendermos tudo o
que passamos aqui foi através de muito trabalho
duro, erros e acertos. A única maneira de fazer desse
conteúdo algo transformador em sua vida, é ler cada
capítulo, reﬂetir sobre o conteúdo e aplicar de
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maneira imediata, através de testes rápidos e de
baixo investimento, para minimizar os riscos;
2.

Este livro não é para pessoas que buscam por uma
linguagem perfeita, sem erros de português e regras
gramaticais. Não somos professores de letras,
tampouco contratamos um editor para isso. Somos
vendedores e estamos aqui para compartilhar
conhecimento em vendas, criando possibilidades de
resultados rápidos para nossos leitores. Se você é do
tipo que avalia um livro por conta da estrutura da
linguagem, o ideal seria ler clássicos da literatura
como Machado de Assis. O objetivo deste livro não é
fazer bonito, mas transmitir ideais claras, de fácil
aplicação e resultados rápidos, visando alta
performance em vendas, independente de seus
recursos ﬁnanceiros;

3.

Este livro não é para quem procura por verdades
prontas para se inspirar e sonhar. Se procura por
isso, vá até a livraria mais próxima, e verá vários
livros de gurus querendo fazer lavagem cerebral em
você! O mercado de varejo é extremamente
dinâmico e é impossível ter verdades prontas. Esse
livro é para ler e praticar, e se necessário contestar o
que passamos aqui. Nosso objetivo não é enﬁar
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coisas na cabeça de cada um de vocês, mas sim
desenvolver uma nova maneira de pensar, voltada
para alta performance em vendas;
4.

Este livro não é para pessoas de baixa autoestima,
que ﬁcam “babando ovo” para as realizações alheias,
sem foco em seus próprios objetivos, deixando a
vida passar junto com seus sonhos, se contentando
com a mesma “vidinha mais ou menos”. Ambos
viemos de família humilde e ao desenvolver nossa
metodologia em vendas, pensamos principalmente
nas pessoas mais humildes que precisam crescer de
maneira rápida e com poucos riscos, desmistiﬁcando
o conceito de que empreender é para quem nasceu
em “berço de ouro”!

Muitos empreendedores começaram do zero, e alguns até
passaram por sérias diﬁculdades na vida. Para iniciar sua jornada,
não precisa ter um diploma universitário, mas sim muita vontade
de trabalhar duro, e uma luz no caminho, que é justamente o
conhecimento que iremos compartilhar com cada um de vocês ao
longo deste livro!
Como podem ver, o objetivo desse livro é mostrar que com um
pouco de conhecimento e muito esforço, qualquer pessoa pode
empreender no comércio de moda e vestuário, independente de sua
origem, estrutura ﬁnanceira ou grau de escolaridade.
Já há 4 anos mudamos a vida de pessoas de todo o Brasil através
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de nossas consultorias gratuitas, conversando com pessoas de
todas as culturas, das mais diversas regiões do país!
Sabemos a realidade de cada um de vocês, pois já atendemos
desde membros de comunidades indígena na selva amazônica,
até pessoas ligadas ao mundo dos famosos, donos de
soﬁsticadas boutiques.
Obviamente cada uma dessas pessoas precisam de diferentes
dicas, por conta das diferentes realidades, mas a essência é sempre
a mesma: são todos empreendedores, que precisam vender para
prosperar!
Além disso, hoje prestamos serviço de consultoria de
marketing e alta performance em vendas para dezenas de
atacadistas de São Paulo, Santa Catarina e Goiânia, e talvez essa
tenha sido uma de nossas maiores escolas!
As pessoas que fazem parte dessas empresas têm uma bagagem
bastante enriquecedora em vendas, sendo muito deles ﬁlhos de
imigrantes que não tiveram nenhuma outra alternativa para viver
no Brasil, que não fosse vender e enriquecer, ou passar por
diﬁculdades!
Com certeza, essa mentalidade empreendedora, foca em alto
faturamento em vendas, é a grande responsável por tornar esses
polos de confecções o que são hoje. Naquela época as coisas eram
muito mais difíceis, com menos recursos e aconteciam de maneira
mais lenta.
Já hoje em dia, a internet oferece grandes possibilidades para
todos, acelerando processos no comércio e na indústria. Pode até
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parecer um mar de rosas, mas sabemos que as facilidades estão ao
alcance de todos, inclusive da concorrência.
Além disso, da mesma forma que as coisas mudam
rapidamente para melhor, podem mudar para o pior cenário
possível em um curto espaço de tempo. Assim, o rumo que as
empresas tomarem depende diretamente da forma como elas se
adaptam às mudanças, e como tiram proveito disso em suas
estratégias, seja para crescer, seja para amenizar as diﬁculdades em
tempos de crise.
Por conta disso, empreender hoje não depende exclusivamente
de sua estrutura ﬁnanceira e esforço, como também de uma maior
inteligência estratégica e competitiva, independente se você é uma
simples sacoleira, vendedor porta-a-porta, ou se possui uma
grande boutique ou rede de lojas.
Dessa forma, neste livro procuramos reunir todo o
conhecimento que acumulamos nesses 4 anos, através da
convivência com nossos clientes e parceiros, além de tudo o que
há de mais moderno em inteligência de varejo, em um único
material. Aproveitem ao máximo tudo o que passamos aqui, pois
com certeza são informaç ões que os representantes e confecções
escondem de você!
Além disso, todo esse material poderia ser vendido a um
valor muito mais caro, tendo em vista que os resultados em
torno desse conhecimento são imensuráveis. Agora depende de
você ler a aplicar!
Antes mesmo de ler o livro, faça uma reﬂexão de suas ambições
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e de quanto pretende faturar por mês. Obviamente, quanto
maior o seu sonho, mais você terá de se sacriﬁcar e mais riscos
terá de correr.
Entretanto, através do conhecimento que iremos lhe passar, os
riscos serão mais gerenciáveis pois já iremos prever vários erros
que poderão cometer e algumas estratégias já possuem algumas
medidas subliminares de gerenciamento de risco.
Porém, como lhe dissemos antes, não queremos lhe pregar
verdades, mas sim desenvolver em você uma mentalidade fértil,
que desenvolva boas estratégias em grande quantidade e em curto
espaço de tempo, para que suas vendas tenham ganhos
exponenciais no varejo!
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COMO TER GANHOS DE 5 A 50 MIL POR MÊS
Talvez o que mais lhe tenha atraído a adquirir esse livro, foi a
proposta de ganhar de 5 a 50 mil por mês, o que pode soar até
ilusório para alguns. Entretanto, não estamos aqui para fazer falsas
promessas como no mercado de marketing multinível!
Lucrar de 5 a 15 mil por mês é a média que uma sacoleira ou
revendedor experiente deve ganhar, e com um nível maior de
maturidade em vendas, montar uma loja e ter lucros de 15 a 50 mil
por mês!
Sacoleiras e revendedores iniciantes:
começam com lucros de 1000 reais por mês,
variando até 5000 reais em média;
Sacoleiras e revendedores experts: com
carteiras de clientes bem montadas, costumam ter
ganhos médios de 5 a 15 mil reais por mês;
Lojistas iniciantes: uma loja pequena bem
estruturada, para pagar suas contas deve ter lucros
de 15 a 30 mil por mês. Mas para iniciar, é muito
importante iniciar como sacoleira ou revendedor,
para adquirir maior bagagem em vendas, já que
qualquer ganho abaixo disso pode signiﬁcar falência
em poucos meses;
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Lojistas experts: costumam ter ganhos de 30 a 50
mil por mês. Para chegar nesse patamar, é
necessário não apenas iniciar utilizando as
estratégias aqui apresentadas, como também ter
uma maior maturidade como empresário(a).

Como podem ver, o aumento dos ganhos deve-se a uma escala
ao longo do tempo, conforme o empreendedor(a) for ganhando
mais maturidade em vendas e gestão. Não é fácil chegar nos 50 mil,
e nem o fará da noite para o dia.
Entretanto, mostraremos nesse livro que essa é uma meta
possível para todos! Recomendo que leia e aplique tudo o que
lhe passaremos aqui, aprendendo com seus erros e acertos, e
seus primeiros 5 mil em vendas estarão mais próximos que
você imagina!
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Não iremos lhe desejar uma boa leitura, mas sim um bom
trabalho, pois esse não é um simples livro de leitura, mas um
verdadeiro manual de execução e alta performance! Portanto,
tenha boas ideias, muitas execuções, e uma alta performance
em vendas!
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1

Como
Começar

Antes mesmo de falarmos sobre vendas, precisamos abordar
alguns tópicos para que tenham uma base empreendedora. Por isso
vamos iniciar com algumas dicas simples, porém essenciais não
apenas para quem está iniciando nas vendas, como também para
quem já vende mas está fazendo do jeito errado.
Como já dissemos anteriormente, não queremos que
simplesmente siga essas dicas à risca, mas que aprenda a trabalhar
de forma inteligente, inclusive fazendo diferente se assim achar
necessário!
Não somos donos da verdade e no mercado de varejo as coisas
se transformam em uma velocidade assustadora. Por isso, é
essencial que como empreendedor(a) você desenvolva um
pensamento criativo voltado para alta performance em vendas,
aliado a um bom gerenciamento de risco.
Dessa forma, você irá aprender a andar com as próprias pernas,
sem depender de gurus, consultores, coaches e youtubers querendo
enﬁar minhoca na sua cabeça! Digo isso pois conhecemos bem esse
mercado, e o que mais tem por aí é blogueiro metido a
empreendedor, com discurso motivacional, mas que não leva a
nada e não tem qualquer aplicação prática!
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Por conta disso, esqueça tudo o que você viu até hoje por aí! Não
que sejamos donos da verdade, mas para que você busque na
internet outras referências sobre os tópicos aqui abordados, através
de fontes conﬁáveis e que de fato contribuam para o seu
crescimento como empreendedor!
COMO TER UMA MENTALIDADE DE VENDEDOR
Muitas pessoas, principalmente os mais solidários e altruístas,
tendem a fracassar nas vendas por conta de sua mentalidade e
crenças limitantes.
Geralmente, tendemos a misturar nossos valores como ser humano
com ideologias e preconceitos auto-sabotando nossos projetos!
Isso acontece principalmente com nós brasileiros, que temos a
cultura socialista enraizada em nossa formação, criando
preconceito com quem prospera através do lucro e com o próprio
patrão.
Não digo isso pra entrar no mérito político nem nada, apenas
pra você reﬂetir alguns tipos de situação e identiﬁcar fatores que
podem lhe prejudicar, inclusive por inﬂuência da própria família!
Pra você não achar que estou com papo furado, serei bastante
pontual, exempliﬁcando algumas situações que já passei, e sei que
alguns de vocês irão passar!
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“LUCRAR E GANHAR DINHEIRO É GANÂNCIA?!”
Muitos amigos, clientes e até familiares tentarão deduzir o
quanto você está ganhando, inclusive citando outros lugares e
vendedores que “enﬁam a faca” no preço. Além disso, alguns irão
comparar os preços que você pratica com varejistas de maior poder
de compra, ou que trabalham com peças de qualidade e preços
inferiores ao seu.
A mensagem que eu quero te passar é que “não seja coração
mole”! Muitas pessoas tentarão jogar contra você de maneira
subliminar, para te manipular a vender pelo preço que acham justo.
Expressões como “se vender mais barato você venderia muito mais”
ou do tipo “não seja ganancioso” serão muito comuns.
Além disso, muitos verão você trabalhando no tempo livre que
poderia estar com a família e insinuarão que você está com
diﬁculdades ﬁnanceiras, ou com muita ambição por dinheiro para
trabalhar tanto, só para te desestabilizar!
Digo isso pois já vivenciei várias situações semelhantes! Tinha
um bom emprego na indústria, onde meus amigos andavam de
carro novo, enquanto eu andava com um bem mais velho, e gastava
boa parte do meu tempo livre me dedicando às vendas!
Pode ter certeza a maioria me ajudou, mas infelizmente uma
pequena minoria tentou se intrometer em minha vida pessoal pra
entender o motivo de eu estar totalmente fora da minha zona de
conforto. Já ouvi coisas como “você tá quebrado?” ou “pra que tudo
isso?” e com certeza muitos de vocês irão ouvir!
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Como disse anteriormente, odeio esses papos de coach, e não estou
aqui pra pregar nada na cabeça de ninguém! Mas achei
fundamental tocar nesse assunto logo nos primeiros capítulos do
livro!
Não adianta nada eu te passar todo o meu conhecimento em
vendas, se você não estiver preparado mentalmente, e se deixar
levar por pensamentos que te levem ao fracasso e ao desânimo!
A grande verdade é que o que você busca e o quanto você ganha não
é da conta de ninguém! Deixe seus sonhos e propósitos só entre
você e Deus, não os entregue de mãos beijadas para os críticos e
oportunistas!
Não ache que seja injusto por exemplo, revender mercadorias
pelo dobro do preço! Para os iniciantes isso até parece ser um baita
lucro, mas os mais experientes sabem que se você não tiver um
lucro razoável, irá quebrar logo na primeira diﬁculdade ou deslize, e
garanto que serão muitos!
Iremos abordar posteriormente essa questão dos lucros, mas
de início o que você precisa saber é que todos lucram, e você paga
pelo lucro de todos! O governo lucra alto, supermercados e
restaurantes lucram! Se você não ﬁzer o mesmo, não irá aguentar
pagar as contas e será mais cedo ou mais tarde, um mero cordeiro a
ser devorado pelos lobos das dívidas e contas a pagar!
Trabalhe sempre com honestidade, não apenas por seus
valores, mas também por seu negócio! Mas jamais ache que “lucrar
é pecado”! Pecado é ser desonesto com os outros, agir de má fé!
Somente lucrando é que você poderá um dia ajudar sua família,
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praticar a caridade, etc.
Mas enﬁm, não irei estender demais esse assunto! Acredito que
compartilhando alguns cases de minha vida pessoal já tenham sido
suﬁcientes pra você entender bem que você não estará se
rebaixando por baixar um pouco seu padrão de vida em busca de
um propósito próprio, muito menos sendo desonesto ou
ganancioso por trabalhar no tempo livre, ou estar vendendo pelo
dobro do preço de seus fornecedores!
E chega de papo furado! Vamos ao que interessa, com as dicas
básicas pra você iniciar!
O que é ser sacoleiro(a)
Ser sacoleira, revendedora, ou vendedor porta-a-porta são os
termos mais comuns utilizados para microempreendedores do
segmento de moda no varejo.
Irei abordar quase sempre o termo “sacoleiras” no feminino,
pelo fato das mulheres serem a maioria nesse nicho de mercado.
Mas sei também que há muitos homens que assim como eu
iniciam na revenda de roupas para os amigos. Entretanto, por conta
de sermos a minoria, optei por empoderar as mulheres até mesmo
quando decidi pelo nome “Dicas Para Sacoleiras” ao fundar minha
atual empresa!
Entretanto, irei exempliﬁcar ao longo deste livro como nós
homens devemos abrir a mente em algumas situações para
expandirmos a cartela de clientes! Digo isso pois iniciei vendendo
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para amigos próximos, e em pouco tempo estava vendendo para
suas ﬁlhas, esposas, até chegar ao ponto de ir até clínicas,
escritórios e escolas montar o meu bazar e vender pra mulherada.
Portanto, as mulheres comandam esse mercado, mas vender
roupas e entender de moda é coisa pra homem macho sim senhor!
Essa é outra crença limitante de muitas pessoas, que só mulher leva
jeito com vendas, e muitos homens não têm idéia das
oportunidades que perdem por puro machismo e preconceito!
O termo “sacoleira” possui vários signiﬁcados, já que se refere a
revendedoras em geral, mas com algumas interpretações distintas.
Em alguns locais do Brasil, longe dos grandes polos atacadistas,
as sacoleiras são conhecidas em sua maioria pela revenda de roupas
e lingerie por consignação. Enquanto isso, em locais mais próximos
de regiões como o Brás, Goiânia e Caruaru, as sacoleiras são
conhecidas por comprarem direto das fábricas e distribuidoras e
revenderem com ótimas margens de lucro.
VALE A PENA REVENDER ROUPAS
POR CONSIGNAÇÃO?

Diariamente, dentre inúmeras sacoleiras que atendemos,
muitas delas querem vender roupas consignadas em troca de
comissão. Mas será que isso vale realmente a pena?
Como nossos fornecedores só vendem no atacado, infelizmente
muitas acabam frustradas de início. Porém, conversando um pouco
com cada uma delas, consigo mostrar que comprar roupas no
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atacado para revender é muito mais vantajoso que vender roupas
no consignado!
Para quem realmente quer ganhar dinheiro, não vale a pena
vender roupas por consignação, pois nesse sistema você trabalha
para os outros e não para você mesma!
Muitas pensam que é muito arriscado, têm receio de não
conseguir vender, ﬁcar com mercadorias paradas e ter prejuízos.
Entretanto, como todos podem ver em nossos sites e redes sociais,
com as diversas dicas que damos, é perfeitamente possível evitar
esses riscos e ter margens altíssimas de lucros!
Com isso, irei explicar alguns motivos que mostram que não
vale vender roupas por consignação, e porque compras roupas no
atacado para revender é a melhor forma de ganhar dinheiro!
DESVANTAGENS DE VENDER ROUPAS
POR CONSIGNAÇÃO
Se você ainda acha que a revenda de roupas consignadas vale a
pena, separamos algumas desvantagens, através das quais
mostramos que na verdade você está perdendo tempo e dinheiro!
Comissões baixíssimas
Como você não é dona das mercadorias, o lucro ﬁca quase todo
com o fornecedor que deixa as mercadorias com você, lhe restando
apenas pequenas comissões de 20% à 30%!
Assim, essas comissões muitas vezes mal pagam as despesas
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com transporte e alimentação para visitar suas clientes tampouco
paga todo o seu esforço e suas horas de trabalho.
Pouquíssimas vendas e nenhuma ﬁdelização
Como o risco de levar calotes é altíssimo, os fornecedores de
roupas consignadas precisam trabalhar com margens de lucro mais
altas.
Com isso, alguns parentes e amigos podem até comprar
algumas peças de início para te ajudar, mas você diﬁcilmente
conseguirá ter uma renda justa à altura de seu trabalho, muito
menos aumentar suas vendas.
VANTAGENS DE COMPRAR ROUPAS NO ATACADO
PARA REVENDER
Agora, se você quer ganhar dinheiro com a revenda de roupas
para viver só disso, vamos mostrar por que é muito mais vantajoso
comprar roupas no atacado para revender!
MARGENS DE LUCRO DE 100% À 400%
Já pensou revender roupas por 2 ou até 5 vezes o valor que pagou no
atacado? Pois bem, isso é bastante comum entre as sacoleiras que
compram lotes fechados dos nossos fornecedores e estão ganhando
muito dinheiro!
Como muitos de nossos fornecedores trabalham com pontas de
estoque de grandes marcas, os preços costumam ser extremamente

O LIVRO SECRETO DO BRÁS

23 Dicas para Sacoleiras

baixos. Assim, você diﬁcilmente terá peças paradas e seu estoque,
podendo lucrar inclusive nas promoções!
CAPACIDADE DE GANHAR DINHEIRO MESMO
NAS LIQUIDAÇÕES
Se acaso tiver diﬁculdade em vender uma peça ou outra,
diminua um pouco o preço e as venda rapidamente! Com isso você
não deixa dinheiro parado, e tem condições de fazer novas compras
trazendo novidades para seus clientes!
DESCONTOS E FACILIDADE NO PAGAMENTO
Como você tem margens de lucro maiores, poderá parcelar com
uma maquininha de cartão de crédito ou dar bons descontos para
ﬁdelizar seus clientes! Eles irão te procurar todo mês, ansiosos por
novidades e se tornarão clientes extremamente ﬁéis!
AUMENTO DA QUANTIDADE DE CLIENTES
Ao ﬁdelizar seus clientes e ganhar sua amizade e conﬁança, eles
irão te indicar para muitos amigos e parentes, dizendo que
compraram de você roupas bem melhores a preços muito dos
baixos que nas lojas da cidade!
Com isso, você irá passar a vender para seus amigos, amigos de
amigos, etc. e suas vendas não irão parar de crescer!
Entendeu como é muito mais vantajoso vender suas próprias
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mercadorias? Ou você ainda acha que vale a pena vender roupas por
consignação, para os fornecedores ganharem dinheiros às custas do
seu trabalho duro?
COMO TIRAR O CNPJ COMO SACOLEIRA
Atualmente, todos sabemos da importância de se trabalhar
formalmente e os benefícios de se obter um CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica).
Para as sacoleiras e proﬁssionais autônomos em geral (com
renda bruta de até 60 mil reais anuais), a modalidade mais
adequada é o cadastro como MEI (Microempreendedor
Individual). Para se inscrever no MEI é muito simples, basta
acessar o Portal do Empreendedor, onde você obterá todas as
informações necessárias e obter seu CNPJ na hora!
Aqui vai uma observação importante! As taxas a serem pagas
como MEI deverão ser impressas fazendo o login no próprio site do
Portal do Empreendedor. Jamais pague boletos que chegarem pelo
correio, identiﬁcados como taxas de sua inscrição no MEI, ou de
associações e sindicatos empresariais!
Infelizmente muitas quadrilhas se aproveitam dos dados
fornecidos de maneira aberta pela Receita Federal de novos CNPJs,
para tirarem proveito e enviarem cobranças pelo correio usando o
nome de instituições fantasmas, como se fossem órgãos oﬁciais. Na
dúvida, consulte um contador de conﬁança!
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LIMITE ANUAL DE FATURAMENTO COMO MEI
Os Microempreendedores inscritos no MEI podem ter um
faturamento médio de 6750 reais por mês, totalizando um limite
máximo de 81 mil reais por ano. Caso excedam esse valor máximo,
deverão contratar um contador para migrar o porte da empresa
para ME (Micro Empresa).
VANTAGENS DE SE INSCREVER COMO MEI
As maiores vantagens do MEI são fazer compras como Pessoa
Jurídica (assim você não ﬁca restrito às "feirinhas" por aí, e pode
comprar muita coisa boa como lojista), obter maquininhas de
cartão de crédito, e além disso, com o nome limpo é possível obter
empréstimos através do Programa de Microcrédito do Governo
Federal no banco onde abrir sua conta Pessoa Jurídica. Todas essas
facilidades ajudam e muito quem quiser começar seu próprio
negócio mesmo com pouco ou nenhum dinheiro.
Além disso, comprando com o seu CNPJ na nota, em compras
interestaduais, você não corre o risco de pagar multas e ter suas
mercadorias retidas na ﬁscalização, o que acontece com frequência
em compras “informais” feitas como Pessoa Física.
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QUAL A MELHOR MAQUININHA
DE CARTÃO DE CRÉDITO?
Existem inúmeras opções no mercado, cada uma com suas
vantagens e desvantagens. Alguns bancos até oferecem a maquininha
de graça, desde que abram uma conta bancária. Pode parecer muito
vantajoso à princípio, mas as taxas cobradas na manutenção da conta
(entre vários serviços), e os juros do parcelamento podem fazer o
“grátis” sair mais caro do que você imagina!
O ideal é você optar por maquininhas que você compre, mas que
não tenham taxas de manutenção mensal. Dentre as mais conhecidas
do mercado, estão a Sum Up, PagSeguro e Mercado Pago.
Não iremos fazer propaganda de nenhuma dessas marcas e vale
a pena você mesmo avaliar no site de cada uma delas as taxas
cobradas, juros por parcela, e os prazos de recebimento disponíveis.
Cada uma delas tem suas próprias vantagens e desvantagens, o que
faz com que muitos empreendedores tenham um terminal de cada
uma delas!
A Sum Up tem como vantagem ter a taxa de débito
um pouco mais baixa que as demais e os juros por
parcela mais baixo, quando a venda é praticada em
poucas parcelas;
O PagSeguro tem a vantagem de ser a com maior
aceitação do mercado, mas as taxas são em geral
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mais altas. A única exceção é a taxa no crédito à vista
de apenas 3.19%, mais baixa que os concorrentes;
Em relação ao Mercado Pago, as taxas de transação
no débito e crédito à vista são mais altas, mas possui
vantagem em juros mais baixos em parcelamentos
mais extensos, que variam de 2,05% (em 2 vezes),
reduzindo para 1,34% em 12 vezes.
Lembrando que essas informações são baseadas nas
informações disponibilizadas no sites dessas empresas em Julho de
2019, mas como há uma variação constante desses valores, é muito
importante que você se atualize, consultando novamente todas
essas informações no sites oﬁciais das empresas.
VALE A PENA VENDER FIADO?
Vender ﬁado é quase sempre a origem dos calotes, que são
geralmente o principal motivo de “falência” da maioria das
sacoleiras iniciantes.
Infelizmente tem gente que acha que vender ﬁado compensa,
que seus clientes são corretos e pagam direitinho, até levar o
primeiro tombo, é claro!
Muitas vezes para não perder a amizade, é comum as sacoleiras
venderem ﬁado para sua amigas, que por sua vez indicam outras
amigas (que também desejam comprar para pagar depois).
Infelizmente, nem todos enxergam que esse é seu trabalho e seu
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sustento, que se sacriﬁcou ﬁnanceiramente para comprar suas
mercadorias, tirando proveito dessa situação para aplicar golpes.
Por isso, procure vender somente através de sua maquininha de
cartão de crédito ou receber o pagamento em dinheiro vivo.
É fundamental evitar todo tipo de risco, abortando
deﬁnitivamente vendas no ﬁado, cheque ou boleto. Não existe
fórmula mágica de como evitar calotes correndo riscos.
Não é segredo pra ninguém que sempre existe uma laranja
podre em toda família e círculo de amizades, e para se proteger de
calotes, não abra exceção para ninguém, por mais próximo que seja.
Se você já costuma vender ﬁado, é possível que essa laranja podre
esteja mais próxima que você imagina, esperando a brecha para lhe
aplicar um belo golpe!
Se você faz vendas ﬁado para determinado cliente, este lhe
indicará para outros dizendo que você parcela. Aí ﬁcará difícil, pois
se recusar vender a prazo para alguns enquanto facilita para outros,
estes irão levar para o lado pessoal.
Dessa forma, para não perder a amizade, muitas sacoleiras
caem nessa armadilha, mas cedo ou tarde o golpe virá de quem você
menos imagina! Amigos amigos negócios à parte, não é mesmo?
Um bom pagador hoje não necessariamente será bom pagador
amanhã. Se isso fosse verdade, nenhuma empresa que vende a
prazo no boleto sofreria com inadimplência, já que todas fazem a
análise de crédito dos clientes. Por isso, é importante evitar vender
na base da conﬁança mesmo para clientes antigos!
Muitos caloteiros começam pagando direitinho para ganhar
conﬁança e com o tempo, passarão a comprar cada vez mais, lhe
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aplicando um calote dos grandes cedo ou tarde. Nesse caso, é preciso
sempre tomar muito cuidado mesmo com pessoas próximas!
Uma das melhores dicas para evitar calotes é não se apegar ao
status social das pessoas para dar conﬁança. Evite vender ﬁado a todo
custo, pois caráter e controle ﬁnanceiro não se mede por perﬁl algum!
Assim como existem pessoas humildes que pagam certinho e as
caloteiras, muitas pessoas ostentam gastando o que não têm,
perdendo o controle das ﬁnanças cedo ou tarde, e pagar as compras
que fez no ﬁado será sempre a última prioridade.
Além disso, a maioria dos clientes caloteiros ﬁngem ser o que não são,
e ter o que não têm para agir de má fé. Tenha sempre muito cuidado!
ACABE COM O FIADO SEM PERDER O CLIENTE!
Independente de você saber como cobrar o ﬁado ou não, o
correto é abolir esse modelo de vendas de uma vez por todas o quanto
antes. É possível vender de forma segura sem perder seus clientes!
Entretanto, muitas sacoleiras e revendedores não sabem como
acabar com o ﬁado, pois já acostumaram mal seus clientes. Por isso,
separamos algumas dicas sobre como você deve se justiﬁcar com
seus clientes, e evitar as vendas ﬁado sem perder a amizade:
Diga para seus clientes que você conﬁa neles, mas
que infelizmente está sem capital de giro, e precisa
do retorno imediato para comprar novas
mercadorias;

O LIVRO SECRETO DO BRÁS

30 Dicas para Sacoleiras

Use o preço baixo como argumento de que não
possui margem para vender a prazo, que vende
barato com lucros bem baixos para favorecer seus
clientes;
Para facilitar o pagamento para seus clientes, venda
somente através de sua maquininha de cartão de
crédito. Lembrando que para isso é fundamental ter
um CNPJ, mesmo que seja como
Microempreendedor Individual, e emita sempre a
Nota Fiscal!
Como podem ver, não adianta vender muito e para muitos
clientes se você não tem garantia alguma de que irá receber. Além
disso, não é preciso utilizar nas redes sociais aquelas frases para não
vender ﬁado como nos comércios, mas você também não precisa se
arriscar para agradar a todos!
É possível se preservar e conscientizar seus clientes de maneira
educada, e utilizar de meios seguros para facilitar o pagamento e
fazer suas vendas crescerem de maneira segura e sustentável. Com
isso, sua clientela irá crescer cada vez mais, e você só irá prosperar!
E NO CHEQUE VALE A PENA?
Em relação ao pagamento por cheques, é algo bastante
polêmico e nada recomendável, porém irei explicar com base em
minha própria experiência pessoal, e dessa forma, tire suas
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próprias conclusões, ok?
Nos anos de experiência como sacoleiro vendia muito por
cheques, aliás meus melhores clientes compravam dessa forma.
Entretanto, também foi o meio pelo qual levei meus maiores
tombos, com prejuízos acima de 5 mil reais!
Por isso, essa forma de pagamento pode ser feita somente para
pessoas da mais absoluta conﬁança, nas quais você tenha certeza de
sua índole. Aliás, jamais caia na ilusão de que a pessoa irá pagar por
status ﬁnanceiro ou proﬁssional, pois os maiores golpes que levei foi
de empresários renomados em suas áreas, mas de péssimo caráter!
Entretanto, vale a pena ressaltar que o bom pagador de hoje pode
ser o caloteiro de amanhã! Infelizmente muitas pessoas começam
pagando direitinho apenas para ganhar uma certa credibilidade, te
dando golpe mais cedo ou mais tarde!
Além disso, mesmo liberando essa forma de pagamento para
um grupo seleto de clientes, há uma grande possibilidade de saia
justa, gerando complicações e constrangimentos. São grandes as
chances que assim como no ﬁado, um cliente que já compra com
cheques indicar amigos e conhecidos para comprar dessa mesma
forma, dizendo que são pessoas honradas, nas quais poderá conﬁar.
Porém, vale ressaltar que nenhum deles irá cobrir um
prejuízo em caso de cheques sem fundo! Vale ressaltar que ele
pode pagar em dia, mas se você vender para uma pessoa indicada
por ele, a responsabilidade é toda sua, e não é justo culpar
terceiros por seus prejuízos!
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Com isso, são grandes as chances de você ter de negar essa forma
de pagamento para esses futuros clientes, que quase sempre se sentirão
extremamente constrangidos ou até mesmo discriminados!
Consequentemente, você correrá sérios riscos de se queimar no
mercado, sendo taxado(a) de arrogante ou preconceituoso(a). Com
certeza isso seria uma péssima fama, que seria quase que
impossível de reverter, não é mesmo?
Dessa forma, essa é uma questão bastante particular, que você
deverá avaliar por si só! Será que realmente vale a pena correr esses
riscos? Será que os ganhos serão maiores que os prejuízos?
Na minha visão pessoal, vender através de cheques é o mesmo que
no futebol entrar com 11 atacantes em campo para deixar o time mais
ofensivo, mas manter sua defesa desprotegida, perdendo de goleada!
Nessa comparação, os cheques seriam seus atacantes, seu campo
de defesa seria sua conta bancária, e o gol seria o capital de giro. Agora
leve essa questão a todo bom entendedor de futebol, que entenderá o
tamanho do estrago que isso pode causar em suas ﬁnanças!
Assim como em uma partida de futebol, um time deve ser bem
organizado e estruturado para ganhar uma partida, o mesmo se
aplica nas ﬁnanças de uma empresa, independentede seu tamanho!
Trabalhe duro pra ganhar o jogo com responsabilidade e coerência,
ou perderá de goleada e será desclassiﬁcado(a) em seu mercado!
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RECEBI UM CHEQUE SEM FUNDO! E AGORA?
Ao receber um cheque sem fundo, reapresente-o imediatamente,
pois está em seu direito! Faça isso o quanto antes, pois se cair sem
fundos novamente, o cliente será incluso do CCF, que é o cadastro e
emitentes de cheque sem fundos do Banco Central. Não se sinta
culpado(a) por punir um cliente que não cumpriu com suas
obrigações!
Em seguida, deve-se entrar em contato com o cliente com a
maior cordialidade possível já que todos passam por imprevistos e
problemas ﬁnanceiros, e essa é uma situação bastante
constrangedora.
Procure conversar com calma e respeito, procurando se colocar
no lugar dele e entender o que aconteceu, propondo a melhor
condição para que o mesmo regularize o pagamento pendente.
Entretanto, não se deixe comover por desculpas e vitimismo!
Faça isso somente após reapresentar o cheque! O erro de
muitos vendedores de coração mole é tentar negociar o pagamento
sem a reapresentação do cheque, de modo a preservar o cadastro
desse cliente junto às instituições de crédito. Faça o que está em seu
direito e dentro da lei, e ele terá de se responsabilizar por seus
compromissos também legalmente!
Ao propor a devolução do cheque para o cliente, faça-o somente
perante o pagamento à vista referente ao valor devido. Jamais
renegocie essa dívida, dando o cheque de mão beijada. Embora o
cheque não seja nenhuma garantia, seria uma espécie de “refém”
nessa negociação, de grande interesse do devedor tê-lo de volta.
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Por outro lado, seja ﬁrme mantendo a cordialidade! Como é um
caso praticamente perdido, mas o cheque já foi reapresentado, dê
um prazo de até 30 dias para que seja feito o pagamento. Jamais se
deixe cair na grosseria e desrespeito, apenas informe ao cliente esse
prazo para o pagamento, sem estender o assunto.
Se o cliente for uma pessoa honrada, irá tentar resolver a
situação da melhor forma possível sem te culpar. Por outro lado, se
for uma pessoa de má índole, pode até ser “truculenta”
inviabilizando qualquer tipo de conversa mais aprofundada!
Caso vocês não entrem em acordo, o cheque deverá ser
protestado no cartório da região, onde o cliente será notiﬁcado e
terá seu nome protestado e incluso no SPC Serasa.
Se mesmo assim ele não pagar, entre com uma ação de execução
desse cheque no juizado especial (pequenas causas) da cidade onde
ele reside. A ação é gratuita e não precisa de advogado para isso!
Vale lembrar que tudo isso deve ser feito dentro do prazo de 6
meses após a data de apresentação do cheque, ou seja, não ﬁque
enrolando muito ao negociar com quem não está disposto a pagar!
Se você já deu um prazo de 30 dias para pagar e ele não o fez, dê mais
30 dias para pagar antes de efetuar a execução, sem perder seu
tempo e energia atrás desse cliente!
Se uma após uma negociação cordial e uma notiﬁcação do
cartório ele não pagar, não será insistindo que conseguirá fazê-lo!
Somente uma medida mais rígida com base na lei irá intimidá-lo!
A execução do cheque é simples: pague em três dias. Se não
pagar, serão penhorados tantos bens quanto bastem para garantir
o débito.
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É opção do executado, nesses três dias, parcelar a dívida,
mesmo sem a concordância do credor. Deve pagar 30% do total da
dívida, à vista, e o restante será parcelado em seis parcelas iguais,
corrigidas e acrescidas de juros. Se deixar de pagar qualquer delas,
vencerá todo o saldo de uma só vez (corrigido e com juros).
Dessa forma, ao receber cheque sem fundo ou sustado, jamais
baixe o nível se desgastando ou ameaçando o devedor, pois há
recursos legais próprios para quem age de má fé!
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2

Como deﬁnir
o público-alvo
Na prática, seus primeiros clientes serão as pessoas mais
próximas. Por isso, é muito importante fazer suas primeiras
compras focando nessas pessoas, analisando não somente o tipo de
roupas que usam, mas também tentando deduzir o valor máximo
que pagariam por uma peça de roupa.
Para isso, não precisa perguntar para as pessoas de maneira
direta, mas tente descobrir onde compram e vá nessa loja fazer sua
primeira pesquisa de concorrência.
Já na questão do estilo, o que é bonito pra você nem sempre é
bonito para seus clientes. Se tratando de gosto e estilo, não adianta
querer inventar moda, ou convencer seus clientes de que devem
mudar o estilo. Isso pode até funcionar dependendo da sua
capacidade de persuasão, mas irá demandar muito esforço para
concretizar uma venda. O ideal mesmo é que suas peças estejam
o mais próximas possível da expectativa de seus clientes, para
que as vendas ﬂuam naturalmente, e consequentemente em
grande volume!
Além disso, se você adquirir peças de valor muito elevado, terá
de revendê-las mais caras ainda. Dessa forma, para que essas peças
sejam vendidas, será necessário que os clientes tenham uma
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percepção imediata do valor da peça, conhecido como “valor
percebido”.
Se você tiver de “evangelizar” o cliente a respeito da qualidade
da peça para justiﬁcar o preço, há uma grande chance de que você
errou feio na compra!
Exceto em situações que você consegue encantar o cliente pela
qualidade e beleza da peça, fazendo-o comprar com entusiasmo,
não vale a pena ﬁcar insistindo e empurrando “goela abaixo” sua
mercadoria para o cliente.
Antes mesmo de deﬁnir para quem você vai vender, é essencial
entender o real papel de um empreendedor, independente da área
que atua!
Empreender é nada mais que resolver a necessidade das
pessoas, ajudar a resolvê-las, e ganhar dinheiro com isso.
Empreender é servir, oferecer produtos e serviços que
resolvam a necessidade das pessoas ou agreguem algum valor à sua
qualidade de vida.
Porém, para que você tenha demanda, é necessário praticar
preços dentro da demanda do mercado, ou com um valor percebido
que mesmo fora da média do mercado encante pela qualidade “fora
da curva”.
Agora que você entendeu seu papel na revenda de roupas, o
próximo passo é deﬁnir seu público alvo. Mas se você parar pra
pensar, dentro de um mesmo público alvo você encontra diversos
perﬁs distintos de pessoas, com gostos e personalidades diferentes.
Suponhamos que você comece vendendo roupas para as pessoas da
sua família, por exemplo. Seus irmãos e primos podem até ter
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alguns gostos e características em comum, enquanto sua mãe, tias e
avós são totalmente diferentes deles!
Com isso, seus irmãos e primos representam uma “persona”
diferente de sua mãe, tias e avós. Mas calma, não precisa se assustar
com esse termo, que vou explicar de maneira bem minuciosa pra você!
Entender o conceito de “personas” no mundo das vendas é o
que separa os homens dos meninos! Enquanto empresas
fracassadas pensam em público alvo de maneira ampla, as grandes
empresas e agências de marketing focam em um estudo detalhado
de cada uma das personas que compõem seu público alvo,
oferecendo produtos e serviços mais personalizados, fazendo com
que a venda ﬂua muito mais fácil!
ENTENDENDO O CONCEITO DE PERSONAS
Personas é o conceito aplicado no desdobramento do público
alvo de sua loja, ou seja, a deﬁnição dos perﬁs de clientes mais
comuns que você atende em sua revenda de roupas.
Quando se fala de público alvo, se refere à um grupo de pessoas
que você deseja atingir em seu comércio, com diversos perﬁs de
cliente. Assim, podemos classiﬁcar esses perﬁs através de suas
personalidades, preferências e necessidades, criando assim
públicos mais especíﬁcos, conhecidos como “personas”.
Dessa forma, tendo em mãos as personas para as quais deseja
vender, é possível adotar estratégias mais personalizadas em
marketing e vendas, agradando diversos perﬁs de clientes.
O conceito de persona é algo que deve ser trabalhado desde a
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abertura de uma loja de roupas, e trabalhado continuamente
através do feedbacks dos clientes junto aos vendedores.
Assim, é de suma importância que você esteja sempre bem
próximo de seus vendedores, incentivando-os a participarem desse
estudo. Dessa forma, os vendedores terão como papel não somente lhe
repassar as necessidades e gostos dos clientes, como também quem são
esses clientes, como se comportam e o perﬁl de cada um deles.
Com base nessa informações, crie anotações ou planilhas no
Excel para cruzar os feedbacks e os perﬁs dos clientes mais comuns.
Dessa forma, você terá em mãos as personas mais comuns para sua
loja de roupas!
Com isso, procure dar uma ênfase maior para essas personas,
pois representam a maior parte do seu público alvo!
COMO CRIAR PERSONAS ATRAVÉS
DO MAPA DA EMPATIA
O Mapa da Empatia é uma ferramenta utilizada para criar
personas com base em seus sentimentos. Através dele é possível
oferecer produtos e atendimentos mais personalizados, com base
nas preferências do cliente.
Como o próprio nome já diz, o principal objetivo do Mapa da
Empatia é se colocar no lugar de suas personas, entendendo melhor
seus sentimentos, o que querem e o que precisam.
Assim, ao se colocar no lugar de suas personas, é possível
entender mais à fundo do que gostam, do que precisam, e até
mesmo porque se comportam de determinada maneira.
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Com isso, você praticamente “entra na mente” de suas personas,
podendo usar isso à seu favor para aumentar suas vendas de roupas!
Como fazer um Mapa da Empatia na prática
Talvez você esteja achando esse assunto um tanto quanto
complicado, mas iremos te mostrar alguns exemplos de como isso
pode ser feito de forma bem simples!
No exemplo abaixo, iremos apresentar diversos pontos
contraditórios pra você ver que as características de cada persona
variam muito, mesmo em um esboço simples. Por isso, ao contrário
de como iremos fazer, ao criar seus mapas da empatia utilize uma
única persona por mapa!

01

O QUE PENSA E SENTE?
Como se sente com relação à
sociedade e às outras pessoas, suas
preocupaçõese seus sonhos.

O QUE FALA E FAZ?
O que costuma falar, como
se comporta, quais os seus
costumes e hábitos.

02

06

O QUE VÊ?
Como vê o mundo, como são
seus familiares, amigos e pessoas
próximas, como é o seu dia a dia.

05
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SUA NECESSIDADES?
Onde ela quer chegar, o que
poderia lhe satisfazer, o que
acabaria com seus problemas.

03

04

SUA DORES?
Quais os seus medos,
frustrações, diculdades
e obstáculos.

O QUE OUVE?
Quem possui inuência sobre elas, suas
marcas favoritas, quais programas assiste,
quais páginas segue na internet.
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Conforme ilustrado na imagem acima, esse mapa é composto de 6
campos sobre as personas que compram de sua loja.
Dessa forma, ao analisar cada um desses 6 campos no mapa da
empatia, iremos constatar que dentro de um mesmo público alvo
existem “sub-públicos” que são grupos menores de pessoas com
características em comum. Assim, esses pequenos grupos
representam as personas para as quais deverá focar em seu negócio!
No início esse processo pode parecer trabalhoso, ou até mesmo
uma grande bobagem, mas não é! Esse é o “bê a bá” de toda
estratégia comercial das grandes empresas, mas raramente
conhecido pelos pequenos empreendedores aplicam!
Por isso, optei por explicar não apenas como funciona, como
também a aplicação prática do estudo de personas na análise de
seus primeiros clientes.
Obviamente, esse estudo deve ser contínuo e sempre atualizado
com base em dados, informações. Por isso, deixe sempre notado em
um caderno quais os tipos de mercadorias que cada cliente
comprou, e relacione com informações como idade, sexo, etc, e
procure associar com as informações do mapa da empatia.
Com o tempo, você verá que conhece as pessoas melhor que elas
mesmas, enxergando coisas que nem elas enxergam. Assim, verá
que esse tipo de conhecimento no mundo das vendas vale ouro!
Só conhecendo seu cliente a fundo conseguirá desenvolver
estratégias que lhe surpreendam, nas quais você tenha um grande
grau de domínio e persuasão, que consequentemente garantem as
vendas efetivadas!

O LIVRO SECRETO DO BRÁS

42 Dicas para Sacoleiras

Assim, com base nas informações que levantar, poderá criar
suas personas usando até mesmo fotos, nomes e idades ﬁctícios.
Com isso, a tendência é que sua loja esteja cada vez mais alinhada
com as preferências do seu público, aumentando as vendas cada
vez mais!
Agora, faça de maneira simples o mapa da empatia em um
rascunho, associando-o às personas de seus clientes. Faça isso
antes mesmo de ler o próximo capítulo desse livro, pois se não o
ﬁzer ﬁcará totalmente perdido(a) tornando a leitura inútil!
Como disse antes, esse livro é altamente voltado para a
execução e você precisa fazer a lição de casa bem feita antes de
apostar seu dinheiro nesse mercado!
Boa prática! =)

O LIVRO SECRETO DO BRÁS

43 Dicas para Sacoleiras

3

Como deﬁnir
o produto
Com suas personas bem deﬁnidas, agora é necessário deﬁnir quais
tipos de roupas oferecer para elas, com base em suas preferências.
Entretanto, o mapa da empatia acaba não sendo o suﬁciente para
deﬁnir o produto, até mesmo pelo fato de não ser esse o objetivo real
do mesmo!
Assim, por esse ser talvez o primeiro livro no segmento de varejo
de vestuário com um foco maior nos pequenos empreendedores, nos
colocamos na obrigação de criar novas metodologias, se necessário,
para abrir novas oportunidades para nossos leitores!
Por conta disso, pelos anos de experiência que nós do Dicas Para
Sacoleiras temos, desenvolvemos uma extensão do mapa da empatia
especíﬁca para esse ﬁm, que descreveremos logo abaixo! =)
MAPA DE INTERESSES NO VAREJO
Como trabalhamos há anos prestando consultoria para as
lojas e fábricas do Brás, desenvolvemos esse estudo para que
mesmo vendedores iniciante s tivessem uma base sólida para a
escolha do produto.
Esse método pode ser aplicado por qualquer empreendedor do

O LIVRO SECRETO DO BRÁS

44 Dicas para Sacoleiras

setor de moda e vestuário, desde sacoleiras e revendedores
autônomos, até por grandes marcas e redes de varejo!
Nomeamos esse método carinhosamente de “Mapa de
Interesses no Varejo”, através do qual conseguimos avaliar mais a
fundo o que os clientes procuram.
Entretanto, vale salientar que esse mapa pode sofrer mudanças
repentinas dependendo do momento que o cliente vive, e para quais
eventos e ﬁnalidades ele procura por uma peça de roupa. Esse é
inclusive um outro assunto que irei abordar em breve para que
vocês tenham uma base ainda mais sólida para que façam suas
compras no atacado com sabedoria.
Esse mapa foi dividido entre os 5 interesses principais de um
cliente que busca por roupas no varejo:
1.

Preço: a prioridade é por peças de custo acessível,
que não exijam sacrifícios no orçamento, ou
parcelamento no cartão de crédito;

2.

Qualidade: esse interesse abrange também outros,
mas de uma maneira mais generalizada, como
conforto e auto-estima (por conta da estética da
peça). Além disso, um dos pontos principais é a
inexistência de defeitos e imperfeições de fábrica;

3.

Conforto: se refere à expectativa do cliente quanto
ao encaixe da peça em seu corpo, afetando também a
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auto-estima. Entretanto, o foco maior acaba sendo a
sensação de bem estar que a peça proporciona por
conta da textura do tecido e a liberdade de se
movimentar;
4.

Autoestima: diz respeito à maneira como vestir
aquela peça te faz sentir mais bonito(a), valorizando
sua forma física, além da cor de sua pele e seu
cabelo. Esse interesse é importante para todos, mas
principalmente pelas mulheres que estão em busca
constante do look perfeito para se sentirem cada vez
mais belas, únicas e valorizadas;

5.

Status: esse interesse possui uma relevância maior
entre classes sociais mais altas, ou entre jovens de
todas as classes sociais. O status se refere
principalmente em usar marcas renomadas
(principalmente entre os homens), ou no caso das
mulheres, estarem atualizadas com o look do
momento, chamando mais a atenção que outras
mulheres dos mesmos ambientes que frequentam.
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Obviamente, esse mapa apresenta um número imensurável de
variações, pois diz respeito ao comportamento humano. Porém,
verão que algumas das variações que irei lhe apresentar fazem todo
o sentido da teoria à prática!
Conforme o estudo de personas que supostamente você já fez após
a leitura anterior, associe esse mapa às necessidades de suas personas,
variando o percentual dentro do mapa. Talvez esteja lhe confundindo
um pouco, mas irei mostrar algumas das variações mais comuns nos
gráﬁcos abaixo. As variações apresentadas serão divididas em “roupas
baratas”, “moda boutique”, “outlet” e “moda infantil”.
MAPA DE INTERESSES NO VAREJO
Nesse gráﬁco, mostramos como o Mapa de Interesses no Varejo
varia na moda casual para os públicos de renda mais baixa, ou de
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classe média com perﬁl mais conservador em ﬁnanças.
Como poderão ver, o foco total é no preço baixo, com uma qualidade
razoável e o mínimo de conforto, despriorizando fatores como a
“auto estima” e o “status” pela beleza ou pela marca da peça.
Esse gráﬁco é bastante ligado àquele público que diz coisas como
“eu não ligo pra marca” ou “eu não gasto dinheiro com roupas caras”.

MODA BOUTIQUE
Nesse gráﬁco mostramos a variação do mapa de interesses
entre as mulheres que buscam por looks belíssimos (independente
da idade). Nesse caso, a “auto estima” costuma representar
sensualidade para as mulheres mais jovens, e jovialidade para
mulheres mais maduras, mas sempre com a mesma intensidade.
Nota-se facilmente que nesse tipo de compra o preço é deixado
em último plano, já que primeiro pensar em encontrar o look ideal e
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por último consultam o preço para ver em quantas vezes conseguem
fazer no cartão de crédito (ou chorar por desconto à vista).
Entretanto, para manter essas variações a seu favor, é
necessário não apenas um estudo mais detalhado na persona em
relação ao estilo e forma física, como também um conhecimento
mais aprofundado de moda e persuasão.
Além disso, se o(a) vendedor(a) tiver uma boa aparência, a
autoridade e capacidade de inﬂuência sobre a cliente torna-se
ainda maior!
Não à toa, nas grandes boutiques, a equipe de vendas é quase
sempre composta por pessoas de ótima aparência e expressão
verbal. Isso deve-se ao fato de que o trabalho de venda mais se
assemelha a uma consultoria de moda, exigindo muito mais
conhecimento, talento e persuasão por parte dos vendedores.
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OUTLET
Esse mapa é aplicável principalmente ao público masculino,
geralmente fascinado por marcas e rótulos. Com exceção dos pais
de família de classes sociais mais baixas, homens jovens de todas as
classes sociais, e homens mais velhos de maior poder aquisitivo gostam
de usar marcas que expressam status, estilo, poder e liberdade.
Os homens geralmente são bastante focados em preço, mas se
tratando das marcas que gostam, acabam deixando esse interesse em
último plano, priorizando mais a marca, o estilo e a qualidade da peça.
Entretanto, quando encontram peças de grife à preços mais
acessíveis em outlets, costumam comprar uma grande de peças de
uma única vez! A combinação entre marcas e preço costuma ter um
efeito explosivo no instinto consumista dos homens, fazendo-os
gastar mais que as mulheres!
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MODA INFANTIL
O segmento de moda infantil é um dos que possuem maior
variação no mapa de interesses, não apenas por conta do “momento
do cliente” que iremos apresentar, como também por conta da
diferença entre as classes sociais.
Geralmente os pais priorizam qualidade, preço e conforto para
a criança, deixando em segundo plano a questão da marca e da autoestima com looks diferenciados. A prova disso é que boa parte dos
fabricantes de moda infantil apostam em uma linha padrão com
estampas divertidas e peças bem coloridas e confortáveis.
Entretanto, dependendo para qual “momento do cliente” for a
compra, esse mapa pode sofrer variações que o faça assemelhar a
todos os demais gráﬁcos anteriores!
Por conta do crescimento e do desgaste das roupas, os pais
geralmente priorizam roupas mais baratinhas para o dia a dia,
levando o gráﬁco do mapa de interesses a ser bem semelhante ao de
roupas baratas.
Por outro lado, há pais que são mais consumistas para os ﬁlhos
que para si próprios! Nesses casos, dependendo do grau de
soﬁsticação das peças, o mapa de interesse costuma ter variações
semelhantes ao de boutique, ou ao de outlet, variando conforme o
preço e da marca da roupa.
Mas no geral, ao comprar roupas para os ﬁlhos, os pais priorizam
principalmente a qualidade e o conforto, visando a saúde e o bem
estar da criança.
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Agora, talvez você já ache que esteja preparado(a) para deﬁnir
sua estratégia de compras no atacado, não é mesmo? Você já
aprendeu sobre a deﬁnição de personas e sobre quais tipos de
produtos e quais suas prioridades no momento da compra, tirou de
letra, e agora acha que já terminou?
Tenha calma, pois vamos complicar só um pouquinho mais!
Você não se esqueceu dos “momentos do cliente”, não é mesmo? =)
No caso da revenda de roupas, podemos mapear os momentos
dos clientes através do estudos de personas. Dessa forma, podemos
deduzir como essas pessoas vivem em seu dia a dia, quais
ambientes frequentam e com qual frequência.
Mapa de momentos do cliente
Como disse anteriormente, o cliente muda constantemente de
comportamento conforme o momento que está vivendo, e para qual
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tipo de ocasião pretende comprar uma peça de roupa.
Por isso, analisar o comportamento de compra baseado
somente no estudo de persona é algo muito pobre e pouco eﬁcaz.
Entretanto, pode-se utilizar essa análise e aprofundá-la ainda
mais em relação a sua rotina e vida pessoal, com base nos ambiente
que frequenta.
Dessa forma, podemos ter uma melhor noção de com que
frequência procuram por roupas simples para o dia a dia, ou
precisam de um look para sair a noite, por exemplo!
Para iniciarmos o estudo desse mapeamento, vou descrever os
campos a serem divididos pensando na rotina e na vida social de
suas personas:
1.

Dia a dia: roupas para se usar em casa, levar os
ﬁlhos na escola, passear com o cachorro, ou para
cuidar dos afazeres domésticos. Geralmente roupas
simples, de baixo custo para “surrar” no dia a dia;

2.

Eventos formais: trajes para eventos
empresariais, coquetéis, bailes, casamentos,
formaturas, etc;

3.

Eventos informais: roupas para festas. baladas,
shows e eventos;

4.

Lazer: roupas básicas e leves, e trajes de banho
para frequentar praias, piscinas, cachoeiras, etc;
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5.

Trabalho: roupas mais formais e discretas, para
usar no ambiente proﬁssional. Nesse caso, há uma
grande variação no tipo de roupa conforme a
proﬁssão e/ou o ambiente de trabalho;

6.

Escola: roupas para ir na escola ou faculdade,
geralmente peças confortáveis e básicas;

7.

Igreja: roupas discretas, sejam básicas ou mais
elegantes, podendo ser mais informais ou formais
conforme a denominação religiosa;

8.

Vida Social: roupas confortáveis, mas elegantes
para ir em jantares, barzinhos e sair com os amigos,
para passar a tarde em um parque com a família, ir
ao shopping.

9.

Academia: roupas confortáveis e adequadas para a
prática de atividades físicas, seja em academias, ou
ao ar livre;

10.

Ambiente familiar: assim como no ambiente
social, peças elegantes e confortáveis, porém um
pouco mais discretas, conforme a cultura da família.
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Como podem ver, esse estudo será feito com base em 10
ambientes diferentes. Obviamente, conforme a persona, nem todas
as pessoas frequentam todos esses ambientes, e quando frequentam,
nunca o fazem com a mesma frequência.
Por isso, antes de fazer esse estudo, é muito importante ter um
estudo prévio da sua persona, para ter um conhecimento mais sólido
da rotina de sua persona, como vive e em quais ambientes frequenta.
Assim, mesmo que sua persona seja mais básica, usando
sempre roupas informais pelos ambientes que frequenta, é muito
importante ter esse mapeamento em mãos. Com isso, é possível
ousar um pouco mais, oferecendo para esse cliente roupas que
seriam perfeitas para ela (pelos ambientes que frequenta), mas que
ela ainda não usa.
Para que tenham uma melhor noção, vamos exempliﬁcar
alguns tipos de personas comuns, com nomes ﬁctícios. Embora
pareça ser o caminho mais fácil, não recomendo que os associe com
suas personas, mas use de inspiração para fazer o estudo dos
momentos de suas personas mais à fundo!

O LIVRO SECRETO DO BRÁS

55 Dicas para Sacoleiras

A DONA DE CASA
Marina é uma jovem dona de casa de classe média baixa, mãe de
2 ﬁlhos. Ela é altamente focada no equilíbrio ﬁnanceiro de sua
família, mesmo dando o melhor para seus ﬁlhos.
Em sua rotina, Marina costuma usar sempre roupas básicas e
baratas nos ambientes que frequenta. Não frequenta festas e
baladas, apenas eventos familiares, igreja e raramente eventos
formais como casamentos de familiares.
Segue abaixo o Mapa de Momentos na vida de Marina:

Como podem ver nesse mapa, Marina vive em função de sua
família, na qual está também embasada sua vida social. Além disso,
ela tira um pequeno tempo do dia para se dedicar à atividades físicas.
Por ser de classe social mais humilde, ela usa apenas roupas
simples, tanto no dia a dia quanto em seu convívio social e familiar.
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Ela não trabalha fora, não frequenta festas, e a igreja que frequenta
não exige nenhum traje padrão em suas celebrações religiosas.
Marina é uma típica guerreira de classe média baixa, que se
desdobra para cuidar de si e de sua família através de uma vida mais
simples e discreta.
Com base nisso, pode-se facilmente constatar que se formos
oferecer roupas para ela, o ideal seria oferecermos também opções
para seu esposo e ﬁlhos, com os preços mais baixos que pudermos.
Marina faz parte de um público que representa boa parte das
famílias brasileiras, com o orçamento apertado, que precisam fazer
milagre com o salário do mês!
Com base nisso, para atendermos as necessidades da Marina,
não podemos oferecer peças caras, o que certamente poderia até
deixá-la constrangida! O ideal é oferecer roupas básicas e bem
baratinhas na faixa de 10 a 50 reais, semelhante às táticas utilizadas
pelas lojas de preço único.
Assim, tratando-a com carinho e atendendo suas necessidades
com um preço que ela pode pagar, certamente a ﬁdelizaríamos e
seríamos os primeiros a serem lembrados quando ela precisar de
algo, e ainda nos indicaria para parentes e amigos próximos com o
mesmo estilo de vida.
O JOVEM BALADEIRO
Gustavo representa a persona de boa parte dos jovens brasileiros.
Com 21 anos de idade, é estudante de engenharia e trabalha em uma
empresa de automação industrial na Grande São Paulo.
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Ele mora com os pais, sem nenhuma responsabilidade
ﬁnanceira a não ser manter seu carro, e pagar suas despesas com a
faculdade e seu lazer no ﬁnal de semana.
Além disso, Gustavo investe muito em sua imagem, se dedicando
aos treinos diários na academia e comprando roupas da moda para
chamar a atenção das garotas na balada. É um bom rapaz, de boa
família, trabalhador, estudiosoe vai na igreja aos domingos.
Que tal darmos uma olhada no Mapa de Momentos do Gustavo?

Como podem ver, Gustavo tem uma vida social bem intensa.
Nesse mapa não incluímos seu trabalho, pois usa uniforme
fornecido pela empresa em período integral.
Nesse caso, a realidade de Gustavo é estar sempre bem vestido
o tempo todo, e em seu tempo livre no dia a dia, ao invés de usar
roupas mais simples, usa as camisetas e bermudas de marca que
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estão mais velhas.
Com base nessas informações, esse mapa de momentos do
Gustavo se encaixa perfeitamente no mapa de desejos que ﬁzemos
para o público de outlet. Nesse caso, para termos o Gustavo como
cliente ﬁel, teríamos de oferecer roupas de marcas famosas a preços
mais baixos que os concorrentes.
Como dissemos no mapa de interesse do público de outlet, a
combinação de preços acessíveis com roupas de marca acaba tendo
um efeito explosivo entre o público masculino, especialmente entre
os mais jovens, que é o caso do Gustavo!
Nesse caso, se você pretende bombar entre clientes como o Gustavo,
o ideal seria você apostar pesado em saldos de roupas de marca, com
preços mais acessíveis que os concorrentes de sua região!
A JOVEM UNIVERSITÁRIA
Patrícia é uma jovem de 19 anos que curte a vida sem se
desprender de seus valores, propósitos e projetos. Apesar de bem
jovem, já trabalha em um escritório de cobranças como auxiliar
administrativa e faz faculdade de Ciências Contábeis à noite.
Sua rotina é bem diversiﬁcada, já que nos ﬁnais de semana ela
sai com as amigas, almoça com a família e vai no culto evangélico
com seus pais. Além disso, ela concilia durante a semana os treinos
de crossﬁt com as aulas de inglês, entre o trabalho e a faculdade.
Como podem ver, assim como várias jovens, Patrícia tem uma
vida bem intensa e agitada e precisa ter vários tipos de roupas para
vários momentos diferentes, administrando um salário não muito
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alto como auxiliar administrativa.
Por conta disso, a Patrícia não costuma fazer compras grandes,
mas compra com frequência quando encontra oportunidades em
preço baixo, para sobrar um dinheirinho para comprar um look ou
outro que lhe encante nas vitrines dos shoppings.
Para termos uma noção melhor, vamos analisar os Mapas de
Momentos da Patrícia:

Como podemos constatar, Patrícia não tem necessidade de
comprar constantemente roupas para o dia a dia, já que ﬁca muito
pouco tempo em casa. Entretanto, precisa de roupas para várias
ocasiões diferentes, já que precisa usar trajes formais onde
trabalha, além de precisar de looks mais joviais para sair com as
amigas, e mais conservadores para ir ao culto com seus pais.
Dessa forma, ele faz somente compras de oportunidade, em
pequena quantidade, para não comprometer seu orçamento
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mensal e atrasar as contas. Nesse caso, para vendermos roupas para
a Patrícia, teríamos de oferecer peças mais baratinhas como itens
de entrada para ﬁdelizá-la, e esporadicamente oferecer um look
lindo para ela sair com as amigas no ﬁnal de semana.
Como podem ver, cada persona tem seu próprio estilo de vida,
com rendas, contas a pagar e prioridades diferentes. Seria muito
importante que você praticasse esse exercício em uma folha de
papel, ou através do Google Docs, descrevendo a persona em um
texto e inserindo um gráﬁco circular com esses dados,
manipulando-os. Aliás, foi exatamente dessa forma que estou
escrevendo esse livro, nesse exato momento.
Entretanto, o mais importante é que com essas lições eu tenha
lhe estimulado a pensar a analisar seus clientes mais à fundo, ao
invés de fazer suas compras no atacado conforme suas próprias
percepções, o que quase sempre resulta em prejuízos e peças
paradas em estoque.
Conforme já lhe disse antes, empreender é servir, atender as
necessidades das pessoas de maneira que lhe gere renda, e acredito
que eu tenha lhe convencido perfeitamente disso!
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4 Onde

comprar

Para fazer suas primeiras compras no atacado, não faltam opções
em nosso país. Como o Brasil é um país de dimensões continentais,
possui vários polos de confecções espalhados de norte a sul!
No nordeste, destacam-se os polos de Fortaleza, e
das cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do
Capibaribe em Pernambuco;
No centro-oeste, a referência é a região da 44 em
Goiânia;
No sudeste temos o Brás e o Bom Retiro em São
Paulo, Petrópolis e Nova Friburgo no Rio de Janeiro,
além de Belo Horizonte, Divinópolis, Monte Sião e
Juruaia em Minas Gerais;
Na região sul, temos Cianorte, Maringá e Terra Roxa
no Paraná, além de várias cidades de Santa Catarina
como Brusque, Blumenau, Jaraguá do Sul, e Gaspar.
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Existem inúmeras falsas crenças de que um polo é melhor que o
outro, ou mais barato, mas a grande realidade é que a questão não
são os pólos, mas sim as empresas que neles estão localizadas.
Obviamente, um polo destaca-se mais que o outro em
determinado segmento. Entretanto, isso é comum em qualquer
atividade econômica, já que cada cidade tem sua própria identidade
e cultura produtiva.
Entretanto, vale destacar que há excelentes oportunidades em
cada um desses pólos, seja em questão de qualidade, seja em
questão de preço!
Porém, apesar do crescimento dos polos de Goiânia e do agreste
Pernambucano, a região do Brás em São Paulo ainda é não apenas o
maior polo de confecções do Brasil, mas um dos maiores do mundo.
Por conta disso, no Brás são vendidas também peças fabricadas
em vários outros estados, especialmente no Ceará, Pernambuco,
Minas Gerais e Santa Catarina.
Mas isso não signiﬁca que em outros polos também não há
ótimas oportunidades de negócios, muito pelo contrário! Alguns
desses pólos são especializados em alguns segmentos especíﬁcos,
com qualidade única ou preços muito abaixo do mercado.
LISTA DE FORNECEDORES CONFIÁVEIS
Mas não precisa se preocupar em viajar pelo Brasil inteiro, ok?
Como nós do Dicas Para Sacoleiras já estamos há mais de 5 anos no
mercado, fechamos ao longo desses anos parceria com alguns dos
melhores atacadistas de roupas do Brasil.
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Com isso, dispomos hoje de uma lista com mais de 40 empresas
conﬁáveis, dos mais variados segmentos de confecções, localizadas
no polos do Brás, Goiânia, Paraná e Santa Catarina:
Fornecedores de saldos de roupas de marca originais
para outlets;
Atacadistas de saldos e pontas de estoque de
confecções;
Fornecedores de roupas baratas para lojas de preço
único de 10, 20 e 30 reais;
Fabricantes de jeans do Brás e Goiânia;
Distribuidoras de roupas infantis multimarcas do
Brás e de Santa Catarina;
Fabricantes de moda blogueira do Brás e Goiânia;
Confecções de moda festa do Bom Retiro;
Fábricas de roupas plus size do Brás e Goiânia;
Importadora de bolsas do Brás;
Fabricantes de moda evangélica de Goiânia;
Fabricantes de camisetas e camisarias do Brás e
Goiânia;
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Atacadistas de moda íntima no Brás;
Atacadista de roupas e enxovais para bebês no Brás.
Como pode ver, opções não faltam em nossa lista, que poderia
até ser bem maior por conta da quantidade de propostas de parceria
que recebemos diariamente.
Entretanto, nós do Dicas Para Sacoleiras somos extremamente
seletivos quanto às empresas que colocamos em nossa lista! Para
garantir a qualidade de nossa lista de fornecedores, nós
selecionamos somente as empresas com perﬁl que seja interessante
também para o nosso público, e que atendam nossas políticas de
segurança e respeito junto a cada um de vocês!
Além disso, essa seleção é feita visitando pessoalmente esses
atacadistas, conhecendo a estrutura física e humana dessas
empresas, o que garante total segurança em suas compras!
Para ter acesso a essa lista, basta clicar no botão abaixo para
fazer o download!
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QUE TAL UM ROBÔ PRA TE AJUDAR?
Se você baixou a lista de fornecedores em PDF, provavelmente
viu que ela é super fácil de acessar e bem intuitiva, estando sempre
a um clique de distância para falar direto com as fábricas.
Entretanto, algumas pessoas gostam de algo ainda mais direto ao
ponto, procurando logo o fornecedor do segmento que procura.
Para ajudar essas pessoas, nós desenvolvemos a Soraya, um
robô com inteligência artiﬁcial no Facebook Messenger, que
facilita a sua busca por fornecedores de roupas. Ao invés de gastar
tempo e dinheiro em excursões até os polos de confecções, deixe
que a Soraia trabalhe de graça pra você!
A Soraya lhe apresenta os melhores fornecedores de roupas,
através de menus interativos e fáceis de navegar. Nela você
pesquisa as empresas com a mesma facilidade que encontra suas
séries favoritas na TV!
Além disso, através da Soraia, nós divulgamos todas as semanas
as principais liquidações das fábricas e atacadistas do Brás, Goiânia
e Santa Catarina.
A Soraya está à sua disposição, para trabalhar de graça 24
horas por dia e sem descanso, para poupar seu tempo e seu
dinheiro, e ainda ajudar a multiplicar seu faturamento em um
curto espaço de tempo!
Para ter acesso a nossa inteligência artiﬁcial, é necessário antes
de tudo ter o Facebook Messenger instalado em seu celular. Se você
já tem esse aplicativo, basta clicar no botão abaixo, que o robô já
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começa a trabalhar sozinho a seu favor!

O “FILÉ MIGNON” DO MERCADO DE CONFECÇÕES
Talvez não tenha percebido, mas nesse último capítulo e ao
acessar nossa lista e o nosso robô, um termo foi repetido com certa
frequência, que é o “saldo”!
O saldo representa o melhor investimento em roupas, já que
possibilita as maiores margens de lucro, e o maior volume de
vendas, como se fosse a “criptomoeda” do mercado de confecções!
O QUE SÃO SALDOS E PONTAS DE
ESTOQUE DE CONFECÇÕES
Com a ascensão dos outlets e das lojas de preço único de 10, 20 e
30 reais, muitos lojistas buscam no comércio de saldos e pontas de
estoque de confecções, uma alternativa para aumentar suas vendas.
Dentre as melhores opções do mercado, estão algumas
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empresas do Brás e de Santa Catarina, que conseguem comercializar
peças à partir de três reais, que podem ser revendidas pelo triplo do
preço. Mas aﬁnal, qual o segredo dessas lojas para vender tão barato?
A peças de saldo são roupas fabricadas por alguma confecção
para determinada grife ou magazine, que por algum motivo não
foram vendidas aos seus grandes clientes. Dentre os motivos estão as
baixas nas redes de lojas licenciadas e franqueadas, ou o baixo volume
de vendas realizado pelo representantes regionais das marcas.
Com isso, as marcas e magazines devolvem ou deixam de comprar
a produção das fábricas, gerando lotes excedentes em seus estoques,
representando um grande prejuízo, pois essas peças não voltarão ao
mercado, já que quase sempre já estão lançando uma nova coleção!
Além disso, há também aquelas marcas que possuem fábricas
próprias e ﬁcam com grandes lotes de saldos em cada troca de coleção.
Muitas vezes, elas não conseguem vender todas as peças de uma
coleção, que terminam “encalhando” nos estoques dos centros de
distribuição.
Com isso, muitas distribuidoras compram no alto atacado das
fábricas para revender em lojas da região do Brás em São Paulo.
Em ambos os casos se tratam de roupas em perfeitas condições,
sem nenhum defeito e de coleções que ainda não saíram do mercado,
mas que simplesmente não foram totalmente vendidas.
OPORTUNIDADES DE LUCRO COM SALDOS DE ROUPAS
Saldos e pontas de estoque de confecções representam ótimas
oportunidades para lojistas e sacoleiros no atacado, seja em
maiores margens de lucro, seja através de estratégias com volumes
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de vendas mais agressivos!
As confecções vendem as peças de saldos abaixo do preço de
custo, pois para elas, estoque parado é dinheiro perdido. Por isso, é
muito melhor para uma confecção abrir mão dos lucros, com a
esperança de reverter o prejuízo na produção da próxima coleção,
do que manter essas peças paradas no estoque.
Com isso, as fábrica acabam vendendo as peças de coleções
passadas a preços de inferiores aos custos de produção, em lotes
acima de 10 mil peças, ou 10 toneladas (quando se vende no quilo).
As distribuidoras, por sua vez, dividem essa imensa quantidade
de peças em lotes menores. Com isso, esses lotes são vendidos com
uma pequena margem de lucro para lojas especializadas em vendas
no atacado.
Dessa forma, esse é o segredo pelo qual algumas distribuidoras
de roupas no Brás conseguem vender roupas no atacado com
preços muito abaixo dos demais atacadistas.
Assim, elas fazem com que seus clientes também prosperem,
passando de sacoleiro ou pequeno lojista, para empresário de
sucesso com dezenas de lojas em poucos anos!
Por isso, talvez você esteja chegando à conclusão sobre qual o
segredo das pequenas sacoleiras que ganham mais que médicas e
advogadas, ou de simples desempregados que montam uma
pequena lojinha na garagem de sua casa, e em poucos anos estão
ostentando carros de grande porte e morando em casas de
condomínios fechados.
Talvez você esteja achando isso um grande exagero, que não
existe nada fácil e concordo com você! Não existe nada fácil
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mesmo! Mas certos caminhos as pessoas e empresas acabam
escondendo de você!
No caso dos saldos, eles são um mal necessário para manter a
indústria da moda, pois ao mesmo tempo que possibilitam a troca
constante de coleções, geram uma concorrência desleal com os
próprios representantes e franqueados das marcas.
Com isso, as marcas e fábricas dependem dos grandes
atacadistas para se livrarem desse “peso”, mas ao mesmo tempo
torcem para que seus clientes de atacado (lojistas) optem por
trabalhar só com saldos, prejudicando as vendas das coleções, que
são sua garantia de lucro!
Assim, te expliquei em detalhes sobre como esse mercado
funciona e acho que agora esse assunto não é mais um segredo
pra você!
Entretanto, comprar saldo não é para amadores, mas sim para
empreendedores proﬁssionais! Se você é do tipo que exige seu
direito de escolher peça por peça, com tamanhos e modelos
especíﬁcos, você vai literalmente cair do cavalo!
Os saldos geralmente são vendidos em caixas fechadas, com
modelos e tamanhos variados sem grade especíﬁca. Se você faz
questão de escolher cada peça que compra, continue comprando
peças de coleção, ou as sobras que são vendidas nos boxes das
“feirinhas da vida”, com preços bem próximos do varejo!
Se você quer realmente ganhar dinheiro com roupas, tem de ter
peito para comprar lotes de saldo e dar o seu máximo para
conseguir a quantidade de clientes suﬁciente para gerar lucro com
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aquelas peças, e logo em seguida adquirir novos lotes e com isso
levantar o estoque de sua loja em pouco tempo!
Mas não se preocupe! Ninguém nasceu sabendo vender, tudo
tem um começo! Por isso, independente de você iniciar com saldos
ou não, irei ao longo deste livro te passar algumas estratégias para
aumentar seu volume de vendas e fazer seu número de clientes se
multiplicar no “piloto automático”!
Nosso objetivo aqui é fazer você realmente prosperar,
independente de seus recursos ﬁnanceiros, com táticas de vendas
avançadas mas detalhadas de maneira bem simples, podendo ser
aplicadas por pessoas de qualquer formação ou classe social.
Entretanto, vale reforçar que é preciso ler, reler e aplicar pois
nada cai do céu! No mercado das vendas, o conhecimento divide os
que iniciam e ﬁcam milionários, dos que vendem apenas para pagar
as contas e complementar a renda.
Desde já, não temos nada contra isso! Mas se você gastou
dinheiro pra comprar esse livro e chegar até aqui, fazemos questão
de sermos justos em lhe recompensar pelo valor gasto e atenção
para conferir todas as nossas dicas!
TIPOS DE SALDOS
No Brasil, os saldos seguem alguns padrões, principalmente
em alguns segmentos especíﬁcos no mercado:
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1.

Saldos de magazines: sobras de produção
“private label” de pequenas fábricas que produzem
para grandes redes de lojas de departamento, ou de
fábricas com marcas próprias pouco conhecidas, que
geralmente têm um padrão de qualidade razoável
para colocar suas peças nas araras das grandes redes
de varejo popular. Geralmente esses saldos têm os
preços bem baixos, ideais para revender em lojas de
bairro e de preço único de 10, 20 e 30 reais. Dentre
os fornecedores de magazines mais badalados de
nossa lista, estão a True Way, Mix Mil, a Alta
Frequência e a Lambari;

2.

Saldos de roupas de grife: a exemplo da
indústria de moda popular, as grifes são quase que
em sua totalidade produzidas por pequenas fábricas
terceirizadas. Como já disse anteriormente no mapa
de interesses, esse segmento de multimarcas é
perfeito principalmente para o público mais jovem,
ou de maior poder aquisitivo. Nesse segmento,
recomendamos a Silk Vestuário de Santa Catarina,
que é o maior atacadista de grifes e importados do
Brasil;

3.

Saldos de roupas infantis multimarcas:
geralmente as grandes marcas de moda infantil têm

O LIVRO SECRETO DO BRÁS

72 Dicas para Sacoleiras

suas próprias fábricas espalhadas em várias cidades
catarinenses. Assim, como o público infantil é o de
maior demanda (por conta da fase de crescimento),
essas fábricas são altamente agressivas na produção
e lançamento de novas coleções, com uma grande
rede de representantes comerciais atuando em todas
as cidades do Brasil. Com isso, têm nas lojas do Brás
sua principal alternativa para desovar os saldos, que
muitas vezes de coleções atuais, mas com
quantidades excessivas em estoque, sem previsão de
liquidar antes do próximo lançamento. Nesse
mercado, os fornecedores de maior referência do
país são a True Way, Mix Mil, Lambari, Mercobrás
Malhas, Usual Malhas e Pequenos da Mamãe;
4.

Saldos de jeans: como na região do Brás e do Bom
Retiro há centenas de marcas de jeans, além da
produção local para atender a demanda, a região
recebe grandes lotes de mercadoria de polos como
Caruaru, Toritama, Santa Cruz, Goiânia, Santa
Catarina, Minas Gerais e Cianorte no Paraná.
Geralmente essas mercadorias são enviadas em
caminhões fechados para São Paulo, onde as peças
são etiquetadas nas oﬁcinas. Dessa forma, isso gera
grandes saldos de peças excedentes que quase
sempre são vendidas nos boxes das feirinhas do

O LIVRO SECRETO DO BRÁS

73 Dicas para Sacoleiras

Brás. Entretanto, em nossa lista temos a U100 Jeans
Multimarcas, que além de sua marca própria chega a
comercializar jeans de saldo por menos de 17 reais
no atacado.
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5 Estratégias

de vendas

Antes de nos aprofundarmos nas estratégias de vendas,
precisamos saber como funciona o processo como um todo, etapa
por etapa.
Para facilitar a compreensão desse processo, elaboramos
abaixo um gráﬁco de funil de vendas aplicável no varejo de roupas.
O FUNIL DE VENDAS
Para quem não conhece o conceito do funil de vendas, é um
modelo estratégico que ilustra as etapas pelas quais o cliente passa
desde a propaganda, até a venda concretizada.
Entretanto, o funil clássico está ultrapassado hoje em dia! Na era
das startups, o funil não termina na venda concretizada, mas passa
também pelas etapas de ﬁdelização e indicação de novos clientes.
Para quem não está muito interado(a) sobre o assunto, startups
são empresas embrionárias que são validadas e muitas vezes têm
um crescimento assustador, dependendo do seu potencial.
Dessa forma, consideramos que qualquer sacoleira ou
revendedor, por mais humilde que seja, tem potencial para ter um
crescimento assustador. Porém, para que isso aconteça depende
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mais da prática que da teoria!
Pra você entender melhor, segue abaixo a ilustração de um funil
de vendas aplicável no varejo de roupas, inspirado no funil de
vendas das startups:
PROPAGANDA
PESQUISA
VENDAS
FIDELIZAÇÃO
INDICAÇÃO

Como podem ver, a meta é fazer o máximo de pessoas descerem
através das etapas desse funil, pois essa estratégia será o grande
truque para fazer suas vendas se multiplicarem em um curto espaço
de tempo, mesmo que você não tenha um único centavo para
investir em propaganda paga.
Não iremos detalhar demais essa estratégia, para não tornar a
leitura muito cansativa. Entretanto irei lhe propor um exercício!
Primeiramente, desenhe esse funil em um folha de papel. Em
seguida, recomendo que a cada idéia que tiver, ou tópico que achar
relevante neste livro, faça uma pequena anotação nesse funil.
Assim, essa idéia deverá ser encaixada na etapa do funil que achar
mais adequada.
Pode até parecer banal, mas como disse antes, esse funil é a
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alma das empresas que crescem em velocidade absurda, e foi
adaptado para a revenda de roupas no varejo. Além disso, o objetivo
deste livro não é te vender fórmulas mágicas, mas moldar sua
mente como empreendedor e estrategista, o que deﬁnirá onde irá
chegar em sua jornada!
Pra você entender melhor como funciona, irei detalhar abaixo
cada uma dessa etapas:
PROPAGANDA
A propaganda refere a quaisquer canais de aquisição de
clientes, desde uma simples postagem nas redes sociais, até uma
campanha de marketing mais robusta. Além disso, se refere
também à “indicação”, que é o último estágio do funil, e iremos
explicar em breve.
A grande verdade é que não há uma estratégia de propaganda
melhor que a outra, pois todas funcionam, desde que bem feitas! Se
você estiver iniciando nas vendas, procure informar ao máximo de
pessoas ao seu redor que está vendendo roupas, sem timidez e sem
mimimi. Procure chamar a atenção das pessoas pelo qualidade,
pelo preço ou por ambos, de maneira que leve o máximo de
conhecidos ao próximo estágio do funil, que é o de “pesquisa”.
Além disso, ao longo desse livro você terá várias idéias sobre
propagandas, que poderá ser anotadas em seu próprio funil!
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PESQUISA
A pesquisa se refere ao estágio no qual a pessoa está
simplesmente especulando, pedindo informações, sem um
interesse real de compra. Mas não há como avaliar isso, e o caminho
certo é tentar atender a todos da melhor forma possível, para
maximizar as vendas.
Jamais julgue uma pessoa pelo seu padrão social, caindo no
achismo de que ela não irá comprar. Nesse estágio, deve-se prezar
ao máximo pelo respeito e dedicação com seus interessados, seja
através de conversas pelo WhatsApp ou interação nas redes sociais.
Nem sempre a pessoa irá comprar logo de cara, mas irá ao
menos tentar tirar algumas dúvidas e pedir relação de fotos e
preços. Talvez nem mesmo compre, mas se for bem atendida,
poderá ao menos pular para o último estágio do funil, que é o de
“indicação”, lhe recomendando para outras pessoas através da
propaganda “boca a boca”.
Na época em que fui sacoleiro, já me surpreendi várias vezes
com pessoas bem humildes, ou que não apresentavam um
potencial ou interesse grande de compra.
Nesses casos, procurei atender da melhor forma possível, e os
resultados foram surpreendentes, tanto em volume de vendas
quanto em indicação. Pode-se dizer que um simples bom
atendimento, mesmo com pessoas que em meu inconsciente
menosprezava, me rendeu dezenas de milhares de reais em poucos
meses.
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Por isso, não seja um vendedor “puxa saco”, que faz de tudo
para mimar os clientes vips com descontos e presentinhos para
ﬁdelizar. Não que isso seja errado, mas tenha seu foco principal em
converter o máximo de especuladores em vendas, ou em novas
indicações.
Todas as pessoas que surgirem interessadas são uma
oportunidade pra você, seja em vendas ou em novas indicações, e
isso pode representar muito dinheiro!
Dessa forma, seja mestre em transformar curiosos em novos
clientes, ou faça-os indicar novos clientes! A arte de todo grande
empreendedor é transformar meros interesses em dinheiro, e é
nisso que você deve focar!
VENDAS
Embora não seja o último estágio do funil, é o pilar principal, já que
os 2 últimos têm como meta multiplicar as vendas. É o momento mais
próximo que você terá com o seu cliente. Embora o foco principal de
toda vendas seja o lucro, é muito importante também pensar nos
estágios seguintes do funil, que serão os responsáveis em multiplicar
suas vendas e sua quantidade de clientes.
Nessa etapa, faça o melhor atendimento possível, de modo a
tentar maximizar o valor de suas vendas com esse cliente, dandolhe total atenção, oferecendo o máximo de opções possíveis que
satisfaçam suas necessidades.
Para fazer isso com maestria, é interessante tentar conhecer
um pouco mais esse cliente na etapa de pesquisa (de maneira sutil)
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e fazer um mapeamento de seus interesses, conforme listamos
antes. Com isso, será mais fácil lhe oferecer mercadorias nas quais
tenha um maior interesse, maximizando o ticket dessa venda.
Dessa forma, será possível oferecer a melhor experiência de
compra possível para esse cliente, conduzindo-o para os próximos
estágios do funil de vendas!
FIDELIZAÇÃO
É a arte de “viciar” o cliente através de seu produto e seu
atendimento. Essa palavra pode soar um pouco pesada, mas é
realmente isso que você deve causar em seu cliente!
Deixando o lado moral de lado, o vício é algo que proporciona
uma experiência incrível para seus usuários, causando
dependência e consumo recorrente. Não à toa, a indústria das
drogas (lícitas e ilícitas), do cigarro e das bebidas crescem
exponencialmente.
Obviamente, seu intuito é ganhar de maneira lícita, com
objetivos e estratégias totalmente diferentes, mas sua ﬁnalidade
deve ser a mesma.
Tenha sempre em mente que deve oferecer uma experiência
única de compras para seus clientes, algo que não encontrem em
lugar nenhum!
Procure se possível, tornar-se até mais próximo pessoalmente,
ter amizade com seus clientes. Assim, será sempre lembrado(a)
quando precisarem de roupas novas, antes mesmo de ir até alguma
loja ou shopping de sua cidade!
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INDICAÇÃO
A indicação ocorre quando o cliente se encanta tanto por seu
produto ou atendimento, que faz questão de lhe indicar para outras
amigos, parentes e conhecidos.
Embora quase sempre isso ocorra após a pessoa passar por
todos os estágios, muitas vezes a pessoa nem compra, por talvez não
ter os produtos que ela precisa, mas a atendeu super bem. Além
disso, através de compartilhamentos e marcações nas redes sociais,
a pessoa pode à partir da propaganda, pular todas as etapas do funil
direto pra indicação.
Por isso, é muito importante você ter foco em dar o seu máximo
em cada etapa do funil, independente da pessoa comprar ou não. Dê
o seu máximo, com muita dedicação para com as pessoas desde a
propaganda.
Com isso, seu objetivo seria descer o máximo de pessoas no
estágio do funil, e verá em pouco tempo suas vendas crescerem de
forma assustadora. Esse é o chamado efeito viral, efeito escala, ou
como preferir, que hoje a maioria das pessoas procuram através de
estratégias no mundo digital, mas que podem ser obtidas
facilmente no mundo físico fazendo o “arroz com feijão bem feito”!
Em resumo, esse conceito de funil de vendas será a base de
várias estratégias que serão apresentadas ao longo desse livro, e é
aplicável independente do tamanho de sua empresa. Aplicá-lo com
empenho e maestria será de fundamental importância para que
seus ganhos escalem do zero absoluto até atingirem 5 a 50 mil reais
mensais de lucro.
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COMO FAZER SUAS PRIMEIRAS VENDAS
Com toda essa carga de conhecimento que lhe passamos,
prometo que daqui pra frente será tudo mais leve, até lhe dará a
impressão que está fácil demais!
Entretanto, por mais simples que sejam as dicas que lhe
passarmos, vale a pena você reﬂetir e anotar em seu funil de vendas.
Além disso, procure desde já pensar em como aplicar essas
estratégias em suas personas.
A parte inicial deste livro teve uma base teórica bem forte, e por
conta disso recomendei vários exercícios para abrir sua mente para as
vendas e negócios, focando ao máximo em suas personas. Dessa
forma, tudo o que passarmos daqui pra frente serão meras “sacadas”
para te ajudar, como se fossem a “pimenta” em suas vendas.
Entretanto, são muito importantes! O sucesso em vendas não
depende unicamente de um conceito ou estratégia central, mas sim
de pequenas melhorias contínuas que farão o seu negócio
amadurecer.
Por conta disso, insisto em dizer que não serão nossas dicas que
farão você escalar do zero para 5 a 50 mil de ganhos por mês, mas
sim como você implementará essas estratégias e irá utilizá-las
como base para que crie suas próprias idéias que façam o seu
negócio amadurecer e crescer de maneira contínua e sustentável.
Para iniciar, basta acessar a lista de fornecedores que
mencionei no início do livro, analisar cada empresa lista e escolher
qual a que mais lhe agrada. Com base nisso, solicitar maiores
informações pelo WhatsApp mencionado na lista, que pra facilitar,
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coloquei um botão em cada página. Assim, basta clicar em cada um
desses botões para falar direto com a equipe de vendas de cada
empresa.
Lembrando que cada empresa tem seu próprio pedido mínimo,
sendo que em alguns casos, uma mesma empresa pode trabalhar
com vários lotes de saldo de diferentes fábricas, variando o pedido
mínimo conforme o produto ofertado.
Com isso, o ideal é que você tenha ao menos de 500 a 1000 reais
para fazer suas primeiras compras. Sei que pode parecer muito para
alguns, mas não existe nenhuma oportunidade de montar o seu
próprio negócio com crescimento escalável através de um
investimento tão baixo!
Sabemos que muitos leitores deste livro são pessoas mais
humildes, como desempregados, aposentados e donas de casa sem
nenhum dinheiro pra investir, e ninguém aqui está pedindo para
que façam loucura!
Se acaso você realmente não tiver condições de reservar esse
valor para iniciar seu próprio negócio, saiba que seu maior ativo
não é o capital que dispõe, mas sim sua capacidade de vender! Além
da sua vontade e garra, tenho certeza que todo o conhecimento
adquirido com esse livro será o suﬁciente para que comece
vendendo “na raça”.
Talvez você não esteja entendendo bem, mas os que começam
sem um único centavo são os que mais prosperam, pois trabalham
movidos pela necessidade, sem margens para erros e desperdícios!
Além disso, tenho uma coisa pra te dizer: se você acha que não
tem capital para investir, está muito enganado(a)!
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Não estou dizendo isso com frieza, nem quero que faça loucuras
para obter dinheiro emprestado. Porém, a grande realidade é que
somos todos acumuladores compulsivos, e tudo o que temos mas
não usamos representa dinheiro parado!
Lembra de tudo aquilo o que falei sobre o que os saldos
representam para as fábricas? Pois bem, o mesmo se aplica às
nossas vidas e em nossa casa!
Todos temos roupas que não usamos, livros que não lemos,
eletrodomésticos parados em algum canto do armário, e
brinquedos que as crianças não usam mais. Então que tal pensar em
aplicar em sua própria vida o que as fábricas aplicam em seus
estoques pra fazer o dinheiro girar?
Eu disse que você poderia iniciar do zero absoluto, sem
nenhum centavo pra investir, além de sua capacidade como
vendedor(a), não é mesmo? E agora estou te provando que isso não
é nenhuma mentira!
Aqui no Brasil, mesmo nas periferias não temos o costume de
realizar bazares como nos Estados Unidos. Lá eles têm a cultura de
realizar vendas através das Thrift Stores (tradução de brechó) e dos
“mercados de pulga”.
Embora sejamos menos desenvolvidos economicamente, nós
brasileiros temos preconceito ou muitas vezes receio em realizar
esse tipo de venda, o que vem sendo mais comum de maneira
virtual, através de sites como a OLX e Mercado Livre, além dos
grupos e Marketplace do Facebook.
Dessa forma que tal fazer uma varredura do que está parado em
sua casa e ir à luta, para provar suas qualiﬁcações em vendas? Se
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você tem receio de fazer isso e prefere continuar na choradeira
esperando algo cair do céu, é melhor parar já de ser esse livro, pois
estará perdendo seu tempo!
Entretanto, se você quer ir à luta, faça um pequeno teste com
suas coisas, e negocie com pessoas próximas, se propondo a vender
as coisas delas também. Se você bombar de vender, logo irão
aparecer mais pessoas querendo vender o que tiverem “parado”,
sendo que muitas talvez sejam seus próprios clientes.
Agora imagina só a quantidade de clientes e capital irá levantar
em pouco tempo, sem tirar um único centavo do bolso, mas apenas
com sua iniciativa?
Com isso, poderá também fazer parceria com alguma empresa
de consignação de roupas, semi jóias e lingerie de sua região. Como
disse anteriormente, esse não é o melhor caminho e nenhum de
nossos fornecedores parceiros trabalha dessa forma. Porém, nessa
fase inicial pode ser um aditivo a mais pra você vender e prospectar
novos clientes para o seu funil.
Talvez quando viu a capa desse livro, achou que se tratasse de
alguma falsa promessa como tantas outras por aí, ou que iríamos
lhe oferecer dinheiro de maneira fácil. Mas acredito que agora
tenha uma visão mais sólida da nossa proposta e como a coisa
funciona, já que provamos que estamos lhe mostrando o “caminho
das pedras”.
Entretanto, o fato de lhe mostrarmos o caminho não signiﬁca
que será fácil! Vai depender muito mais de você do que da gente,
pois daqui pra frente a responsabilidade será totalmente sua!
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COMO EXPLODIR SUAS VENDAS DE MANEIRA RÁPIDA
Anteriormente, explicamos como funciona um funil de vendas
no comércio de roupas, e o último estágio (0 de indicação) é o fator
determinante para que suas vendas cresçam de maneira
assustadora em um curto espaço de tempo.
Assim, para que suas vendas explodam logo no início, de
maneira instantânea e sem fazer muito esforço, seria partir direto
para o fundo do funil através de estratégias especíﬁcas.
Não estou dizendo aqui que deva pular etapas, muito pelo
contrário. Como pôde ver, o estágio de indicação é responsável por
prospectar de maneira natural uma grande quantidade de pessoas
para o início do funil, gerando um efeito multiplicador na
quantidade de clientes.
Nesse caso, irei apresentar estratégias distintas para lojistas e
também para sacoleiras e revendedores. Apesar de atuarem em um
mesmo mercado, seus modelos de vendas são totalmente
diferentes, já que o lojistas atua de maneira passiva (os clientes vem
até você), enquanto as coleiras e revendedores atuam de maneira
ativa (vão até o cliente).
Entretanto, isso não signiﬁca que uma sacoleira deva ﬁcar batendo
de porta a porta, se limitando no atendimento individualizado, muito
menos que um lojista deva esperar seu cliente cair do céu!
A grande verdade é que ambos devem se empenhar para escalar
em seus negócios, além de serem agressivos em suas estratégias de
vendas visando o crescimento rápido. Dessa forma, irei separar
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algumas dicas práticas que poderão utilizar como base para
desenvolverem suas próprias estratégias, adaptando-as ao seu
público e suas necessidades.
ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO PARA SACOLEIRAS
Infelizmente, hoje as pessoas vêm perdendo bastante aquele
“sangue nas veias” que nossos pais e avós tinham em sua juventude.
Todos sonham com resultados fáceis na base da “lei do menor
esforço”, achando que podem bombar nas vendas simplesmente
atuando como social media, conectados constantemente na internet.
Entretanto, o mundo virtual só gera dinheiro quando aplicado
ao mundo real, onde as pessoas de fato têm necessidades e
consomem, gerando lucro e riqueza!
Com a ascensão da Internet, infelizmente as sacoleiras vêm
focando somente nas redes sociais e deixado a interação pessoal um
pouco de lado. Se quiser aumentar suas vendas como sacoleira
deverá não somente ser criativa e conectada, como também ter
atitude e ir à luta!
Se voltarmos um pouco no passado, entre os anos 80 e 90, era
muito comum ver sacoleiras fazendo reuniões nas casas das amigas
e faturando alto com isso! Muitas inclusive ajudavam o marido com o
aluguel, ou até mesmo na construção e ﬁnanciamento da casa própria.
Essas reuniões, além de serem uma ótima alternativa para
aumentar suas vendas como sacoleira, são ótimas para fazer muitas
amizades, e assim vender para uma grande quantidade de clientes
ao mesmo tempo.
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Agora, já imaginou uma maneira de fazer com que as clientes
que você conhece nessas reuniões também queiram muito
promover reuniões com suas amigas?
Isso não apenas será um meio de como aumentar suas vendas
como sacoleira, mas também lhe fará crescer a ponto de um dia ter
sua própria loja!
Com base nisso, vou te passar uma dica de ouro, pra você ter
reuniões como essa toda semana!
PRESENTEIE SUAS ANFITRIÃS COM
OS RESULTADOS DAS REUNIÕES
Para fazer com que as pessoas foquem em seus resultados pra te
ajudar, nada melhor que elas também ganharem com isso, não é
verdade?
Para isso, ao organizar reuniões, combine com a dona da casa
que irá converter 10% do total de vendas em descontos para ela
comprar o que quiser.
Isso pode parecer prejuízo, mas boniﬁcar seu cliente por se
esforçar no boca-a-boca é a melhor forma de como aumentar suas
vendas como sacoleira!
Dessa forma, ela poderá pegar muita coisa se gastar nada. Isso
fará com que ela se mobilize para convidar o máximo de amigas
para a reunião.
Quem não gosta de ganhar roupas de graça não é mesmo?
Entretanto, para isso você deverá aumentar cerca de 10% do
custo de suas peças para não diminuir demais suas margens de
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lucro, ok?
Para causar maior impacto, combine com a anﬁtriã de fazer os
cálculos do total de vendas e o recebimento de seu prêmio na frente
das convidadas.
A alegria de uma mulher ganhando roupas de graça e sempre
contagiante, e muitas dessas convidadas também irão querer fazer
reuniões em suas casas. Você pode até duvidar, mas não sabe o
impacto que a ambição de conseguir algo de graça pode causar em
suas clientes!
Assim, distribua seu cartão de visita para todas as convidadas
entrarem em contato para comprar mais, ou fazer novas reuniões.
Com isso, sua quantidade de clientes irá se multiplicar rapidamente,
promovendo um crescimento assustador de suas vendas!
Dessa forma, ao promover reuniões, você sai da estagnação dos
atendimentos personalizados, além de diminuir os custos de
deslocamento em cada venda, já que vende para uma grande
quantidade de clientes em um único local. Além disso, potencializa
suas estratégias de indicação, usando a “ambição” de suas clientes
em querer ganhar roupas de graça.
Vale lembrar que quando uso a palavra ambição, embora seja
uma palavra pesada para muitos, digo no melhor sentido possível,
já que é um sentimento natural de todo ser humano.
Dessa forma, como seus clientes são antes de tudo seres
humanos, é essencial que você saiba lidar com seus sentimentos
durante todo o processo de vendas, causando emoção e impacto.
Assim como a bateria dita o ritmo do desﬁle de uma escola de
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samba, a emoção de seus clientes irão ditar a intensidade das
vendas em sua reunião.
Portanto, não economize no carisma e interação com as pessoas,
tratando-as sempre com respeito e simplicidade, dando o seu
máximo para atender a todos e atingir o máximo volume de vendas.
Além disso, sua postura e tratamento com as pessoas é que irá
deﬁnir se elas irão querer te convidar para suas casas ou não. O
segredo é esbanjar no carisma e bom humor, sempre prezando pelo
respeito e integridade, mantendo a agressividade nas vendas o
tempo todo.
Entretanto, ser agressivo não signiﬁca querer empurrar suas
mercadorias para as pessoas, mas sim dar o máximo para ajudá-las
a encontrar em suas malas o que elas precisam, e caso não tenha,
pergunte e anote em um caderninho o nome, WhatsApp da pessoa e
o que ela precisa, para entrar em contato quando chegar novidades.
Entretanto, sabemos que nem sempre será possível ou viável
comprar essa mercadoria. Nesse caso, entre em contato com a
pessoa posteriormente dando uma satisfação em uma atitude de
respeito, e puxe conversa para agendar uma nova reunião.
Com isso, é possível através de um único contato, gerar cerca de
3 a 5 mil reais em uma única reunião, convites para umas 3 novas
reuniões, e obter resultados semelhantes nessas reuniões. Agora,
imagina o efeito desse trabalho ao longo de meses e anos? Só não
cresce quem não estiver disposto a trabalhar, não é mesmo?
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COMO AGENDAR SUA PRIMEIRA REUNIÃO
Ao invés de entrar apenas em contato direto com pessoas
próximas, um simples post nas redes sociais pode ser responsável
por lotar sua agenda de reuniões por meses. Uma ótima estratégia é
não simplesmente oferecer produtos, mas fazer posts com
chamadas do tipo “quer ganhar roupas de graça?” e detalhe como
funcionaria a reunião e como a pessoa ganharia. Recomendo que
marque o máximo de amigos nesse post, contendo obviamente
fotos das peças mais bonitas que tiver em seu estoque,
disponibilizando o seu número de WhatsApp para os interessados.
Dessa forma, surgirão inúmeros interessados no mesmo dia, já
alavancando de imediato suas vendas e o giro de seu estoque!
FAÇA PARCERIAS COM ACADEMIAS
E SALÕES DE BELEZA
Uma outra estratégia para suas vendas como sacoleira é fazer
parcerias com estabelecimentos onde há uma grande movimento
de mulheres.
Alguns desses exemplos são academias e salões de beleza e
estética, que por sua vez têm um ﬂuxo diário muito grande de
mulheres, que podem ser suas potenciais clientes também!
Converse com os donos desses estabelecimentos e proponha
parcerias que sejam rentáveis para ambos, com uma divisão justa
dos lucros. Com certeza isso irá lhe abrir muitas portas, e
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consequentemente terá muitos clientes durante toda a semana!
É sempre importante fazer parcerias rentáveis e que dão resultado!
Pense fora da caixa, tenha boas idéias e as coloque em prática. Muitas
sacoleiras reclamam que não conseguem vender bem, mas passam
diﬁculdade dentro da sua própria zona de conforto!
Para ganhar dinheiro revendendo roupas é necessário ter
criatividade para ter boas ideias de negócios, e atitude para
fazer acontecer!
AUMENTE SUAS VENDAS UTILIZANDO O WHATSAPP
Atualmente, o WhatsApp é o aplicativo mais próximo das
pessoas, sendo acessado dezenas de vezes ao dia, inclusive por
crianças e idosos.
Com isso, o WhatsApp é uma das principais ferramentas de
toda sacoleira que pretende ganhar muito dinheiro com a revenda
de roupas.
Através do aplicativo, é possível estar em contato permanente
com seus clientes, realizando muitas vendas sem sair de casa.
Entretanto, se mal utilizado, o aplicativo pode se tornar um
verdadeiro tiro no pé!
Evite todo o qualquer tipo de spam! É essencial zelar pelas boas
práticas do WhatsApp, pois ninguém gostaria de receber
mensagens indesejadas, ou ser adicionado(a) em um grupo do qual
não seja de seu interesse.
Para tirar o máximo de proveito da ferramenta, seguem
algumas dicas infalíveis de vendas:
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1.

Crie grupos somente com pessoas que
desejam participar: não existe nada pior em um
grupo que um monte de pessoas saindo, ou até
mesmo alguém “causando” com atitudes
deselegantes. Procure adicionar somente pessoas
que foram previamente comunicadas sobre o grupo.
Aproveite para adicionar clientes que já compraram,
bem como potenciais clientes que desejam participar
para conhecer as roupas que você revende;

2.

Crie listas de transmissão personalizadas: ao
criar listas de transmissão, procure enviar somente
promoções relevantes para seu cliente. Evite ser
desagradável simplesmente enviando fotos e preços
de maneira desenfreada. Lembre-se que deve usar
esse recurso como ferramenta de gatilho na
comunicação com seu público, e não para
importunar seus clientes;

3.

Mantenha seu status sempre atualizado: ao
criar um status no WhatsApp, priorize postar belas
imagens, ou vídeos curtos apresentando as
novidades e promoções. Com isso, muitas pessoas
irão ﬁcar interessadas, e irão entrar em contato para
agendar um horário e ver as peças pessoalmente.
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COMO VENDER ROUPAS PELO FACEBOOK
Apesar de muitas pessoas estarem acessando cada vez menos o
Facebook (preferindo o Instagram), essa é de longe a ferramenta
com mais recursos para vender roupas na internet.
No Facebook, você pode vender roupas através de inúmeras
funções, tais como:
1.

Grupos: uma das ferramentas que melhor
funcionam na venda de roupas pelo Facebook,
devido ao enorme engajamento das pessoas. Além
de pesquisar por grupos da região onde reside, se
quiser vender à distância poderá participar de
grupos de todo o Brasil. Se o seu objetivo for esse, ao
pesquisar por grupos, digite termos como: troca,
venda, vendas, olx, mercado, mercadão, feira, feirão,
feirinha, rolo, negócios, desapego, brick, brique, etc.

2.

Páginas: além de poder receber avaliações 5
estrelas de seus clientes, aumentando sua
conﬁabilidade nas vendas online, um dos maiores
recursos das páginas é o impulsionamento pelo
Facebook Ads. Através desse recurso, é possível
pagar para que o Facebook entregue seu anúncio
para um público segmentado, podendo selecionar
sua região, e utilizar ﬁltros como sexo, idade,
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interesses, etc. Com isso, em apenas um clique é
possível obter dezenas de novos clientes. Entretanto,
para não jogar dinheiro fora é recomendável fazer
anúncios atrativos e utilizar muito bem os ﬁltros
para atingir seu público alvo “na veia”!
3.

Facebook Marketplace: a exemplo de sites de
vendas e desapegos como a OLX e o Mercado Livre,
o Facebook Marketplace tem como objetivo
promover o comércio através de comunidades
virtuais. Através da junção dos formatos de rede
social e aplicativo de comércio, essa poderosa
ferramenta é uma verdadeira comunidade virtual, se
tornando um terreno bastante fértil para a
atividades de sacoleiras, revendedores informais,
pequenas empresas e microempreendedores
individuais.

COMO VENDER ROUPAS PELO INSTAGRAM
O Instagram é hoje a rede social mais badalada,
principalmente entre o público jovem.
Como se trata de uma rede social de extremo apelo visual e
estético, é fundamental postar apenas fotos e vídeos bem
atrativos, que chamem a atenção de quem estiver visualizando.
Use e abuse de hashtags estratégicas, que atraiam seu
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público alvo. Além disso, os vídeos e os stories têm se tornado os
recursos com maior performance em vendas no Instagram.
No Instagram, os stories vêm crescendo como ferramenta de
comunicação com o público, então que tal usar esse recurso para se
comunicar com seus clientes e mostrar as novidades?
ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO PARA LOJISTAS
Embora muita coisa que já falamos aqui seja aplicável às lojas
físicas, existem algumas estratégias especíﬁcas que devem ser
aplicadas exclusivamente a elas.
Dizem que “se não está no Google não existe”, não é mesmo?
Mas e sua loja? Ela já existe de verdade, ou é só um corpo estranho
em seu bairro ou centro comercial?
Ao montar uma loja, o primeiro passo é criar de imediato uma
conta no Google Meu Negócio, não apenas para aparecer nos
resultados de pesquisa, como também para que te encontrem
facilmente digitando o nome da loja em aplicativos de GPS. Além
disso, crie um perﬁl comercial no Instagram e uma página no
Facebook para que os clientes marquem sua loja.
Mas se quiser acelerar suas divulgações, o recomendável é
investir em impulsionamentos em sua página do Facebook e perﬁl
no Instagram. Faça o uso da ferramenta não apenas especiﬁcando
para entregar o anúncio nas adjacências do bairro onde sua loja está
localizada, como também para o público certo, baseando os ﬁltros
da ferramenta no estudo de suas personas, como já explicamos no
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início deste livro.
Dessa forma, o anúncio irá aparecer para as pessoas certas, com
uma maior possibilidade de retorno do valor investido.
Entretanto, de nada irá adiantar investimentos em propaganda
se o atendimento for precário, apresentando baixa taxa de
ﬁdelização e um ticket por venda que não lhe proporcione o retorno
necessário.
COMO AUMENTAR O TICKET MÉDIO
ATRAVÉS DO ATENDIMENTO
Infelizmente, muitos lojistas quebram mesmo montando lojas
lindas, com ótimos produtos e preços acessíveis, por pecarem no
atendimento.
Se analisarmos o funil de vendas, o atendimento é o
responsável direto pelas 3 últimas etapas do funil, e negligenciá-lo é
um verdadeiro tiro no pé!
Um vendedor é o responsável não apenas em oferecer o melhor
atendimento com o objetivo de fazer o cliente comprar mais
durante uma visita a loja, como também ﬁdelizá-lo para retornar
sempre, até mesmo a ponto de indicar a loja para outras pessoas.
Dessa forma, analisando uma loja através do funil de vendas,
pode-se comprovar facilmente o que todo mundo já sabe… que “um
bom vendedor é a alma do negócio”!
Hoje um bom vendedor de roupas tem de ser na verdade uma
espécie de personal stylist, analisando a fundo as necessidades do
cliente, se comportando de maneira cada vez mais altruísta e empática!
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As lojas que antes adotavam as velhas maneiras de se vender estão
fechando as portas. Saiba inovar e entender o que as pessoas precisam!
Lembre-se bem que um vendedor tem de ter um servo dentro de si,
sempre à disposição em ajudar, e procurando prever as necessidades
do cliente antes mesmo que ele pronuncie qualquer palavra!
Entretanto, muitas vezes um vendedor não atende mal por falta
de esforço, mas por falta de qualiﬁcação ou por não ter um perﬁl
compatível com a proposta de loja.
Por isso, a culpa de não ter um bom na loja é sempre do dono! É o
dono quem tem a obrigação de treinar e acompanhar sua equipe, fazer
correções e ajustes necessários, contratar, e quando preciso demitir!
Aquela outra velha máxima de que “o gado só engorda sob os
olhos do dono” também é verdade e se aplica em uma loja, ou
qualquer outra empresa!
Por isso, é imprescindível que você acompanhe constantemente
o trabalho de sua equipe na loja, para otimizá-lo de maneira
constante visando o crescimentodas vendas.
Atender clientes em uma loja de roupas parece uma tarefa
simples , mas está longe disso! É necessário criar várias estratégias
de atendimento, pois além de lidar com diferentes “personas”, cada
cliente se comporta de maneira diferente conforme o momento que
está vivendo.
Por isso, ao atender clientes em uma loja, diversos fatores
devem ser levados em conta:
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estratégia de atendimento baseado em personas e no
“momento do cliente” em sua jornada de compra;
estrutura de atendimento da loja;
treinamento correto da equipe de vendas;
boa apresentação dos vendedores, devidamente
treinados para ter uma alta performance em vendas;
superar as expectativas do cliente para aumentar o
valor de suas compras e ﬁdelizá-lo.
Ao atender clientes em uma loja, não foque em um público alvo
de maneira generalizada, mas saiba lidar com diferentes personas,
pois nenhum cliente é igual ao outro. Somente dessa forma será
possível entender mais à fundo as necessidades dos clientes,
oferecendo um atendimento mais personalizado.
Além disso, através de uma boa conversa, saiba explorar o
momento que o cliente está vivendo para entender melhor o que
busca, se é algo casual para o dia a dia, ou se é para uma ocasião
especial, e que tipo de ocasião seria.
Dessa forma, a combinação do estudo de personas com a
análise do momento que seu cliente está vivenciando é a chave para
fazer ótimas vendas!
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COMO ATENDER CLIENTES EM UMA LOJA
DE MANEIRA PERSONALIZADA
Um mesmo cliente busca diferentes tipos de roupas conforme
suas necessidades e o momento que está vivenciando.
Por isso, ao atender clientes em sua loja, tenha em mente que
nenhum cliente é igual ao outro, e um mesmo cliente procura
diferentes tipos de roupas para diferentes ocasiões. Um bom
exemplo de como os públicos se comportam de diferentes maneiras
o tempo todo, são as lojas de roupas masculinas.
Um mesmo cliente usa camisas e pólos para sair à noite ou
trabalhar, mas também usa shorts estilo surﬁsta e regatas em seu
tempo livre, e a abordagem desse cliente deve ser diferente
conforme o tipo de roupa que está buscando!
Em uma camisaria por exemplo, é comum ver os vendedores
com uma vestimenta mais formal, barba bem feita, sem tatuagens à
mostra e com uma comunicação verbal bem alinhada, sem gírias.
Isso se deve ao fato de que o cliente, ao procurar uma camisaria
está inspirado a estar mais elegante de acordo com seu ambiente
social, e a loja é o “portal” para esse universo.
Uma outra realidade são as lojas de surfwear e streetwear, onde
os vendedores são geralmente mais jovens, tatuagens visíveis,
barba por fazer, além de falar algumas gírias comuns entre os
jovens, e músicas como reggae, hip hop e rock como som ambiente.
Nessa situação o cliente quer uma roupa mais despojada, para
se sentir mais jovem e livre, sem formalidades. Dessa forma, um
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ambiente mais jovem e descontraído o leva a se sentir mais à
vontade, o que o torna mais fácil de ser induzido a comprar.
Por isso, antes mesmo de pensar em que tipo de loja montar
deve-se levar em questão quem são suas personas, de moda a
oferecer produtos e atendimento personalizados.
ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM UMA LOJA
O que poucos sabem é que o atendimento começa no layout da
loja, em sua organização e como as mercadorias estão dispostas!
Não adianta pensar em montar uma loja de roupas, sem
priorizar o espaço de atendimento do cliente.
Conforme mencionamos anteriormente, a loja é um portal ao
universo no qual o cliente deseja se inserir, e deve estar decorada
como tal!
Um exemplo são as boutiques com lustres lindos e ambiente
perfumado, cheios de glamour para as mulheres que buscam status.
É muito importante conciliar a decoração e o espaço interno
com a exposição correta das mercadorias para facilitar o trabalho
dos vendedores e otimizar suas vendas.
Seguem abaixo algumas dicas adicionais:
APRESENTAÇÃO E PERFIL DO VENDEDOR
Na hora de se contratar um vendedor muito se pensa em
experiência e pouco em perﬁl, e esse é o grande erro das principais
lojas!
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Um vendedor deve ser selecionado com características físicas e
culturais de maneira a ser inﬂuente, um verdadeiro formador de
opinião para tirar o máximo proveito de cada cliente e ﬁdelizá-lo.
Assim, deve estar bem vestido, de acordo com o estilo da loja,
com boas condições de higiene, prezando sempre pela gentileza e
boa educação com o cliente.
O papel de um bom vendedor é na realidade ser o melhor amigo
do cliente durante o tempo em que ele está na loja, um amigo que
quer ajudá-lo a se vestir melhor, a conseguir a roupa ideal para um
evento ou viagem.
COMO ABORDAR UM CLIENTE NA PORTA DA LOJA
Muitos vendedores não sabem o que dizer quando o cliente
entra na loja. Antes de mais nada, esqueça o velho “pois não?”, pois
é a forma mais hostil de atender clientes em uma loja!
A maneira mais educada de abordar um cliente na porta da loja
é primeiramente perguntar por seu nome e se apresentar, da
mesma maneira que você conhece qualquer pessoa em seu
ambiente social ou familiar.
Após isso, convide-o para entrar e ofereça uma água ou café e
pergunte sobre o que procura, e de maneira sutil tente entender
qual momento esse cliente está vivendo, se procura uma roupa nova
pra alguma ocasião especial.
Assim, poderá até mesmo fazer um “cross selling” (venda
cruzada), oferecendo mais opções e fazendo com que o cliente
compre até mais do que pretendia!
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COMO RESPEITAR O ESPAÇO DO CLIENTE
A estratégia de insistir na venda é um modelo um tanto
quanto ultrapassado, a única coisa que irá conseguir é expulsar o
cliente da loja!
É necessário analisar seu comportamento e linguagem
corporal, se é tímido ou extrovertido para saber como tratá-lo,
para que ﬁque mais à vontade para escolher suas roupas e fazer
uma bela compra.
Um tratamento “com sede ao pote” por parte do vendedor
pode ser um tanto quanto hostil para o cliente, que acaba
perdendo a vontade de comprar e consequentemente procurando
uma outra loja. Ninguém suporta vendedor desesperado pra
vender, não é mesmo?
Procure ser o mais sutil possível em sua estratégia de vendas,
como se estivesse ali pra auxiliar seu cliente no que precisa, e não
pra vender e bater metas! Cliente odeia vendedor grudento!
COMO OFERECER INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Uma boa sacada para vender é doutrinar o cliente, dando dicas
de como se vestir, valorizando detalhes da roupa que são tendências
e quais as melhores marcas.
Lembre-se que o vendedor está à disposição para ajudar o
cliente, vender é mera consequência e será a premiação por sua
competência!
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Além de todas essas dicas, não podemos deixar de lado o básico!
Ao atender clientes em uma loja de roupas, é necessário
acompanhá-lo durante toda a sua jornada de compra.
Procure dialogar com seu cliente desde a escolha das peças,
oferecendo opções enquanto está no provador e no caixa, utilizando
de uma conversa rápida para deixar seu cartão para ajudá-lo
sempre que precisar.
Após isso, carregue suas sacolas até a porta da loja,
cumprimentando-o, agradecendo-o e parabenizando pela compra.
Nessas horas uma sacada de gênio é deixar um cartão de visitas
da loja para ﬁdelizar o cliente e fazer com que o mesmo indique a
loja para amigos e familiares.
Além disso, no caixa, procure fazer um breve cadastro do
cliente com seu número de WhatsApp, para informá-lo sobre
novidades e liquidações!
COMO FIDELIZAR CLIENTES A PONTO DE
TORNÁ-LOS REPRESENTANTES DE SUA LOJA
Voltando ao fundo do funil, no que diz respeito à multiplicação
de clientes, vou te passar uma técnica bem simples, mas que produz
resultados em grande escala e sem gastar um único centavo!
Conforme eu disse anteriormente, é imprescindível ter uma
página no Facebook bem montada, e isso será fundamental para
essa nossa estratégia!
O que irei sugerir é bem simples: no caixa da loja, ao efetuar o
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pagamento, ofereça um desconto de 10% para o cliente que ﬁzer
uma marcação em sua página no Facebook, ou stories no Instagram
através de seu perﬁl pessoal!
Dessa forma, além de ﬁdelizar seu cliente com o desconto,
essa marcação ﬁcará visível em seu perﬁl pessoal para no mínimo
100 amigos.
Com isso, esses amigos por curiosidade irão acessar a página de
sua loja, curtir, e posteriormente se interessar por alguma
promoção que publicar. Muito fácil, não é mesmo?
Se souber explorar esse recurso, as vendas em sua loja irão
aumentar, engolindo a concorrência, e se tornando altamente
conhecida nas redondezas!
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6 Como montar

uma loja

A montagem de uma loja física é algo que exige já uma certa
maturidade por parte do empreendedor, tanto em vendas
quanto em gestão.
A grande realidade é que ninguém “nasce pronto”, e o mesmo se
aplica a uma loja, ou empresa de qualquer ramo de mercado.
No segmento de moda e vestuário, como se trata de um
mercado com vários subnichos e particularidades, além de estar
diretamente envolvido com a autoestima e ﬁnanças das pessoas, o
ideal é começar de baixo.
Dessa forma, iniciando como revendedor ou sacoleira, aplicando
o que ensinamos até aqui, terá uma base muito mais sólida em vendas
e empreendedorismo para administrar algo maior, que exige uma
maior performance em vendas, gestão e marketing.
Além disso, uma outra forma de iniciar é montando um bazar ou
brechó na garagem de sua casa. Já mencionamos isso
anteriormente, quanto a organização de bazares para vender coisas
usadas, que estão paradas em sua casa e na de pessoas próximas.
Muitas vezes, isso é algo que funciona tão bem que várias
sacoleiras não abandonam essa estratégia por completo, mas
dando continuidade nesse projeto até migrar de maneira gradativa
para uma loja maior e melhor estruturada.
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Um dos maiores motivos de fracasso de um lojista é ter
vergonha de começar por baixo, achando que basta montar uma
loja bem estruturada, e o movimento irá acontecer naturalmente.
Por isso, costumo dizer que mais vale uma sacoleira humilde,
ou com um brechó bem simples na garagem de sua casa, que uma
loja de shopping que acumula prejuízos. Toda empresa não tem
como alicerce principal sua estrutura física, mas sim as pessoas que
a operam, principalmente seu gestor.
Consequentemente, uma pessoa que não tem nenhuma base
sólida em vendas de roupas diﬁcilmente será bem sucedida nesse
negócio. Existem até casos de empresários de outros ramos, ou
jovens de classe média alta formadas em moda, que usam de seus
recursos ﬁnanceiros para montarem belíssimas lojas, mas que
sucumbem ao fracasso de maneira quase que instantânea.
Para montar uma loja, não basta ser apenas um bom
empreendedor, expert em vendas, ou ter conhecimentos sólidos em
moda. É necessário ter uma pequena base de tudo isso, e colocar
todo o seu conhecimento a serviço do público que deseja atingir!
Roupas são essenciais na vida de toda pessoa, envolvem a
questão de conforto e principalmente a questão da auto estima,
tanto no aspecto físico quanto ﬁnanceiro. Dessa forma, devemos ter
muita sensibilidade em lidar com nossas personas, conhecendo
suas dores e ter a sensibilidade de perceber de maneira sutil o
momento que estão vivendo.
Obviamente, é muito importante todo tipo de informação que
diz respeito a montagem da loja, e iremos abordar alguns pontos
importantes nesse livro. Entretanto, sei que muitos de vocês irão
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com sede ao pote para ter seu faturamento de 5 dígitos mensais, e é
importante relembrarem desses pontos pra não quebrarem a cara!
Não estou duvidando da capacidade de nenhum de vocês, muito
pelo contrário! Mas empreender é como praticar uma atividade
física, é necessário praticar diariamente para ganhar musculatura
e ﬁcar cada vez mais forte, até atingir um outro patamar!
Assim, se você iniciar na academia querendo levantar um peso
considerável para fazer bonito, como alguns atletas mais
experientes, o máximo que irá conseguir é contrair uma séria lesão
que o deixará incapacitado de treinar por meses ou anos!
Dessa forma, esse mesmo princípio de aplica ao
empreendedorismo, pois dar um passo além de sua capacidade no
momento poderá resultar um prejuízo que lhe deixará fora de ação
por meses ou anos, podendo prejudicar até mesmo sua vida pessoal.
Por isso, não vá com sede ao pote em crescer além de sua
capacidade, mas sim com uma vontade monstra em aprender a praticar
cada vez mais, e seu crescimento será inevitável, cedo ou tarde.
Hoje em dia, uma loja ou empresa de sucesso não é
determinada pelo aporte ﬁnanceiro inicial, nem pela classe social
de seu gestor, mas sim por sua capacidade de crescer e inovar,
adotando estratégias diferenciadas, gerenciando erros e tomando
medidas de maneira rápida.
Dessa forma, tudo isso não se aprende em faculdade alguma,
mas somente colocando o “seu time em campo”. Somente com seus
os resultados de suas estratégias na prática, gerenciando erros e
acertos, será possível você crescer como empreendedor para atingir
os patamares que almeja nos negócios.
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Se você já sente que esse é o momento de montar sua loja, meus
parabéns! Já procure de imediato um bom contador para te auxiliar
na abertura do CNPJ e regularização com todas as licenças
necessárias. Não irei me atrever em aprofundar nesse assunto,
tampouco recomendo que busque informações sobre isso na
internet, pois contabilidade é coisa séria e deve ser delegada a quem
tem formação na área e competência para fazer isso.
Com a abertura de sua empresa concluída, é hora de projetar
sua loja e como ela se posicionará no mercado local:
Faça uma análise de mercado bem aprofundada, do
perﬁl da comunidade local e das diferentes personas
que dela fazem parte, identiﬁcando oportunidades e
nichos de maior demanda a serem explorados;
Deﬁna quais produtos irá vender e escolha os
melhores fornecedores;
Deﬁna o quanto irá investir na montagem de sua loja;
Deﬁna o preço de revenda e suas margens de lucro;
Elabore estratégias de marketing e promoção de vendas;
Desenvolva um modelo de atendimento com
acompanhamento permanente, implementando
estratégias com foco total no cliente, visando
melhoria contínua.
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A análise de mercado é uma etapa extremamente importante
na montagem de uma loja, pois quando não se sabe ao menos o que
vender e pra quem vender, é o mesmo que viajar sem rumo, sem
saber onde vai chegar e se irá chegar. Ninguém chega a lugar
nenhum sem direção, e com uma loja não é diferente!
Com base no público de sua região, faça um estudo das
diferentes personas e suas respectivas rendas aproximadas. Dessa
forma, deﬁna quais personas têm maior demanda e potencial de
retorno ﬁnanceiro.
Assim, monte sua loja com foco nas personas alvo, com faixas
de preço compatíveis com a renda média, e modelo de atendimento
personalizado, com base em perﬁl, idade e comportamento.
Em relação a renda média, uma ótima maneira de fazer esse
levantamento, é pesquisar o salário médio em empresas que empregam
um grande número de pessoas em sua região. Nesse estudo deve ser
levado em conta não apenas os empregos diretos, como também os
indiretos, de empresas terceirizadas e fornecedores.
Dessa forma com base na renda média dos habitantes locais,
deduza o valor máximo que eles pagariam por uma peça de roupa.
Geralmente, isso gira em torno de 5% de seu salário líquido, mas há
uma grande variação conforme a persona e suas prioridades e
despesas ﬁxas.
Por isso, é muito importante ter as personas bem deﬁnidas,
levando em conta também tudo o que lhe passamos no capítulo 3
deste livro, que diz respeito a deﬁnição do produto.
Com essa análise em mãos, procure por fornecedores cujo
preço de atacado não exceda 50% desse valor máximo,
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possibilitando aplicar preços com lucros médios de 100% no varejo.
Além disso, leve em conta também com qual público você tem
mais aﬁnidade. Lembre-se de que você é a alma de sua loja, e precisa
saber falar a língua do seu público.
Assim, atente-se a todos os detalhes do projeto de sua loja,
desde o planejamento até ações de marketing. Com isso, você
deixará em seus clientes a impressão que sua loja foi projetada
especialmente para eles, resultando em uma química perfeita!
Lembre-se que da mesma forma é impossível haver um
relacionamento entre duas pessoas que não se identiﬁcam, é ainda
mais difícil para um cliente considerar gastar seu dinheiro em uma
loja com a qual não se identiﬁca!
Assim, uma loja deve ter a capacidade de gerar vendas
instantâneas, sem demandar muito esforço por parte dos
vendedores. Não adianta você tentar convencer um cliente de que seu
produto é o melhor, se o mesmo não apresenta qualquer necessidade
ou interesse em sua loja ou no que vende. Talvez ele nem precise do
seu produto, mas a partir do momento em que ele se identiﬁcar com
sua loja, irá considerar comprar de você cedo ou tarde!
Vale lembrar que nem sempre você irá acertar o gosto de seus
clientes logo de cara, além de que irá identiﬁcar novas oportunidades
em demandas por produtos especíﬁcos ao longo do tempo. Por isso,
não gaste de início todo o seu capital em mercadorias ou na estrutura
de sua loja, pois pode ser um verdadeiro tiro no pé!
O ideal é que você tenha um capital de giro que corresponda no
mínimo 70% do valor que tem investido em mercadorias. Dessa
forma será possível fazer ajustes necessários em seu estoque
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conforme a demanda, além de poder trazer sempre novidades para
seu público.
Já em relação a margem de lucro, não é muito diferente de
revender como sacoleira ou porta a porta, devendo se manter
atento a despesas como água, luz, aluguel, internet e funcionários, e
acrescentar esses valores ao preço de atacado das peças em estoque,
de maneira proporcional.
Dessa forma, não é possível deﬁnir com exatidão a porcentagem
com a qual deverá trabalhar. Isso vai depender muito de sua
estratégia, se vai optar em vender barato em grandes volumes, ou
com margens de lucro mais robustas.
Entretanto, antes de adotar estratégias mais ousadas no preço,
é essencial ter uma gestão bastante eﬁciente das despesas de sua
loja. Estratégias mais agressivas, seja em lucros ou volume de
vendas, só são recomendadas para lojistas mais experientes, não é
para amadores!
Não adianta ter altas margens de lucro se sua loja vende muito
pouco, nem é possível ser agressivo demais nos preços se você nem sabe
ao menos o custo de manutenção de sua loja e o quanto deve lucrar.
Não caia na crença de que o importante é lucrar muito em cada
peça de roupa, nem que o importante é vender barato para vender
muito, e ganhar no giro!
Para que suas estratégias funcionem você dependerá de
diversos fatores externos que fogem do seu controle, mas que terá
de se adequar a eles.
Dentre esses fatores estão por exemplo o seu público alvo,
localização do seu ponto comercial, se há um grande ﬂuxo de
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pessoas, valor do aluguel, concorrentes, etc.
Para iniciantes, eu sempre recomendo iniciar com uma
margem de lucro de 100% do valor pago no atacado, mais os custos.
Assim, ao adquirir mais experiência, você poderá ter margens
de lucro maiores ou menores, com base no custo estrutural de sua
loja e no volume de vendas.
COMO OFERECER INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
O mercado de moda feminina é coberto de falsas crenças, muitas
vezes machistas, no que diz respeito ao comportamento de consumo
das mulheres. Existem sim mulheres que apresentam descontrole
ﬁnanceiro, mas nas mesmas proporções que os homens.
Entretanto, a grande realidade é que as mulheres são intensas
em tudo, principalmente no que diz respeito a sua auto estima e o
cuidado com os ﬁlhos e a família.
Em geral, as mulheres têm uma capacidade de gestão bastante
eﬁciente, desde as donas de casa mais humildes, que são as
responsáveis por administrar o orçamento familiar, até empresárias
responsáveis por comandar empresas de diversos portes.
Quando a mulher é do lar, e pertencente a classes sociais mais
baixas, geralmente “faz milagre” com a pouca renda que possui,
dando o seu máximo para dar o melhor para os ﬁlhos. Já quando a
mulher é mais independente, com uma renda mais alta ou ainda
sem ﬁlhos, costuma dar um foco maior a sua auto estima.
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Dessa forma, esses diferentes perﬁs apresentam
comportamentos de consumo muito distintos, com diferentes
prioridades. Por conta disso, repito que nas vendas não podemos
viver de achismos e falsas crenças, e é mais um motivo pra você
caprichar na deﬁnição de suas personas.
Com isso, se o seu foco é mulheres de baixa renda, o ideal é
montar uma loja de preço único, enquanto se o foco for mulheres
mais empoderadas ﬁnanceiramente, montar uma boutique.
Entretanto, se for montar uma boutique, é necessário fazer uma
boa análise de mercado conforme descrevemos anteriormente, além
de analisar aspectos culturais e climáticos em sua região, que afetam
diretamente a maneira como as mulheres se vestem.
Portanto, digo desde já que vender roupas femininas é pra
quem entende desse público, não é para amadores!
Enquanto uma mulher mais humilde procura por preço baixo,
qualidade e variedade para “fazer milagre” com sua renda, uma
mulher com salário mais alto procura por exclusividade e um look
perfeito que caiba em seu bolso, ou no limite do cartão de crédito.
Entretanto, independente do perﬁl, as mulheres são altamente
seletivas e não compram tanto por impulso quanto imaginam! Mas
quando gostam de algo, indicam para várias outras pessoas,
gerando um “boca a boca” bastante viral!
Dessa forma, ao abrir uma loja de roupas femininas, saiba que
terá de oferecer um atendimento ainda mais personalizado, mais
humanizado, que respeite a auto estima da mulher tanto no sentido
físico quanto no ﬁnanceiro.
Mulheres geralmente são mais sensíveis, facilmente impactadas
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por aquilo que lhes causa emoção, mas rejeitam na mesma
intensidade aquilo que não é autêntico, ou que não as agrada.
Por isso, revender roupas femininas é sim uma grande mina de
ouro, desde que saiba de fato lidar com esse público de maneira
autêntica e profunda, sem superﬁcialidades!
Com isso, se você vai atender mulheres de renda mais baixa,
monte uma loja de produtos baratos, mas com qualidade. O segredo
pra agradar esse público é a variedade, para que elas enxerguem
cada peça como uma oportunidade de pechincha!
Além disso, se puder oferecer opções também para os ﬁlhos e o
marido, a tendência é sua loja bombar. Isso acontecerá de maneira
natural, já que para elas você representará um lugar onde encontra
de tudo e irá falar para todas as pessoas próximas!
Já se o seu foco é em mulheres com mais recursos ﬁnanceiros,
seu foco deve ser em oferecer looks lindos e exclusivos, de forma
que se sintam ainda mais belas e empoderadas. Para essas
mulheres um peça de roupa não tem preço, mas sim valor!
Entretanto, não ache que irá vender as peças pelo preço que
desejar a lucros absurdos! Deve vender por preço justo pra bater a
concorrência, ﬁdelizando a cliente para que ela compre
constantemente e ainda indique para as amigas.
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COMO DECORAR UMA LOJA DE ROUPAS FEMININA
Ao montar uma loja de roupas femininas, a diferenciação
conforme o perﬁl sócio-econômico se aplica também na decoração.
Em uma loja voltada para um público mais humilde, a
decoração deve ser bem dividida conforme as faixas de preço,
enquanto em uma loja mais soﬁsticada as araras são mais
divididas por tamanho.
Isso deve-se ao fato de que uma mulher de baixa renda irá direto
nas araras onde os preços são compatíveis com o dinheiro disponível
no orçamento, enquanto em uma boutique o foco é oferecer o
máximo de peças para uma cliente enquanto ela está tentando
montar seu look, possibilitando que ela monte vários deles.
Se tratando de lojas de bairro, as que realmente bombam são aquelas
com perﬁl de “atacadão”, com caixas de som e uma grande variedade de
peças vendidas a preços baixos, o chamado “preço de fábrica”.
Já se tratando de boutiques, você deverá se atentar a diversos
detalhes para se diferenciar da concorrência:
Tenha vitrines amplas, com o fundo transparente
expondo o interior da loja, fazendo com que a cliente
se encante não apenas pelo manequim, mas pela loja
como um todo;
Utilize manequins de modelo “cabeça de ovo”. Esses
manequins geralmente são envernizados nas cores
preta ou branca, e são muito mais estilosos que os
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convencionais;
Em datas comemorativas e sazonais, não economize
na decoração do interior da loja e da vitrine, sempre
com looks e acessórios exclusivos para chamar a
atenção das clientes;
O ambiente interno deve ser bem clean e
minimalista, mas com pisos de porcelanato e um
lustre bem chamativo, para passar a idéia de luxo e
glamour;
Para que suas clientes se sintam mais confortáveis,
capriche no som ambiente, com músicas de estilos
diferenciados como jazz, MPB e lounge;
Na recepção não pode faltar água gelada e cafezinho,
para que elas se sintam mais valorizadas e
confortáveis com um atendimento exclusivo.
Como podem ver, esse é mais um exemplo clássico de como há
personas extremamente diferentes dentro de um mesmo público.
Por isso, é essencial deixar falsas crenças e a superﬁcialidade de
lado ao elaborar o projeto de uma loja!
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COMO MONTAR UMA LOJA DE ROUPA INFANTIL
Montar uma loja infantil, seja em um ponto físico ou ecommerce, é a melhor maneira de vender grandes volume em todos
os meses do ano. Isso acontece pois as crianças estão em fase de
constante crescimento, além do desgaste das peças ser muito maior
por conta das brincadeiras e atividades ao ar livre.
Além de estarem em constante crescimento, hoje em dia há
também a questão do sobrepeso infantil devido a maus hábitos
alimentares, que faz com que as crianças “percam roupa” muito
fácilmente.
Dessa forma, roupas novas para os pequenos não é uma simples
questão de capricho, mas de qualidade de vida, já que eles não podem
usar roupas apertadas, especialmente ao brincar e praticar esportes.
Essa soma de fatores torna o segmento de moda infantil um dos
mais seguros e rentáveis no comércio de moda e vestuário,
superando até mesmo o de moda feminina.
Além disso, em uma loja de roupa infantil é importante variar o
portfólio de roupas baratas e mais caras. Diferentemente dos
outros segmentos e independente da classe social, a maioria dos
pais costumam comprar roupas para sair (de qualidade superior), e
para “surrar no dia a dia” (mais baratas).
Um motivo muito comum para essa opção, é que a maioria não
considera uma decisão inteligente comprar roupas muito caras,
para depois as crianças sujarem e desgastarem enquanto brincam.
Por isso, além das opções multimarcas, é importante ter em sua loja
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aquelas peças extremamente baratas, que têm uma grande
demanda para esse ﬁm.
Assim como o segmento de preço único, uma lojinha de roupa
infantil pode ter faturamentos bem acima da média se acertar em
cheio o portfólio de produtos que seus potenciais clientes precisam.
Por isso, para oferecer preço baixo, qualidade e variedade,
encontrar bons fornecedores pode ser o fator determinante para
sua loja bombar e se destacar no mercado. Além de fabricantes com
marca própria, como os encontrados em Terra Roxa no Paraná,
uma ótima alternativa é comprar de fornecedores de saldos de
confecções do Brás e de Santa Catarina.
Assim, independente do seu público alvo, recomendo que
aposte alto em mercadorias de saldo, por possibilitarem maior
volume de vendas e margens de lucro mais vantajosas. Além disso,
há opções de saldos para todos os padrões de qualidade, desde
aquela mercadoria mais simples, até marcas renomadas no
mercado e de qualidade premium.
Essa variedade em saldos sempre existiu por conta da
rotatividade necessária nos estoques das fábricas para o lançamento
de novas coleções. Entretanto, se intensiﬁcou por conta da crise no
Brasil, já que os representantes das marcas e redes de lojas não estão
com demanda suﬁciente para desovar todas as coleções produzidas,
fazendo com que muitas marcas disponibilizematé mesmo saldos de
coleções bem próximas às atuais.
Dessa forma, várias empresas do Brás costumam vender saldos
de roupa infantil a preços no mínimo 40% mais baixos que os
praticados pelos representantes das marcas, mesmo em coleções
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atuais. Nesses atacadistas você costuma encontrar desde saldos de
magazines e pequenas fábricas, até lotes de grandes marcas com
qualidade diferenciada.
COMO DECORAR UMA LOJA DE ROUPA INFANTIL
Para decorar uma loja de moda infantil não tem muito segredo.
Basta manter as araras muito bem organizadas por sexo e idade, de
preferência com um piso porcelanato de cor clara e paredes com
pinturas coloridas (na medida certa) e papéis de parede de
personagens clássicos e super heróis.
Lembre-se sempre que devemos encantar o cliente de várias
maneiras, e a primeira delas é pelo ambiente. Será muito mais fácil
uma mãe comprar roupas para uma criança maravilhada pelo
ambiente e super à vontade, que para a mãe de uma criança que não
para de chorar e fazer birra querendo ir embora, não é mesmo?
Além disso, ao criar o layout de sua loja, é essencial ter araras e
expositores separados por sexo e faixa etária, para as clientes não
ﬁcarem perdidas no momento da compra. Além disso, com araras
mais personalizadas e organizadas, uma cliente poderá ver várias
opções adequadas para os seus ﬁlhos, vendendo muito mais!
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COMO MONTAR UM OUTLET
DE ROUPAS MULTIMARCAS
Uma loja no formato de outlet costuma fazer muito sucesso em
um público mais consumista, cujas pessoas conhecem as marcas e
fazem questão de usá-las. Nesse perﬁl encaixam-se pessoas de
classe média alta, e jovens universitários de perﬁl mais consumista.
Porém, nem todos sabem montar uma loja desse formato na
forma correta, importando mercadorias do exterior a preços
absurdos, ou até mesmo apelando para réplicas de má qualidade.
Lembrando que importar mercadorias não é para amadores, por
conta da diﬁculdade em avaliar a qualidade dos produtos oferecidos,
além dos impostos que costumam inviabilizar totalmente essa
estratégia de negócio.
Nesse tipo de loja, o ideal é apostar alto nos saldos de confecções
multimarcas, geralmente encontrados em empresas do sul do Brasil,
como a Silk Vestuário, que possui parceria com diversas fábricas que
produzem as coleções das principais grifes do país.
Além disso, esse modelo de comércio costuma ser bastante
híbrido conforme o tipo de público que você trabalha. Se você
atende um público mais humilde, é interessante mixar as roupas de
grife com peças de magazine (como as vendidas na True Way), ou se
atende um público mais seleto, mixar com coleções de moda
feminina da região do Bom Retiro em São Paulo.
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COMO DECORAR UM OUTLET
Ao decorar um outlet, deve-se decorar o espaço com um visual
mais clean, porém com algumas pitadas de modernidade, como
paredes graﬁtadas. O objetivo da decoração deve ser passar a imagem
de algo despojado e descontraído, aberto a todos os públicos.
Na organização do espaço interno, deve-se priorizar a divisão
entre roupas masculinas e femininas, e em seguida separar as
araras por segmento, se possível com as peças organizadas por
sequência de tamanho.
Dessa forma, o cliente encontrará rapidamente não apenas o
que deseja, mas uma grande variedade de opções, fazendo com que
a compra seja sempre maior que o objetivo inicial. Aliás, essa é a
estratégia de vários outlets, montados em pontos grandes e planos,
fazendo com que o cliente se vislumbre com a variedade de modelos
à preços muito abaixo do que se vê nas lojas de shopping.
Assim, percebe-se que a estratégia de um outlet se assemelha às
grandes lojas de departamento, onde o objetivo não é apenas oferecer
o que o cliente procura, mas várias possibilidades de compra.
Com isso, o cliente acaba sempre levando várias peças para o
provador, não se contentando em comprar apenas uma camiseta,
mas várias delas e até mesmo uma calça, jaqueta ou camisa.
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COMO MONTAR UMA LOJA DE PREÇO ÚNICO
No Brasil, além da predominância das classes C e D na população, a
crise ﬁnanceira pela qual o país atravessa fez com que as pessoas
mudassem drasticamente seu comportamento de compra.
Dessa forma, uma grande parcela da população passou a
priorizar produtos e serviços de baixo custo, deixando de consumir
“do bom e do melhor”.
Com isso, o varejo teve um verdadeiro “boom” de lojas que
vendem roupas de 10, 20 e 30 reais, atraindo a atenção de boa parte
do público.
Entretanto, o brasileiro se acostumou com o padrão de vida que
tinha nos tempos áureos do plano real, não se contentando com
qualquer coisa, principalmente no que diz respeito às roupas que
usa. Isso fez com que muitas dessas lojas que vendiam roupas de
aspecto precário vissem seu público deﬁnhar em poucos meses, até
fechar as portas.
Nesse cenário, muitos lojistas apostavam em roupas usadas,
importadas em containers fechados de países asiáticos, além de
peças fabricadas em malhas de qualidade precária. Apostando em
um público desesperado em comprar barato, quebraram a cara, já
que os consumidores preferiam andar de roupa velha a comprar
esse “lixo”!
Por outro lado, as lojas que conseguiam oferecer opções mais
aceitáveis viam seu movimento crescer sem parar, necessitando
mudar para um ponto maior, ou multiplicar seu modelo de negócio
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na região onde atua.
Assim, percebe-se que o brasileiro não se contentou em
simplesmente baixar seu padrão de compra, mas se tornou muito mais
seletivo, procurando uma qualidade aceitável dentro de um padrão
máximo de preço. Com isso, quem simplesmente apostou em vender
barato e sem qualidade quebrou a cara, enquanto quem “acertou a
mão” no preço e no produto conseguiu crescer em meio a crise.
Nesse nicho de mercado, o comércio de saldos de magazines e
roupas por quilo ganhou força entre os lojistas. Quem antes
comprava de representantes comerciais de fábricas passou a comprar
roupas em caixas fechadas de grandes atacadistas, com o objetivo de
economizar no mínimo 40% com fornecedores e oferecer preços
mais agressivos para competir nesse período de recessão.
Dessa forma, enquanto muitas lojas fechavam as portas, quem
apostava na revenda de peças de saldo crescia exponencialmente,
sendo que muitos até montaram pequenas redes de lojas durante
esse período de maior declínio da economia.
O segmento de lojas de preço único é ainda uma das melhores
oportunidades de investimento, mas desde que o lojista seja tão
seletivo quanto o consumidor ﬁnal ao fazer suas compras. Com isso,
para oferecer mais opções de qualidade e com um portfólio
completo de produtos, as antes conhecidas “lojas de 10” passaram a
revender peças de até 50 reais, mas sempre visando o preço mínimo
com a máxima qualidade, que vem sendo a fórmula perfeita do
sucesso no varejo de roupas.
No segmento de roupas baratas, a nossa Lista de Fornecedores
oferece as melhores opções do mercado, desde peças de saldo em
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lotes fechados, até peças de grife e roupas importadas da China.
Além disso, há também uma grande variedade de fábricas da região
do Brás e Goiânia, com preços bem abaixo do mercado.
COMO DECORAR UMA LOJA DE PREÇO ÚNICO
Em relação a decoração, uma loja de preço único não difere
muito de um outlet. A tática é sempre de oferecer o máximo de
opções dentro daquilo que o cliente procura, através da organização
das araras, para aumentar o volume de vendas.
Essa estratégia é baseada na experiência do usuário, oferecendo
muito mais opções dentro do que ele procura. Isso vem sendo
aplicado principalmente nas grandes lojas virtuais, onde oferecem
produtos similares ao que está visualizando.
Com isso, mantenha as araras sempre bem organizadas por
sexo, faixas de preço e em ordem de tamanho. O objetivo é mostrar
uma grande quantidade de modelos em curto espaço de tempo para
o cliente, para que ele compre sem pensar.
Infelizmente nem todas lojas pensam dessa forma e acabam
perdendo vendas, mantendo um ticket bem baixo por cliente.
Assim, não basta vender barato, deve-se oferecer a melhor
experiência de compra possível para o seu cliente, para que ele
compre em grandes volumes, com recorrência e ainda te indique
para outros clientes.
Se vem lendo esse livro com atenção, talvez tenha se lembrado
de algo não é mesmo? Não é mera coincidência, mas a prova de que a
estratégia do funil de vendas realmente funciona e é essencial sua
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aplicação em todos os modelos de negócio!
Entretanto, para intensiﬁcar os resultados nos 3 últimos
estágios do funil, é necessário um grande foco na experiência do
usuário. Uma prova disso são as lojas que focaram apenas no preço
e faliram mesmo em meio a um cenário onde tinham tudo para
“explodir de vender”!
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7

Vale a pena
viajar para fazer
compras?
Talvez muitos de vocês compraram esse livro com o intuito que
este fosse um guia de compras e viagens, mas esse não é o nosso
objetivo. Aliás, já esmiuçamos toda a indústria de confecções de
todo o Brasil em nosso site, com informações que você não encontra
em nenhum curso ou site!
Para acessar todo o conteúdo basta clicar nesse link e leia todos os
nossos posts. Lá ﬁzemos um estudo aprofundado dos maiores polos
de moda de todo o Brasil, para disponibilizar de graça pra você!
Embora muitos polos estejam crescendo rapidamente, o Brás
ainda é de longe o maior, já que é o responsável por escoar a
produção de vários outros polos como o de Santa Catarina, Minas
Gerais, Paraná, Fortaleza, Pernambuco e Goiânia. É como se todos
esses polos fossem a “fazenda”, e o Brás o “mercado”, embora este
também possua o maior número de fábricas entre todos eles.
O que quero deixar bem claro é que não existe um polo melhor
que o outro, nem em preço, muito menos qualidade. Se você quer
empreender nesse ramo, tem de ter em mente que não pode ter uma
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mentalidade “bairrista”, mas a consciência é que pouco importa de
onde venham as roupas, desde que representam ótimas
oportunidades de negócio.
Embora nós do Dicas Para Sacoleiras tenhamos boa parte da
nossa base de parceiros na região do Brás e Goiânia, sabemos que há
uma inﬁnidade de oportunidades em várias regiões do Brasil.
Inclusive, muitos desses fabricantes nos procuram diariamente,
apresentando seus produtos. Entretanto, como fazemos um trabalho
com muita responsabilidade junto ao nosso público, indicamos
somente empresas que visitamos pessoalmente, e por diﬁculdades
logísticas não temos a capacidade de fechar parcerias sólidas com
empresas de outros estados.
Porém, em nossa Lista de Fornecedores temos hoje um portfólio
completo de empresas conﬁáveis para você fazer ótimos
investimentos e alavancar o seu negócio. Mas se você deseja viajar
para comprar, ﬁque à vontade para acessar todas as informações que
disponibilizamos em nosso site!
Entretanto, não recomendo jamais que compre de qualquer
pessoa que se identiﬁque como fabricante dessas regiões em grupos
de Facebook, sem que você tenha referências sólidas sobre a empresa!
Existem sim muitas empresas sérias atuando na internet,
mas também muitos amadores e golpistas! Para saber “separar
o joio do trigo”, elaborei em nosso site um guia completo sobre
como identiﬁcar golpistas na internet. Lá você tem uma série de
dicas para comprar com segurança na internet, sem cair nas falsas
referências que os “pseudo atacadistas” apresentam em grupos no
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Facebook e demais redes sociais.
Mas se você deseja comprar com segurança, sem precisar se
preocupar com golpes, nem gastar tempo e dinheiro com viagens,
baixe já a nossa Lista de Fornecedores ou conheça a Soraya, a nossa
Inteligência Artiﬁcial que ajuda em suas compras!
A Soraya é um robô que instalamos no Messenger de nossa
página no Facebook, que te apresenta os melhores fornecedores do
Brasil através de menus interativos automaticamente. Além disso,
ele divulga quase todos os dias os lançamentos e liquidações dos
principais atacadistas do Brás!
Para conhecer a Soraya, basta clicar no botão abaixo, ou deixar
uma mensagem inbox na página Atacado de Roupas Para Revenda Dicas Para Sacoleiras no Facebook

E falando em página no Facebook, nossa equipe faz lives
diariamente nas principais fábricas e lojas de atacado no Brás.
Inclusive, recomendo que acompanhe nossas lives, pois através
delas também divulgamos promoções exclusivas que geralmente se
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esgotam em poucas horas por conta da alta demanda.
Além disso, para que você possa conhecer cada uma dessas
empresas mais a fundo, disponibilizamos em nosso Canal no Youtube
os vídeo que gravamos em todas elas. Inclusive, costumo dizer que o
nosso canal é como se fosse um streaming de vídeo gratuito, onde ao
invés de ﬁlmes e séries, você assiste vídeos que lhe ajudarão a construir
sua própria história!
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8 Conclusões

ﬁnais

Não irei seguir aqui o mesmo padrão dos demais livros, até
mesmo porque não estaremos encerrando por aqui, muito pelo
contrário! Esse material está chegando ao ﬁnal, mas o conteúdo do
livro e nosso relacionamento está só no início, já que há muito a
trabalharmos!
Sabemos que haverão obstáculos em sua jornada, e precisará de
ajuda, principalmente em relação às compras no atacado. Para isso,
irei disponibilizar o WhatsApp de um de nossos consultores, com
atendimento 100% GRATUITO sobre quaisquer dúvidas que tenha
em relação a nossa Lista de Fornecedores!
Para falar com nossa equipe, basta clicar no botão abaixo:
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Além disso, ao baixar a lista, acompanhe sempre o seu e-mail
para conferir as novidades, e assista sempre as nossas Lives. Como
disse, esse material está chegando ao ﬁnal, mas sua jornada está só
começando e estamos prontos pra te ajudar!
Bons negócio e que Deus te abençõe!!!
Rita Dibrova / Roberto Silva
Dicas Para Sacoleiras

CLIQUE NOS LINKS ABAIXO E ACOMPANHE
NOSSO TRABALHO NAS REDES SOCIAIS
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