
DESAFIO DE VENDAS DO 



Fala Líder!
Foi uma alegria te ver no JotaJá Summit 2022, 
e fazer o que eu mais gosto, compartilhar 
conhecimento. Aqui é um lugar de campeões, 
por isso, eu quero estender o momento que 
tivemos a pouco, e te DESAFIAR A VENDER MUITO 
mais em seu negócio de alimentação!

Eu vou dividir duas estratégias poderosas 
com você, e te garanto que se você executar 
exatamente como eu ensino, você verá resultados
em vendas já nos próximos dias! Não se trata de 
dinheiro fácil. O que você verá aqui, é uma maneira
ORGANIZADA e INTELIGENTE de ganhar dinheiro. 

Sem muita enrolação, vamos lá...

Serão duas estratégias prontas, uma 
para que você execute no seu delivery, 
e outra para você que já trabalha com 
salão.



PARA VOCÊ QUE TRABALHA COM DELIVERY
Basicamente o que você precisa é PEGAR A LISTA DE TODOS OS CLIENTES QUE 
NÃO FAZEM PEDIDOS HÁ 30 DIAS OU MAIS E FAZER UMA OFERTA ESPECIAL 
PARA ELES.

Você pode fazer isso consultando seu sistema de vendas ou de uma forma mais 
simples e prática, checando as conversas e pedidos pelo Whatsapp.

Pela minha experiência, se você fizer uma boa oferta, você vai precisar de 100 
mensagens, para fazer 12 pedidos em média.

Ou seja, a cada 100 mensagens, você vai ter 12 pedidos. Incrível isso, né? Apenas 
criando uma oferta e enviando para os seus clientes que não pedem há 30 dias 
ou mais, você consegue 12 pedidos que não teria hoje.

Se a cada pedido que você fizer, você tiver R$40,00 em vendas, por exemplo, 
imagina quanto dinheiro a mais você terá no seu caixa. Então vamos lá, o seu 
trabalho HOJE vai ser enviar mensagens para 200 clientes que não pedem há 
30 dias ou mais. Simples de fazer né?



Envie uma mensagem de whatsapp, um a um. Isso mesmo, 
200 mensagens NA MÃO. Isso sim, é um trabalho inteligente. 
Você precisa mostrar ao seu cliente que ele é especial.

Lembre-se, a oferta é válida até hoje ou amanhã no máximo. 
(URGÊNCIA)

 Veja como seria essa oferta e essa mensagem no anexo abaixo.

4º

5º

6º
Mensagem de Whatsapp para cada um dos clientes que não 
pedem há 30 dias ou mais:

Exemplo de mensagem:

“Fala Marcelo,

Aqui é o Henrique da Hamburgueria Americana... tudo bem?

Eu estava olhando aqui no histórico e vi que você não pede o 
seu lanche preferido há mais de um mês e imaginei que você 
já estivesse com saudades!”

“Pra te contar o quanto você é especial pra gente, eu quero 
te presentear. Pedindo seu lanche favorito, a batata chips e 
uma coca em lata é por nossa conta.

Ah, mas olha só! Eu só consigo essa oferta especial hoje 
e amanhã! Combinado?”

“Para fazer o seu pedido é só me chamar que eu anoto 
para você! Ou prefere fazer agora?”

Eu não falei que seria fácil. Eu não te prometi dinheiro fácil. Eu falei que te mostraria uma maneira 
ORGANIZADA  e INTELIGENTE. Aplicando isso, fica simples fazer as vendas que você precisa para
ter resultados incríveis.

Então, MÃOS À OBRA:

PASSO A PASSO DA ESTRATÉGIA

Entre nos relatórios do seu sistema de controle de pedidos 
de vendas ou no histórico de pedidos do Whatsapp;

Crie uma lista  de todos os clientes que não pedem há 
30 dias ou mais

Crie uma Oferta especial;
Aqui você precisa caprichar mais ainda. 
Alguns exemplos:

1º

2º
3º

Compre uma Pizza 35cm e ganhe 1 pizza Broto de Chocolate;

Compre um Burger e ganhe 1 refrigerante grátis;

Compre um marmitex e ganhe uma sobremesa

Compre um combo de Japa e ganhe 5 peças doce grátis;

Temaki em dobro;

Ou se você trabalha com outro produto, capriche aqui! 
O seu cliente precisa se sentir presenteado, precisa se sentir
especial. E claro, precisa entender que ele está levando 
VANTAGEM: Se você conseguir fazer isso, vai ter sucesso na
sua campanha promocional.



Eu estou deixando esse exemplo de hamburgueria, mas você pode fazer com qualquer produto 
que você venda no seu restaurante: pizza, churrasco, açaí, pastel, crepe, marmitex, ou seja... 
qualquer coisa mesmo! Vai funcionar com todos!

E a oferta não precisa ser essa que eu coloquei. Esse é só um exemplo. Pode ser uma sobremesa, 
um desconto, a entrega grátis, um brinde! Só que, quanto melhor a oferta, mais fácil a venda!

Agora é com VOCÊ! 

Execute essa estratégia o quanto antes em seu negócio, se possível, hoje mesmo.



PARA VOCÊ QUE TRABALHA COM SALÃO
A psicologia do preço é uma das estratégias de marketing que aproveita o 
emocional do cliente na hora da precificação, o preço só será considerado 
caro ou barato se existe uma outra opção que acaba servindo para 
comparação. 

Por exemplo:

Qual a melhor forma de você vender um tênis de R $200,00? 

Basta deixá-lo perto de um outro tênis que custa R $500,00. E sabe porque as
pessoas reagem assim, líder? Porque elas tendem a ter mais confiança naquelas
informações que chegam em primeira mão para elas tomarem as suas decisões, 
é por esse motivo que no momento em que ela se depara com as duas opções, 
o tênis de R$ 200,00 parece ser muito barato se comparado ao tênis mais caro, 
o que poderia ser o oposto se ele estivesse próximo de um que custa R$ 50,00.



Esse é um exemplo de uma descoberta dos estudiosos em precificação, chamada ancoragem de 
preço. A psicologia explica que as pessoas tendem a ser menos racionais quando estão comprando 
algo, e que determinados números podem influenciar de forma inconsciente ao consumo, e esse 
exemplo acima desenha como isso acontece na prática, colocar um produto mais barato perto de 
um mais caro provoca no cliente uma ilusão  de que aquele produto de menor valor tenha um 
preço mais justo, ainda que não seja um valor tão baixo assim.

Pensando nesses números que podem influenciar e muito o seu cliente na hora da compra, 
a psicologia se baseia nas associações que o cliente faz acerca do valor do seu produto. 

É aqui que entra outra grande estratégia, a utilização de números que tendem a fazer com que o 
seu cliente perceba o preço do seu produto de forma mais atrativa, esse movimento acontece, 
porque as pessoas tendem a considerar inconscientemente aquele valor até então insignificante 
um benefício por entender que o seu produto ficou mais barato, e com um valor mais justo.

É comum ouvirmos expressões desse tipo: “R$97,00’’ tendemos a dizer: “Não custa nem R$ 100,00”.

Valdir Leal Rocha, da Lese Marketing, ressalta que o “preço que termina com 7” é uma estratégia 
de marketing que utiliza técnicas psicológicas para influenciar a percepção dos consumidores a 
respeito dos preços.

Então, vamos lá!

Por exemplo:



Aproveitando que você já deve ter um cardápio digital no seu restaurante, por efeitos da pandemia, 
vai ser simples aplicar essa técnica.

Em todo o seu cardápio você vai aplicar a psicologia dos preços. Você deve substituir o seu preço 
cheio, adicionando “,70” ou “,90”em todos os produtos.

Então, se você tem um produto que custa R$15,00, você vai mudar hoje mesmo para R$15,70.

Se tem um produto que custa R$20,00, esse mesmo produto vai custar a partir de hoje, R$20,90.

E em todos os produtos que você já tem um valor acrescido de centavos, como por exemplo, R$11,35... 
ele passa a custar, R$11,70.

Então, faça um pente fino no seu cardápio. Todos os produtos do cardápio precisam terminar com 
"70" ou "90". Você vai arredondar todos os preços, fazendo um reajuste.

Em resumo o seu cardápio vai ficar assim:



 
Pronto, você vai fazer isso com o seu cardápio de salão, o seu cardápio de delivery, e inclusive, se 
você trabalha com plataforma como o iFood, você deve fazer o mesmo procedimento!

Se eu vendo 100 refeições por dia, logo o meu faturamento seria:
 
R$18,00 x 100 = 1.800,00

Só que agora, se eu vender as mesmas 100 refeições, eu vou ter:
 
R$18,90 x 100 = 1.890,00

São 90 reais a mais de faturamento, com uma simples alteração. Isso em 30 dias, representa:
 
R$90 reais a mais x 30 dias = 2.700,00

Você vai ver que, somente essa estratégia já vai aumentar o seu faturamento já nos próximos dias. 
Isso porque, você vai vender o mesmo volume que venderia sem o reajuste, ou até mais... só que, 
com o reajuste, você pode faturar muito mais.

Veja esse exemplo:

Essa é apenas uma das milhares de estratégias que eu tenho no Portal Donos de Restaurantes, 
que tem feito tanto os meus restaurantes, quanto os dos meus alunos explodirem em vendas. 
E somente essa, se bem aplicada, já trará um ganho enorme para o seu negócio em 15 dias ou 
menos.



EU TE VEJO NO TOPO!

Por isso eu não me canso de dizer que o Portal tem o potencial de
mudar a sua vida para sempre! Coloque em prática esse OURO
que estou deixando  de presente para você, e se prepare para 
vender muito!

Então é isso, Líder…

https://donosderestaurantes.com/portal/?utm_source=google&utm_campaign=[PPT_2.0]&utm_medium=search&utm_content=&gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITWYqj8CQY1rbCrcSAGt2h8oZxyQgTN84WXtyJtdaYM88Z4YxN8W0GQaAun4EALw_wcB
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