
	
 

LOJAS TEMPORÁRIAS 

UM ‘BOOM’ NO SEU FATURAMENTO 
 

Além de ter seu negócio online, você também tem a opção de aumentar o faturamento durante as 

épocas de maior pico de venda. Isso mesmo! Durante as épocas de Carnaval, Festa Junina e 

Halloween, recomendamos que você abra um loja temporária física, uma vez que seu lucro pode 

aumentar significativamente. O investimento inicial é rapidamente pago pelo próprio negócio e o 

retorno é garantido! Vale a pena! As vendas e a demanda nessa época do ano aumentam muito, 

pelo próprio negócio da franquia online você irá sentir essa diferença.  

Se quiser começar essa jornada prazerosa e lucrativa, segue abaixo algumas dicas, baseado em 

nossas experiências anteriores: 

 

CARNAVAL 

Trata-se de uma das melhores épocas de venda para o negócio. Os dias de maior pico iniciam-se 01 

semana antes do Carnaval, quando é fundamental que a loja esteja devidamente estocada. O dia de 

maior pico é na quinta-feira que antecede a terça-feira de Carnaval, pois na sexta-feira, várias 

escolas promovem eventos e sugerem o uso de fantasias e outros artigos de Carnaval, como confete 

e serpentina. 

Abra a sua loja temporária 30 dias antes da terça-feira de carnaval, com uma variação 10 dias para 

mais ou menos. Quanto antes abrir, maiores as chances de aumentar suas vendas, muitos clientes 

viajam e buscam por compras antes da semana de carnaval. Prepare-se para fechá-la na quarta-

feira de cinzas, porque nesse dia as vendas já caem bastante. Segue abaixo uma sugestão de prazo 

de abertura e fechamento da loja nessa época: 

 

 

 

 

INÍCIO CARNAVAL FIM

30	DIAS QUARTA	CINZAS

20 10VARIAÇÃO

DATA	ABERTURA



	
 

FESTA JUNINA 

Festa Junina é um evento tradicional em todo Brasil. Decoração, chapéus de palha, vestidos e 

camisas juninas estão entre os itens mais procurados. Como são festas que ocorrem durante todo o 

mês, os picos acontecem nas quintas, sextas e sábados. Os eventos podem se estender ainda em 

festas julinas, por mais 10 dias. O mês todo de junho é lucrativo e o movimento é grande desde o fim 

do mês de Maio, quando as escolas e clubes já se preparam para decorar o ambiente. Abaixo segue 

uma sugestão de prazo de abertura e fechamento da loja nessa época: 

  

HALLOWEEN 

O mês mais esperado do nosso negócio é Outubro devido ao Halloween, além disso, vendemos 

muitas fantasias infantis para o dia das Crianças, que é no dia 12 de Outubro. A semana que 

antecede o dia de Halloween, que é comemorado no dia 31/10, é a semana mais forte em vendas do 

ano. Prepare-se, tenha estoque reforçado dos itens de Halloween para não perder vendas. Itens 

decorativos, fantasias infantis e chapéus de bruxa estão entre os mais vendidos. Quarta e quinta-

feira, antes do dia 30/10 são os dias de pico, pois várias escolas sugerem aos alunos para irem 

fantasiados na sexta-feira, além das festas em alguns condomínios residenciais. Procure fazer a 

equipe trabalhar com adereços específicos desse tema duas semanas antes do Halloween, 

fantasias, máscaras, etc., pois é um chamariz para a venda dos mesmos. 

O Halloween, ou Dia das Bruxas, acontece mesmo no dia 30 de outubro porém como no mês de 

outubro também se comemora o dia das crianças no dia 12, as vendas aumentam. Por isso, a loja 

temporária deverá abrir com um mês de antecedência ao dia 30, segue abaixo a sugestão de prazo 

de abertura e fechamento da loja nessa época: 

 

INÍCIO FIM

20 10 VARIAÇÃO 10

DATA	FIM

30	DIAS

JUNHO JULHO

VARIAÇÃO

DATA	ABERTURA

INÍCIO FIM

1 12 30

25 6VARIAÇÃO

DIA	DAS	CRIANÇAS

DATA	ABERTURA



	
 

Abaixo segue os principais passos para a realização desse projeto: 

1. LOCALIZAÇÃO 

Os primeiros passos para garantir que a loja seja aberta em uma área estrategicamente bem 

localizada e que o imóvel tenha condições adequadas para a operação loja é buscar pela melhor 

localização. 

Faça uma pesquisa de pontos comerciais disponíveis na sua cidade e estude a melhor localização 

de acordo com o público-alvo do negócio, entre outras variáveis como, boa visibilidade da loja, 

facilidade de acesso, fluxo de pedestres e rua ou avenida conhecida na cidade, etc.  

Sugerimos a abertura da loja em uma área comercial fechada, como, por exemplo, um shopping, 

supermercado, galeria ou outra opção onde tenha comércio ao redor. Abaixo segue uma relação com 

indicadores de uma região com um fluxo alto, médio e pequeno. Lembrando que quando maior o 

fluxo de pessoas, maiores suas chances de vendas: 

A. Estabelecimento com alto tráfego de pessoas 

Número de Lojas: acima de 300 

Tráfego mensal: acima de 1 milhão de pessoas/mês 

B. Estabelecimento com médio tráfego de pessoas 

Número de Lojas: de 150 à 300 lojas 

Tráfego mensal: de 500 mil à 1 milhão de pessoas/mês 

C. Estabelecimento com baixo tráfego de pessoas 

Número de Lojas: abaixo de 150 lojas 

Tráfego mensal: abaixo de 500 mil pessoas /mês 

 

No caso de optar por um local comercial com número de lojas abaixo de 50 e tráfego de pessoas 

abaixo de 100 mil/mês, o ramo dos comércios ao redor deverá ter uma boa aderência com os 

produtos Animafest, para que a sua loja temporária seja um sucesso. 

 

Segue um quadro do IBOPE com o mapeamento brasileiro de shoppings: 



	
 

 

 

 

Seu ponto de venda (PDV) poderá ser uma loja, stands ou quiosques. Assim que decidir o melhor 

local e o melhor PDV, se informe com a representação do local sobre as obrigações, regras, 

requisitos, critério e/ou padrões que você precisa seguir antes da abertura da loja.  

O estabelecimento irá passar condições físicas, de merchandising, documentação legal e até 

condições de operação para o bom funcionamento da loja. Busque cumprir com todas essas 

condições e exigências antes de seguir os próximos passos, uma vez que provavelmente o não 

cumprimento de alguma dessas requisições levará a não abertura da loja. 



	
 

Nesse momento você pode vir a precisar de um contador caso você ainda se enquadrar em micro 

empresa, provavelmente terá que já estar no regime simples.  

 

2. ESTOQUE DE MERCADORIA 

Uma vez cumprido as regras de funcionamento de sua loja temporária, o próximo passo é solicitar 

para a central a compra do seu estoque inicial, aquele que fará o primeiro e mais completo 

abastecimento do mix de produtos. Por ser uma compra volumosa, sugerimos que o pedido seja feito 

com pelo menos 30 dias de antecedência à abertura da loja.  

Estamos prevendo o prazo interno da central + o prazo do fornecedor + o prazo de entrega, para isso 

se programe o quanto antes. Você irá precisar de um pouco de planejamento nesse início de 

operação. Depois desse primeiro pedido, você ainda pode fazer mais um pedido de reposição no 

meio do período de operação da loja temporária. Por exemplo, se optou por ter a loja temporária por 

30 dias, você poderá fazer seu segundo pedido após alguns dias de funcionamento da loja, quando 

notar que precisará de reposição para alguns produtos de maior venda. 

Tenha em mente que os produtos solicitados não poderão ser devolvidos após o término da 

estação. Fica de responsabilidade do franqueado assumir o estoque de sobra da época, assim 

como os encargos do frete para o recebimento dos produtos, uma fez que possui o negócio franquia 

online e pode dar continuidade nas vendas após o fechamento da loja. Sendo assim, não exagere no 

segundo pedido e faça-o antes de 15 dias após da abertura do estabelecimento. 

O prazo de pagamento dessa mercadoria é de 30 dias. Considerando que o retorno do investimento 

ocorrerá em um prazo médio de 60 dias, ou seja, seu pagamento irá ocorrer antes do recebimento da 

vendas, uma vez que em média 60% das vendas serão feitas no cartão de crédito e algumas 

parceladas, a seu critério. Recomendamos parcelar em no máximo 3 vezes, utilizando parcela 

mínima de 30 reais.  

O franqueado estará sujeito à uma análise de crédito antes da solicitação das mercadorias. 

Faça seu pedido contendo as seguintes informações: lista de produtos solicitados (por código, 

tamanho e cor); quantidade e fornecedor. Caso precise de ajuda durante a escolha dos itens, solicite 

auxílio da central. 

3. MÓVEIS  

Os móveis de sua loja temporária, por sugestão, devem ser alugados. Por esse motivo fica muito 

difícil seguir o mesmo padrão de cores e tamanho dos móveis das lojas físicas atuais. O ideal é o uso 

de móveis na cor branca, por ser uma cor neutra e com ótimo impacto visual, principalmente no 

contraste do material de marketing. 

Caso tiver com dúvidas na escolha de alguns dos móveis, os atuais estão na cor branca e azul, veja 

abaixo algumas fotos da nossa exposição, para auxiliar a escolha dos móveis. 



	
 

 

 

 

 

 



	
 

É recomendável o aluguel de gás hélio, para venda de balões metalizados cheios. Tem muita saída 

de balões na época de Halloween, por exemplo. 

No caso dos manequins, também recomendamos o aluguel de pelo menos um casal adulto e infantil 

de manequim, sempre em boas condições. 

 Segue abaixo algumas dicas gerais de exposição: 

Uma das mais importantes técnicas e dicas de merchandising sem custo nenhum, as quais quando 

aplicadas revigoram e melhoram a exposição no ponto de venda, é o Ponto Focal. Veja a imagem 

abaixo para ajudar a identificação do melhor ponto focal, uma vez que eles são divididos em níveis: 

 

O campo de visão do cliente é dividido em quatro setores, representados pelos níveis de 1 a 4:  

 

Nível 1 é o principal foco de exposição de produtos à sua disposição. O cliente não utiliza nenhum 

tipo de movimento com a cabeça para enxergar o seu produto, ou seja, seu produto é diretamente 

apresentado ao seu cliente. É o que também chamamos de "altura dos olhos", que compreende uma 

faixa entre 1,20 e 1,80m de altura. Nesse nível você deve otimizar sua exposição, colocando tudo o 

que você realmente deseja vender, inclusive produtos de venda por impulso, bem como ofertas, ou 

produtos de valor agregado alto. Varia de acordo com seu posicionamento de vendas. Liquidações, 

ofertas, produtos de estações anteriores, ou mesmo Lançamentos e Novidades deverão estar 

sempre no nível 1. 

 

 



	
 

Nível 2 possui apenas uma ressalva em relação ao nível 1. Para visualizar os produtos, em geral, o 

consumidor precisa de um pequeno movimento com a cabeça, precisa olhar um pouco para baixo, o 

que faz com que não necessariamente o consumidor perceba esses produtos. Esse nível 

compreende desde o nível do chão, até a altura de 1,20m, aproximadamente. Nesse nível é 

interessante colocar produtos que o cliente possua um referencial de destino, ou seja, produtos que 

façam parte do setor, mas que não necessariamente precisam estar expostos em evidencia para que 

o consumidor os procure. 

 

Nível 3 já exige um esforço maior para visualização. Estamos falando de espaço aéreo. Esse espaço 

normalmente se encontra acima dos 1,80m ou 2,00m de altura, limites para o campo de visão 

normal. Faz-se necessário que o consumidor "olhe para cima", para visualizar o produto. Nesse 

espaço é recomendado a exibição principalmente de sinalização ou comunicação visual, bem como, 

em alguns casos, dado as dimensões e espaços da loja, podendo até expor algum tipo de produto de 

maior tamanho, como por exemplo os marabús ou outros produtos grandes e/ou compridos. De 

longe se observa bem o produto. Mas só se deve utilizar esse tipo de exposição de produto quando 

este tiver uma dimensão considerável, de modo a poder identificar e localizar à uma certa distância. 

 

Nível 4 é o chão propriamente dito. Dificilmente se utiliza este para informações, principalmente pela 

dificuldade que o consumidor tem de notar esse tipo de informação. Alguns casos são bem 

sucedidos, tal como as "patinhas" de coelho encontradas em época de Páscoa ou outras técnicas 

que guiam o consumidor até onde estão expostos os produtos-destino. Utilize esse nível para expor 

itens que chamem atenção de 

Crianças, tais como espadas, máscaras de personagens infantis e outros que possam chamar 

atenção da criança e que será influenciadora de compra. 

A Verticalização de Produtos também é outra dica para expor os produtos de forma horizontal, o que 

vale nessa hora é o bom senso e a criatividade do executor. 

I. Produto: Modelos Horizontalizados em Cores e Verticalizadas em formatos. 

 



	
 

 Dessa forma, a mente do consumidor seguirá inconscientemente as cores ou o formato para buscar 

seu produto de interesse. Podem ser invertido por cores verticalizadas e formatos horizontalizados. 

II. Produto Horizontalizado Por Tamanho e Cores Verticalizadas 

 

 

Nesse caso, os modelos do produto foram horizontalizados segundo seu tamanho, do menor (em 

cima) para o maior (embaixo). As cores foram dispostas no sentido horizontal. 

Se existir uma quantidade maior de embalagens médias do que das outras, monte uma sequência 

completa (grande, médio, pequeno), e coloque na última bandeja o excesso de embalagens. 

III. Verticalização apenas por cores 

 

  

Quando um produto estiver isolado de uma maneira que seria somente verticalizado segundo 

critérios de cores, deve-se proceder da seguinte maneira: 



	
 

Colocar primeiro (esquerda para direita) as cores que existem em menores quantidades. Colocar na 

sequência as cores com maiores quantidades em estoque. Isso facilita o giro de peças que possuem 

uma gama variada de cores, mas que possui pouca venda. 

Todas essas dicas acima facilitam a compra do consumidor, a reposição dos produtos e guia, 

inconscientemente, as compras. O que não poderá ser aplicado são exposição de caixas ou 

embalagens sortidas, de tamanhos, categorias, formatos e cores variadas, todas elas em uma 

mesma prateleira ou móvel. Isso confundirá a tomada de decisão final do cliente. 

Solicite à central, o Guia Merchan com todos os detalhes de exposição, caso houver a necessidade. 

 

4. MATERIAL DE MARKETING 

Marketing é definido pela otimização de lucros através de uma adequação dos produtos às 

preferências dos consumidores, recorrendo a pesquisas de mercado, design, campanhas 

publicitárias, atendimentos pós-venda entre outros meios. Existem quatro passos de como aplica-lo, 

através de uma metodologia muito lúcida organizada pelo Professor Raimar Richers. 

• Análise: para praticar um marketing competente é necessário começar entendendo quem é o 

seu consumidor e como ele se comporta. Sem conhecer o consumidor a chance de agradá-lo é muito 

pequena. Mas não é só o consumidor que deve ser analisado, alguns exemplos de análise do 

mercado são: os concorrentes, os eventos atuais, a mídia, a economia, as leis, os hábitos e a cultura 

local, a tecnologia entre outros. 

• Adaptação: o segundo passo para administrar bem o seu marketing é se adaptar ao seu 

cliente. Isso acontece de duas formas. Primeiro oferecendo um mix de produtos que satisfaça as 

necessidades e desejos dele, buscando continuamente superar suas expectativas de forma a 

encantar e provocar recompra. Depois é importante oferecer um preço compatível com o valor que 

ele vê no produto e que caiba em seu bolso. Não podemos nos esquecer que é esse mesmo preço 

que garante a rentabilidade da empresa. Então é preciso achar o equilíbrio de forma a satisfazer a 

expectativa do cliente e gerar rentabilidade para o empresário. 

• Ativação: de nada adianta o produto certo com o preço certo se o cliente não souber que o 

produto ou a loja existem ou se sua localização não for conveniente. Por isso é preciso “ativar” essa 

relação, comunicando a seus clientes, dizendo que você existe. Para isso podemos lançar mão de 

diversas ferramentas, tais como: propaganda, promoção de vendas, relações públicas, amostragem, 

internet, merchandising entre outras. 

• Avaliação: o ciclo se fecha com a busca de informações que permitam verificar se você 

realmente está fazendo o seu papel de forma a extrair o melhor resultado.  

A Animafest irá contribuir para a arte referente ao material de marketing que o franqueado desejar 

usar e de acordo com a campanha da época. A impressão das artes é por conta do franqueado. As 

opções de material sugerido são: folhetos institucionais, folhetos de alguns produtos, material de 

merchan para distribuir na porta e no interior da loja, faixas promocionais, cartão da loja, adesivos 

com o logo, adesivo de vitrine, banners, outdoors entre outros.  

Abaixo segue algumas das medidas: 



	
 

o Adesivos de chão: 0,60 x 0,40 

o Banner: 0,60 x 0,80 

o Adesivo de Vitrine: 1 x 1m 

o Folhetos, frente e verso: 10x14; 15x21; e 21x29,7. 

Além disso, tem o material virtual usado para promover a lojas nas redes sociais, tais como arte do 

perfil e da capa da rede social e alguns banners. Todo material de marketing utilizado na loja 

temporária deverá ser elaborado e/ou autorizado pelo departamento de Marketing, através do e-mail: 

marketing@animafest.com.br 

 

Além disso, existem outras formas de promover sua loja, tais como: 

1. Credenciar a loja para ser ponto de venda de ingressos para shows e eventos. O franqueado 

deve ser ponto de venda, apenas se não houver custo para a loja. Sempre analisar a 

credibilidade do organizador do show, para evitar transtornos em caso de cancelamento do 

evento e exigir contrato em que descreva a imunidade da loja em caso de cancelamento. 

Atenção para não misturar o dinheiro de venda de ingressos com a venda do dia a dia da loja. 

 

2. Organizar caravanas para shows e/ou eventos, tais como: Rodeio, Festivais, Jogos entre 

outros, a fim de associar a marca da Animafest a eventos, festas, animação. Certifique-se de 

contatar sua empresa de Seguros, para se precaver em caso de possíveis acidentes e 

responsabilidade civil. 

5. GESTÃO DE PESSOAS 

Qualquer empresa não existiria se não tivesse uma força que alavancasse suas ações: as pessoas. 

Portanto, os colaboradores têm um papel muito importante no sucesso do seu negócio temporário, 

por isso, devem ser contratados de forma cuidadosa e que valorize seu potencial, convertendo-o em 

uma força para a empresa. Segue abaixo algumas orientações para te auxiliar na contratação de 

bons profissionais. 

O perfil geral dos vendedores Animafest devem ter: 

Conhecimentos 

 Conhecimentos básicos em pacote Office e Internet. 

 Conhecimento e ou experiência em administração/funcionamento de empresas (para 

cargos gerenciais). 

 Conhecimentos de estoque e reposição de materiais. 

 Cultura geral. 

Habilidades 

 Capacidade para análise e identificação de problemas. 

 Facilidade de comunicação. 

 Objetividade nas respostas. 

 Percepção apurada. 

mailto:marketing@animafest.com.br


	
 

Atitudes 

 Característica pessoal que permita ganhar confiança dos consumidores. 

 Adaptação a situações inesperadas. 

 Espírito empreendedor/entusiasta. 

 Iniciativa. 

 Desinibição. 

 Identificação com atendimento/gostar de atender. 

 

Para todas as contratações, sugerimos que, antes de fechar a contratação seja solicitado junto à 

documentação o Atestado de Antecedentes Criminais.  Seguem também algumas dicas de perguntas 

e respostas esperadas para o processo de entrevistas pessoais. 

 

1. Você conhece a empresa (loja)?   

Procure detectar se o entrevistado visitou o site da empresa para obter informações sobre ela. 

2. O que o levou a enviar o seu currículo a esta empresa?  

Assim como a pergunta nº 1 procure saber até que ponto o entrevistado tem informações e interesse 

em trabalhar na empresa. 

3. Quais são seus objetivos em curto prazo? E em longo prazo? 

Procurar identificar os objetivos do candidato tanto pessoal como profissional. 

4. Qual a decisão mais difícil que tomou até hoje?  

Procure identificar a capacidade do entrevistado em resolver problemas e as alternativas tomadas 

por ele.  

5. Qual sua perspectiva em relação a essa vaga? 

Pode haver várias respostas para essa pergunta, o ideal é alguém que esteja interessado em crescer 

profissionalmente com a empresa e não arrumar um emprego apenas para suprir suas 

necessidades. 

6. Conte uma situação em que teve que lidar com pressão para atingir metas? 

Procure fazer o candidato citar exemplos de situações vividas para evitar respostas vazias como 

“trabalho normal” 

7. O que você gosta de fazer no seu tempo livre?  

Procure saber um pouco da vida do entrevistado em seus momentos de tempo livre, tais como: o que 

gosta de ler, fazer, lazer, etc. 

8. Quais são suas principais qualidades?  



	
 

Procure nesta pergunta obter informações sobre o reconhecimento que a pessoa tem de si e como 

pode colaborar com a sua loja, bem como checar se tem disponibilidade de aprender sempre. Evite 

respostas vagas do tipo “sou bom em muitas coisas”. 

9. Quais são seus pontos a melhorar, e o que tem feito para isso? 

Pessoas tímidas, sem iniciativa devem ser descartadas, pois para a vaga de atendente são 

necessárias essas duas qualidades além de outras. 

10. Qual seu diferencial em relação aos outros candidatos? 

Aqui é uma boa oportunidade para analisar se o candidato sabe “vender” algo. Verifique se o seu 

perfil é o mais adequado para aquela função e a forma como ele poderá trazer benefícios e lucros 

para a empresa. 

Para encontrar esse profissionais, recomendamos que o franqueado coloque um anúncio da(s) 

vaga(s) no jornal local, sites da cidade, região, pedir indicações, anunciar em murais de escolas e 

cursos.  

Caso necessário, contrate uma empresa de recrutamento e seleção de pessoas. Para garantir as 

condições legais de trabalho e resguardar a empresa de possíveis ações trabalhistas. Imediatamente 

após a definição do candidato e obrigatoriamente antes do início do trabalho, entre em contato com o 

seu contador para que ele te auxilie com toda documentação necessária para a contratação de 

funcionários temporários. 

Treine seus vendedores um pouco antes da abertura da loja, ou assim que abrir, vendedores 

instruídos aumentam suas chances de venda. Faça um reconhecimento da loja, mostre onde estão 

os produtos, como estão divididas as categorias, diga quando um produto mudar de lugar e lembre-

se que o vendedor deve estar inteirado de tudo.  

Caso houve necessidade, solicite à central manuais de treinamento de mix de produto, políticas de 

recursos humanos entre outros. 

Uniforme 

Bem como o material de marketing, a central se responsabiliza pela elaboração da arte das 

camisetas usadas como uniforme durante as épocas de campanha Animafest (carnaval, festa junina 

e halloween). Porém a confecção do uniforme é por conta do franqueado. 

O franqueado pode ainda optar pelo uso de fantasias como uniformes sendo uma ótima maneira de 

promover internamente os produtos da loja. 

 

Modelo Uniforme 2015: 



	
 

 

6. VENDAS  

 A recepção dos clientes é o momento de se criar empatia com os mesmos para um melhor 

andamento do atendimento aos clientes e aumento das vendas. Veja abaixo algumas ações 

indicadas para a recepção. 

 

A. Estar atento aos sinais dos clientes que entrarem na loja. Os vendedores devem sempre ficar 

dentro da loja, a dois passos aproximadamente antes da entrada. Esta é a distância indicada 

para “fisgar” os clientes que demonstrarem interesse e, ao mesmo tempo, o vendedor não ser 

invasivo com aqueles que não demonstram predisposição inicial para comprar. 

 

B. A equipe deve trabalhar junto para um melhor atendimento dos clientes e, 

consequentemente, melhores resultados individuais e da loja. A sugestão é que um vendedor 

fique na posição de sentinela, ou seja, dois passos antes da entrada da loja, e ao sair para 

atender o cliente que entrou na loja ou já assuma a posição e, assim por diante, se revezando 

na medida em que o outro se ocupar.  

 

C. Manter a boa postura corporal. Oriente seus liderados quanto a: 

o Postura ereta; 

o Sempre olhando para frente (mas sem encarar o cliente); 

o Manter um olhar sereno; 

o Manter uma postura aberta (não ficar apoiado, de braços ou pernas cruzadas). 

 

D. Manter as práticas de asseio pessoal em dia: 

o Manter as unhas sempre limpas e cortadas; 

o Cuidar do hálito, mas nunca atender clientes mascando chiclete; 

o Estar com a roupa limpa e desamassada; 

o Estar com o cabelo limpo e bem penteado. 



	
 

 

E. Durante o horário de trabalho os vendedores devem desligar o celular e deixar guardado. Não 

deve deixar consigo e nem no modo silencioso (vibra).  

 

F. Cumprimentar os clientes de forma alegre e natural. A Animafest é uma empresa alegre, 

portanto, o atendimento deve ser cortês, mas natural e animado. 

 

Ações de Venda 

Veja a seguir as principais posturas diante das ações abaixo: 

1) Cliente que entra comprando: O cliente entra na loja e procura direto um vendedor.  

Ação do vendedor: O vendedor deve escutar atentamente o que o cliente quer e pode pular a 

fase de Investigação. 

2) Cliente que entra demonstrando que quer ser atendido: O cliente quer comprar, sabe o que 

ser, mas não tem iniciativa para começar o contato. A postura do cliente neste caso 

normalmente é pescoço erguido e rosto girando. 

Ação do vendedor: Se aproximar perguntando como pode ajudar. 

 

3) Cliente entra para olhar, mas não se mostra resistente: Este cliente é dono da famosa frase 

“Estou só olhando.”. 

Ação do vendedor: Estabelecer conexão pessoal com cliente. O vendedor deve “esquecer” 

que é vendedor e se aproximar da pessoa sem demonstrar interesse em vender. Pode puxar 

assunto, dependendo do estado de espírito, situação, clima, etc. Por exemplo, se a pessoa 

está com a camisa de um time de futebol ou de uma banda, o vendedor pode comentar algo 

positivo sobre o time ou a banda. 

4) Cliente totalmente resistente a venda: Este cliente entra na loja e não quer comprar, ele quer 

paz. Por exemplo, um marido que está só aguardando a esposa que está comprando na loja 

ao lado. Este cliente não vai comprar naquele momento, mas é um potencial cliente em outra 

oportunidade. 

Ação do vendedor: Guardar distância, não ficar seguindo o pessoa na loja e esperar a pessoa 

sinalizar que tem algum interesse.  

 

Outras dicas de venda: 

5) Apresentar-se ao cliente. A apresentação deve ser natural e simpática. Os vendedores devem 

se apresentar dizendo o nome e se colocando a disposição para ajudar o cliente, caso este 



	
 

precise. Cuidado com o chavão “Posso te ajudar?”, pois a probabilidade de a resposta ser 

“Não, obrigado, estou só olhando” é enorme. 

Segue abaixo um speech sugerido: 

“Olá Já conhece a Animafest?” Se sim, direcionar o atendimento para o tipo de produto que o 

cliente procura. Se não, citar que somos uma rede de lojas (franquias) especializada em 

artigos para animação de festas e que por isso temos ótimos preços, grande variedade e 

produtos exclusivos, e tem certeza de que poderá ajudá-lo a escolher ótimos produtos. 

6) Fazer perguntas de investigação. Para enfrentar as barreiras da venda, o melhor caminho é 

se preparar antecipando informações importantes com as perguntas de investigação. Segue 

abaixo alguns exemplos deste tipo de pergunta que são significativas na Animafest: 

 Para que tipo de festa você está buscando adereços/fantasia? 

 É uma festa temática? 

 Quem você contratou para fazer a sua festa?  

 Onde será a festa? 

 Qual a faixa de preço que você procura? 

 Para quantos convidados? 

 Será em que período (manhã, tarde ou noite)? 

 Lembre-se: As perguntas são feitas para levantar informações que ajudam a melhorar a 

qualidade da venda. Atente-se para que as perguntas não sejam invasivas ou indiscretas. Os 

vendedores devem se limitar a perguntas sobre os produtos e a festa, ou seja, aos dados 

para a venda. 

 

7) Fazer a apresentação dos produtos procurados pelo cliente. Há diferentes maneiras de 

apresentar um produto aos clientes, pois depende do que a pessoa está buscando. Os 

vendedores devem usar as informações obtidas na fase de investigação para se subsidiar 

nesta etapa. Por exemplo: Se a pessoa busca algum produto específico, o vendedor deve 

apresentar o produto que ele procura e produtos e correlatos, que possam causar o mesmo 

efeito ou tenham as mesmas características. Ou se o cliente busca adereços para usar em 

uma festa, os vendedores devem buscar alternativas do que pode ser usado, causar o 

mesmo efeito que ele procura, para lhes apresentar. 

 

8) Oferecer produtos adicionais ao cliente. Após o cliente sinalizar que encontrou o que precisa, 

ainda é possível aumentar as vendas oferecendo complementos para sua compra. O papel 

do vendedor aqui é quase de um consultor para orientar o cliente sobre quais produtos 

formam uma boa parceria com os produtos que ele foi buscar. 

 

9) Complemente a venda. Após a apresentação dos produtos procurados pelos clientes e a 

decisão inicial de compra, sempre oferecer mais um produto que complemente os artigos que 

o cliente está levando. O único cuidado aqui é para não ser inconveniente ao oferecer 



	
 

adicionais após o cliente sinalizar que não tem mais interesse. O oferecimento de adicionais 

pode ser usado como um fechamento experimental. Quando o cliente falar “não”, pergunte se 

quer dar mais uma olhada ou se já pode seguir para o caixa.  

Lembre-se: O oferecimento tem que ser coerente com os objetivos da investigação. 

 

10) Contorne as objeções dos clientes. As objeções surgem, normalmente, porque há interesse 

do cliente em comprar o produto, porém, ainda resta alguma dúvida que o vendedor deve 

solucionar. 

Os vendedores que executaram bem as etapas anteriores da venda aqui descritas terão mais 

facilidade para contornar possíveis objeções, pois, estará preparado para explicar para o 

cliente as vantagens de adquirir aquele produto, que o principal a se fazer neste caso. Segue 

abaixo alguns exemplos:  

 Um cliente que não quer levar um determinado produto porque diz que “dá muitos 

problemas”: faça os testes na hora. 

 Se um cliente diz que na encontra preços mais baixos no “camelô”: argumentar que 

comprando na Animafest ele não terá o desgaste físico e emocional de ir até lá, 

procurar os produtos, pesquisar preço loja a loja, e, inclusive, que se entrar na loja 

errada lá vai pagar muito mais caro. Explicar que a Animafest compra direto dos 

fornecedores. 

 Se o produto é apropriado para homem/mulher: tranquilizar a pessoa dizendo que na 

festa tudo é animação, então todos acabam usando coisas diferentes no momento 

alegre. * Atente-se para alguns produtos que são realmente específicos. 

 Se o produto é apropriado ou não para a idade: seja sincero, e se sentir que é 

realmente inadequado, procurar oferecer algo mais adequado. 

 Tem desconto? Explicar o benefício dos artigos de animação, pois vão fazer a festa 

durar mais e ser mais divertida, além do que, são os itens mais baratos do 

investimento de uma festa e que vão otimizar tudo que já foi gasto com DJ, Buffet, 

decoração, etc. Acima de 30 unidades do mesmo produto, oferecemos desconto 

progressivo, em geral 10% de desconto.  

 Fazer a conta para a pessoa para mostrar que vale a pena para levar os 30 com 

desconto. Nos casos de maior resistência consulte a política de descontos da 

Franqueadora e/ou com o Franqueado.  

 No shopping é mais caro? Não, os preços praticados são os mesmos de outras lojas, 

devido ao maior giro. 

 No site é mais barato? Apenas em casos de promoções pontuais, mas em geral os 

preços são os mesmos da loja. Além do que, pelo site tem valor de frete.  

 No concorrente está mais barato: Se o cliente trouxer o orçamento impresso a 

Animafest cobre. Os vendedores devem entrar no site do concorrente para checar a 

veracidade da informação.  

 Que quantidade de produtos oferecer para cada pessoa? 70% do número de 

convidados. Recomenda-se um mix de produtos para diversificar. Não precisa ser o 

mesmo produto para cada cliente, depende do perfil do cliente e da festa. Porém, o 



	
 

fato é que a percepção de variedade de artigos na festa é bem melhor do que a de 

quantidade. 

 

11) Conduzir o cliente para o fechamento da venda. Esta etapa é quase o final do processo de 

venda. Existem pesquisas que apontam que 60% das vendas não fecham porque o vendedor 

não conduz o cliente para o fechamento.  Toda venda que a pessoa coloca dinheiro e não 

tem certeza do retorno, ela fica reticente ao risco. Por isso a importância deste passo da 

venda para não se perder negócios. 

Ao chegar neste estágio o vendedor deve assumir que a venda está feita, porém, não pode 

ser agressivo ao demonstrar isso ao cliente, pois pode correr o risco de colocar tudo a perder. 

Algumas perguntas como, “O senhor precisa de Sacolas grandes ou quer dividir em 

menores?” ou “O pagamento será em dinheiro ou cartão?”,  ou “Vamos fechar esta 

quantidade e se você precisar de mais pode vir amanhã que eu mantenho o desconto?”   são 

bons instrumentos para esta etapa. 

 

12) Entregar o cartão da loja ao cliente. Ao fechar a venda a sempre entregar um cartão para o 

cliente. Perguntar se ele quer levar mais um, pois assim, se ele souber de alguém para 

indicar vai solicitar mais cartões para fazer a indicação. Nunca explicite a intenção da 

indicação, pode soar como oportunismo para o cliente. 

 

13) Acompanhe o cliente até a porta. Se o volume de compra for grande, o vendedor deve se 

oferecer para levar até o carro para o cliente. Caso o cliente já tenha pegado as sacolas, não 

retirar da mão dele, simplesmente o acompanhe até a porta.  

 

14) Ao chegar o horário de fechamento da loja, a porta deve ser abaixada ou fechada, mas os 

atendentes devem continuar os atendimentos que já haviam se iniciado normalmente, de 

clientes que já estavam dentro da loja, até sua finalização. O cliente não pode ter a sensação 

de que a equipe da loja esta com pressa para ir embora. 

 

15) Fazer uma limpeza superficial e organização geral da loja. Esta ação é uma organização 

geral dos produtos que foram colocados fora do lugar pelos clientes, limpar o “mais grosso” 

como as penas das estolas que caem no chão, reorganizar alguma gôndola ou vitrine para 

demonstração no dia seguinte, etc. O objetivo aqui é facilitar o trabalho de organização do dia 

seguinte pela manhã. Dividindo a organização da loja em dois períodos, abertura e 

fechamento da loja, as atividades ficam mais distribuídas evitando correrias e garantindo que 

a loja esteja sempre limpa e organizada. 

 



	
 

16) Garantir segurança e integridade física do local. Verificar se todas as portas e vidros estão 

fechados, se as luzes foram apagadas, se ar condicionado, som, computador, televisor e 

demais aparelhos que houve estão desligados. Importante: Se a loja tiver um sistema de 

segurança e/ou de câmeras conectados ao computador, este não deve ser desligado para 

não interromper a conexão com a empresa de segurança e a filmagem das câmeras. 

 

7. PAGAMENTO & CONTROLE DO CAIXA 

O franqueado tem a opção de afiliar-se às redes Visa e Master , para viabilizar as operações de 

pagamento via cartões de débito e crédito, e aumentar suas chances de venda. Esse pode ser um 

grande fator de compra ou não por parte do cliente, com isso um grande diferencial para o 

franqueado. 

Articular os prazos de instalação da linha de telefone com os prazos de instalação das redes Visa e 

Master. A solicitação de afiliação junto às redes pode ser feita a qualquer momento, porém, a 

instalação depende diretamente da linha telefônica, então é necessário articular bem os prazos para 

não haver retrabalho e atraso nas instalações. 

Para solicitar a afiliação acesse os sites abaixo: 

  http://www.visanet.com.br/portal/estabelecimentos/relacionamentos/afiliacao.html 

https://services.redecard.com.br/Novoportal/portals/servico/autocredenciamento.aspx 

 

Outra etapa que é importante também, é entrar em contato com seu contador caso desejar realizar 

suas vendas de maneira correta fiscalmente. Para isso é necessário uma impressora fiscal para a 

impressão dos cupons fiscais. Peça ao seu contador para instruí-lo da melhor forma possível. 

Você poderá ter também um sistema simples de controle de caixa para passar seus produtos de uma 

maneira mais controlada e confiável, evitando possíveis erros humano. Você pode optar por qualquer 

sistema do mercado, preparado para o varejo, ou usar a versão do nosso sistema 

(www.vpsa.com.br) para garantir um acesso durante o seu período de vendas. Para consulta de 

preços, entre em contato com a central. 

Gestão do Caixa 

Segue abaixo algumas ações de controle de caixa.  

o Deixe o caixa sob responsabilidade de alguém de sua confiança ou com profissionais que já 

tiveram experiência 

o Todo final do dia verifique o troco em caixa, para garantir que tenha troco suficiente para o 

próximo dia. 

o Orientar vendedores sobre as opções de pagamento. 

o Comunique sua equipe sempre que houver alterações de preço ou condição de pagamento. 

o A recomendação quanto ao aceite de cheques é trabalhar o mínimo possível, e sempre que 

acontecer solicitar o RG, o cartão do banco referente à conta do cheque e conferir os dados, 



	
 

para evitar fraudes. Ainda assim, veja se a Associação Comercial da sua cidade ou outra 

entidade oferece consulta de cheques ou acesso a Serasa e SPC, pois é indicado que os 

consulte também. 

o Todos os descontos em loja serão concedidos APENAS pelo franqueado, não dê essa 

autonomia aos seus vendedores. 

o Recomendamos as seguintes condições de parcelamento: 

Compras no valor de R$ 60,00 até 2 vezes no cartão de crédito; 

Compras no valor de R$ 90,00 até 3 vezes no cartão de crédito; 

Compras no valor de R$ 120,00 ou mais até 4 vezes no cartão de crédito. 

*O valor mínimo da parcela é de R$ 30,00 para qualquer um dos casos acima. 

o Permitir a troca de produtos, para garantir a qualidade do atendimento, fidelizar o cliente e 

cumpri a lei do consumidor. As trocas por cortesia (modelo, cor, tamanho, ou outro produto), 

poderão ser realizadas no prazo máximo de até 7 dias, em qualquer loja própria Animafest, 

contados a partir da data de compra, SEMPRE mediante apresentação do cupom fiscal.  

Produtos promocionais não haverá troca por cortesia, a não ser por defeito, no prazo de até 

30 dias, SEMPRE mediante apresentação do cupom fiscal. 

As trocas por defeito serão efetuadas no prazo máximo de até 30 dias, SEMPRE   mediante 

apresentação do cupom fiscal.  

Considerações: Consultar sempre que necessário o CDC (código de defesa do consumidor) 

em loja ou o anexo deste procedimento – Procon parceiro. 

o Todos os produtos deverão ter preços ou tag de preços anexos à ele. 

o Os preços deverão ser no máximo 20% mais caro que os preços praticados no site. 

o Não venda produto vencido.  

o Ao fechar o caixa, retirar a quantia maior do caixa para segurança e manter troco para o dia 

seguinte. Deposite o dinheiro em conta corrente e deixe apenas a quantia de troco para o dia 

seguinte no caixa da loja. 

Observação: O valor a ser deixado no caixa para fins de troco varia de acordo com o porte da 

loja, seu movimento e volume de vendas. Recomenda-se que em média: 

Para lojas com faturamento acima de R$ 100.000,00/mês – troco de R$ 250,00 a 350,00 

Para lojas com faturamento abaixo de R$ 100.000,00/mês – troco de R$ 150,00 a 250,00. 

Lembrando que, é apenas uma recomendação. Se o Franqueado identificar que sua 

necessidade é diferente desta recomendação, este tem autonomia para decidir o valor de 

troco em caixa que melhor lhe atenderá. 

8. OUTRAS OPÇÕES DE LOJA TEMPORARIA E AÇÕES COMERCIAIS 

Procure ter seu ponto de venda (PDV) em locais relevantes e com alto retorno de imagem e vendas 

que eles podem trazer. Sugerimos, além das lojas temporárias, pequenas estações ou stands de 



	
 

venda em eventos locais e regionais, feiras, congressos, hotéis, empresas e/ou outras opções 

específicas da sua região. 

 

1. Eventos: os que apresentarem melhor relação de retorno devem ser selecionados e se 

estudar como participar dos mesmos através do melhor custo x benefício e retorno de 

investimento. 

 

2. Feiras: participe de feiras segmentadas (de noivas e eventos). O mês das noivas também 

é um excelente período de vendas na Animafest. No caso de participação como expositor. 

 

3. Visitas: aos profissionais da área de eventos para reposição de materiais promocionais da 

Animafest, mantendo relacionamento com troca de materiais, presente simples no 

aniversário, brindes, etc. 

 

4. Panfletagem: em escolas com pessoas caracterizadas. A cada data comemorativa como: 

dias das mães, dias dos namorados, páscoa, st. patrick’s day e outros, leve pessoas 

caracterizadas com artigos de época ou fantasias, e faça panfletagem nas escolas para 

atrair público até as lojas. 

 

5. Buffet: participe de degustações e workshops de buffets, bandas e cerimoniais. Aproxime 

seu relacionamento com os players do mercado de eventos e divulgar a Animafest junto a 

clientes potenciais. Aproveite para checar com o organizador do evento a forma de 

participação (se mesa de divulgação, quiosque, etc.). 

 

6. Comunidades Virtuais: participe de comunidades virtuais da área de festas e eventos. 

Criando comunidades da loja para divulgação e checando a seriedade de comunidades 

de eventos da região e da cidade e participando das mesmas. 

Observação importante: Muito cuidado ao selecionar as comunidades virtuais na qual 

deseja participar a sua loja, pois, estas não podem em absoluto conter conteúdo 

preconceituoso, denegrir a imagem de outras pessoas, ou inferir qualquer valor ético e 

moral da sociedade. Esteja sempre atento aos questionamentos que ocorrerem nestas 

redes para evitar possíveis fraudes usando a rede criada pela loja. 

7. Carro de som: para divulgação a Animafest e quando houver a oportunidade de divulgar 

promoções e novidades e/ou quando o franqueado julgar necessário ou interessante.  

IMPORTANTE: independente do tipo de negócio temporário que desejar se envolver, 

comunique a central sobre sua decisão. 


