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                       CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
 

 Caro Franqueado (a), 
 
 Bem-vindo (a) a uma parceria benéfica e duradoura! 
 
 Nós, da Animafest, temos grandes expectativas de que esta parceria será construída por 
sucessos, através das nossas experiências e conhecimentos aliados ao seu espírito 
empreendedor e muito trabalho. 
 
 Neste manual você encontrará o que será necessário para realizar todas as operações que 
forem necessárias ao bom funcionamento do negócio. 
 
 Siga com bom senso todas as instruções apresentadas e sua franquia online estará apta 
para operar nos padrões Animafest.  
 
 No caso de dúvidas referentes a qualquer instrução apresentada, favor contatar Sr. 
Eduardo Gasparoni pelo e-mail administrativo@animafest.com.br ou telefone (19) 3246-1314 
e/ou 3342-3605 - ramal 202. 
 
 Novamente, bem-vindo (a) a família Animafest, conte conosco nos suportes necessários e 
SUCESSO! 
 
 
 Atenciosamente,  
 
 Gustavo Rodrigues Lucas 
 CEO 
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NOSSA HISTÓRIA 

 
 A iniciativa de abrir Animafest aconteceu em 2006 quando o CEO e sua esposa 
estavam prestes a se casar e sentiram uma enorme dificuldade de encontrar artigos para a 
sua festa de casamento. A necessidade era tão grande que na época muitos viajavam até 
a capital em busca de melhores oportunidades e maior variedade de produtos. Novidade 
era quase que inexistente, o que levou ao casal à tomar a decisão de transformar essa 
necessidade em oportunidade através de um negócio. A Animafest surgiu para ser pioneira 
no ramo de Adereços para festas em Campinas, interior de São Paulo. 
 
 O começo do negócio foi um sucesso e as vendas aumentavam muito durante o 
Carnaval, Festa Junina, Natal e outras datas comemorativas. Com isso, a empresa foi 
expandindo seu mix de produtos cada vez mais. Começando a importar produtos de outros 
países para poder atender as necessidades de seus clientes. Halloween passou logo a ser 
sua data mais lucrativa, e outra vez a Animafest foi a pioneira na região à vender produtos 
de terror nessa época. 
 
 A Animafest expandiu através de novas lojas próprias no interior de São Paulo e 
assim que foi ganhando maturidade, também expandiu através de franquias. Hoje a rede 
possui 4 lojas próprias na cidade de Campinas e um Centro de Distribuição com uma 
variedade de  mais de 4.000 produtos. Suas franquias já estão localizadas em todo o país, 
como os estados de São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Mato Grosso do Sul e Roraima. 
 
Atuando também em outros canais de venda, como o e-commerce e o televendas, 
atualmente possui um quadro de funcionários com mais de 30 colaboradores e vem se 
destacando entre as melhores empresas de seu ramo. O sonho de inovar em 2006 deu tão 
certo que em 2015 a empresa inovou através das franquias online, e este manual irá te 
apresentar o funcionamento desse modelo tão inovador. 
 
 

CONHECENDO O CEO GUSTAVO LUCAS 

 
 Gustavo Lucas tem 34 anos e é empresário há 12 anos. Aos 21 anos iniciou seu 
primeiro negócio, onde exportava livros e artigos religiosos. Chegou a exportar para mais 
de 30 países e devido a queda do dólar 3 anos depois de iniciar a empresa, viu seu 
primeiro negócio em dificuldades. 
 
 Mas isso não o desanimou, em 2006 fundou a Animafest com o intuito de ser o 
pioneiro no ramo de adereços, fantasias e produtos festivos do interior de São Paulo. 
Alguns anos depois, sempre atento a oportunidades, Gustavo trouxe dos Estados Unidos o 
conceito de geração de leads e junto com outros 3 sócios, ele fundou a Cenário Capital. 
Com os mesmos sócios e amigos, fundou em 2012 a Multi Seguro Viagem e recentemente 
o Multi Saúde Pet. 
 
 Gustavo é um grande empreendedor e está constantemente de olho no mercado. 
Movido à desafios, sua sede de empreender e transformar sonhos em realidade, o leva 
sempre para caminhos de sucesso. Formado em Administração de Empresas, hoje ele é 
um especialista em Franquias e Marketing Digital. Investe grande parte de seu tempo em 
temas relacionados ao Comportamento Humano, Liderança e Comunicação. Com isso 
possui título de Personal & Professional Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, 
Practitioner em PNL pela Actius, e lidera mais de 60 pessoas em suas empresas. 
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FILOSOFIA ANIMAFEST 

 
 Nossa filosofia é oferecer preço justo, pautado no relacionamento e um ótimo 
atendimento aos clientes. Investindo constantemente em pessoas, tecnologia, marketing e 
expansão da marca; a Animafest está sempre antenada nas tendências atuais do 
mercado. 
 
Missão: 
 
 Levar alegria, ativar a imaginação das pessoas e provocar sorrisos por meio de 
fantasias e produtos festivos. 
 
Visão: 
 
 Ser referência no mercado de fantasias e produtos festivos por meio da construção 
da maior rede de lojas e e-commerce do Brasil. 
 
 
Valores: 
 
Transparência 
Comprometimento 
Termostato alto (alto padrão de qualidade) 
Aprender e ensinar sempre 
Acreditar 
 
 



    
 

 

CONDIÇÕES DO FRANQUEADO 

 
 Ao se tornar um franqueado online Animafest você terá seu próprio site: 
www.animafest-suacidadeoubairro.com.br  
 
 Não abriremos franquias online nas cidades onde já temos franquias físicas. Além 
disso, será permitido 1 (um) franqueado a cada 100 mil habitantes, fazendo com que o 
franqueado tenha a oportunidade de expansão do negócio num raio bastante amplo. De 
forma que não haja competição entre franqueados, e que não atrapalhe o crescimento de 
cada um individualmente. 
 
 Não é limite de tamanho de cidade para quem deseja abrir uma franquia online 
animafest e vender para todo Brasil. 
 
 Franqueados online que desejarem avançar para o modelo de loja física, terão 
desconto de R$ 5.000,00 no valor da taxa de franquia. Porém passarão pelo processo 
seletivo normalmente, avaliação da capacidade financeira, qualidade do ponto e outros.  
 Já as franquias físicas que optarem por ter também a franquia online poderão aderir 
ao modelo. Não terão custo inicial de investimento, apenas o pagamento da taxa mensal 
vigente. 
 

FRANQUIA ONLINE  

 
 Todo o negócio será operado através uma plataforma virtual, ou seja, uma página 
online disponibilizada pela Animafest, na qual você poderá promover e concluir a venda. 
Como ferramenta de trabalho, você recebe junto com esse manual, os seguintes itens: 

 
 Kit Marketing 

  Cartão de Visita 8,8 x 5cm (1000 unid)  
  Panfleto 15x21 (2500 unid) 
  Panfleto 10x14 (5000 unid) 
  Banner Pequeno 
  Banner Grande 
   
 Kit Amostras (R$ 1.000,00 a preços do site no momento do envio) 
 Acesso da Plataforma Online  
 Tablet Samsung Galaxy Tab 4.7 8 G ou Similar 

 
Com isso em mãos, você já está apto para começar a criar sua rede de contatos na 

região e a divulgação da marca e dos produtos Animafest. É sua responsabilidade 
depositar os melhores esforços para promover a venda dos produtos em nome da 

http://www.animafest-suacidadeoubairro.com.br/
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Animafest ao maior número possível de clientes. Para isso, você terá metas de venda 
indicadas na Plataforma, respeitando sempre a tabela de preços disponibilizada no site. 

 
A entrega dos produtos é feita diretamente pela central Animafest, não sendo 

portanto sua responsabilidade. Os respectivos fretes deverão ser arcados exclusivamente 
pelo seu cliente, conforme condições comerciais tratadas nesse manual. Em casos de 
atrasos no Correio ou em terceiros, a Animafest não se responsabiliza, mas envidará todos 
os esforços para resolver rapidamente e atender sempre da melhor forma possível todos os 
clientes! 
 

Você ainda poderá, ao longo do seu negócio, adquirir os itens abaixo. No capítulo 
de Taxas & Pagamentos falamos melhor sobre os valores adicionais.  

 Kit de Marketing 
 Up Sell Kit de Amostras (mais amostras para ajudar na sua divulgação em 

visitas presenciais) 
 
 

MIX PRODUTOS & CATEGORIAS 

 
Nossos produtos são divididos em categorias como: FANTASIAS, ACESSÓRIOS, 

ARTIGOS PARA FESTA E DECORAÇÃO. Vendemos coleções de adulto, adulto plus size, 
infantil, adolescente (teen)e bebês. Abaixo segue cada uma das categorias: 
  

1. FANTASIAS: é nosso “carro-chefe” de vendas e a categoria com o maior ticket-
médio. Com uma ampla variedade de opções alavanca a imagem de autoridade 
da loja na área de festas. Ganha muita força e deve ser destacada e promovida 
em momentos de festas tradicionais como as Festas Juninas, Carnaval e 
Halloween. Além disso, festas a fantasias e eventos locais também são boas 
fontes de crescimento dos volumes nesta categoria. Dentro os temas mais 
vendidos são: Marinheiro, Piratas, Princesas e Príncipes, Deusas e Deuses, 
Médicos, Ciganos, Policial, Rockeiro, Medieval, Country, Palhaços, Vampiros, 
Havaiana e Pilotos. 
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Além das mais tradicionais, temos também subcategorias como: 
  
 Filmes 
 Super-Heróis 
 Desenhos Animados 
 Animais 
 Games 
 Cosplay 
   
 
 

2. ACESSÓRIOS: Muitas de nossas fantasias acompanham os acessórios, mas 
como argumento de venda é sempre recomendável associar a venda de 
fantasias à algum acessório. Dentre os mais variados acessórios, temos os 
subgrupos abaixo: 

 
 Barbas e Bigodes 
 Cartolas 
 Chapéus 
 Coroas e Varinhas 
 Espadas e Machados 

  Gravatas 
 Máscaras 
  Maquiagens e Tintas 
  Neons, Piscas e Luminosos 
  Óculos 
  Perucas 
  Tiaras 
  Toucas e Boinas Anime 
 

 
 
 
3. ARTIGOS PARA A FESTA: nessa categoria que você consegue associar sua venda 

a eventos da região e às festas que acontecem ao longo do anos, tais como festa 
de 15 Anos, Carnaval, Casamentos, Formaturas, Festa do Flash Back, Festa 
Havaiana, Baile das Máscaras, Festa Hippie, Festa Junina, Festa Mexicana, Festa 
dos Piratas, Halloween, Natal, Páscoa, St Patricks Day, Dia dos Namorados e 
Reveillon. Segue abaixo as sub categorias de produtos relacionados à essas festas: 

 
             Kit Casamento 
         Kit Formatura 
 Estolas 
 Lança Confete 
  Marabus 
  Maracas e Barulhos 
 Placas para Festas 
  Brincadeiras e Pegadinhas 
   Coquetel e Drinks 
 

 
 
4. DECORAÇÃO: os produtos de decoração podem ser usados durante a venda de 

artigos para festa, suas subcategorias são: 
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        Confetes Especiais 

  Balão e Bexiga para Festas 
 Balão de Látex 
  Balão Metalizado 
  Acessórios para Balões 
 Lustres 
 Varais 

 
Você passará ao menos 1 vez por ano, por treinamentos presenciais e/ou remotos 

sobre as especificidades dos produtos, além de reciclagens periódicas. Quaisquer dúvidas 
decorrentes aos produtos poderão ser tratadas diretamente com Talita Mendes, através do 
e-mail talita@animafest.com.br e telefone (19) 3246-1314 - ramal 208 / 99906-8187. 
 

Novidades irão ocorrer com frequência em nosso negócio, uma vez que buscando 
sempre atender e satisfazer as necessidades dos clientes. Essas novidades serão 
informadas pela equipe de Marketing. Quaisquer dúvidas decorrentes às novidades, 
poderão ser tratadas diretamente com Danilo Abonissio, através do e-mail 
marketing@animafest.com.br e telefone (19) 3246-1314 - ramal 208. 

 

ETIQUETA EMPRESARIAL E COMPORTAMENTO SOCIAL 

 
 Algumas posturas e comportamentos fazem toda a diferença para o sucesso nas 
relações profissionais e sociais.  Etiqueta é um conjunto de regras cerimoniosas de trato 
entre as pessoas e que são estabelecidas a partir do bom senso e do bom gosto. 
Diferentemente do que muita gente pensa, essas regras não são privilégios de determinada 
classe social; qualquer pessoa pode aprendê-las e fazer delas uma ferramenta a seu favor.  
 
 É importante considerar que nesse mundo altamente competitivo, a pessoa que 
cultiva os bons modos tem mais chances de ascensão pessoal e profissional.  Todo 
profissional bem sucedido sabe disso. Esse tipo de comportamento com certeza faz a 
diferença entre avançar ou ficar para trás. Neste manual, você vai ver como a 
autoconfiança e a elegância, tanto na maneira de se vestir, como na postura e 
apresentação pessoal, podem melhorar a sua imagem, abrindo as portas de um novo 
mundo.  
 
 Esse manual também esclarece, de forma precisa e adequada, como se comportar 
em diversas situações, desde as mais complicadas às mais comuns no cotidiano 
profissional, e como evitar aqueles "descuidos" que podem comprometer a sua carreira.  E 
sempre lembre-se da regra de ouro: seja gentil, sincero e atencioso em todas as 
situações.  
 
 Para se ter uma boa autoconfiança e passar isso ao cliente e público, é importante 
conhecer a si mesmo e a cultura do ambiente onde vivemos. Aqui estão algumas 
informações para facilitar seu Autoconhecimento: 
 

o Quem é você? Que características o tornam uma pessoa interessante e especial? 

o O que você faz? Qual sua formação? 

o Qual sua imagem perante os demais? 

o O que tem a oferecer? 

o Quais seus pontos fortes e habilidades? 

o Quais são seus pontos a desenvolver? 
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o Sua imagem pessoal e profissional está adequada para a instituição que você 

representa? 

 A maneira pela qual você se apresenta é uma espécie de código através do qual 
nós informamos aos outros que somos ou não preparados para conviver harmoniosamente 
com as pessoas. Esse comportamento social, que engloba desde o modo de vestir-se 
adequadamente às diversas ocasiões, até os modos de comer, de frequentar ambientes 
públicos e, principalmente, de como se relacionar com as pessoas. Por isso, vamos 
começar falando da etiqueta dos cumprimentos e apresentações. 
 
 Há uma regra básica para todos os tipos de apresentação: quem quer que esteja se 
apresentando ou sendo apresentado, deve: sorrir e olhar a pessoa nos olhos. Seriedade e 
tensão não funcionam bem nas apresentações. Outra regrinha diz que: 
 

"A pessoa mais importante é quem recebe a outra e tem seu nome dito primeiro. No 
meio empresarial, é interessante dar ao cliente essa importância maior." 

 
 Outra coisa importante que deve ser observada, tanto por homens como por 
mulheres, é que o tapinha nas costas e os beijinhos devem ser evitados sempre, a menos 
que haja grande intimidade entre eles e a ocasião permita esse tipo de carinho. Pode 
ocorrer, também, que a pessoa apresentada, por uma questão de descortesia, não estique 
a mão para receber o cumprimento. O que fazer? 
 
 Se ao esticar a mão para apresentar-se a alguém, ela não retribuir esse gesto, retire 
a mão mas continue a apresentação. Esta atitude é a correta.  
Caso precise apresentar alguém a um cliente, aproveite o momento em que estiverem 
reunidos e diga algo mais ou menos assim: "Oi, pessoal, queria apresentar a vocês a 
________, designer da loja______."  
 

Saiba também que nas apresentações estão dispensados os apertos de mão. Ao 
ser apresentado, se estiver sentada, a pessoa deve se levantar. Esta regra se aplica aos 
homens. Se não levantar-se, pode parecer que está desinteressado ou alheio. As mulheres 
se estiverem sentadas, só devem levantar-se se a pessoa apresentada for a anfitriã ou 
uma senhora de idade. 

 
 Quando lhe cabe apresentar alguém, diga o nome completo da pessoa e algo que 
propicie o início de uma conversa. O "olá!" e o "como vai?" são considerados cumprimentos 
padrões. Você não precisa usar aquele tradicional "muito prazer!" As mulheres também se 
cumprimentam apertando as mãos. Uma dúvida muito comum: 
 

Algumas pessoas ficam em dúvida na hora de apresentar o cônjuge. A principal, é 
sobre a expressão a ser utilizada: se esposo, esposa ou marido, mulher.  
Independentemente se são casados ou não, o mais adequado é apresentar o parceiro 
como meu marido, ou minha mulher. Algo do tipo: "Olá, esta é minha mulher, Denise." E de 
bom tom e evita constrangimentos. 
 
 
Pergunta indiscreta: 

Nunca se deve perguntar a uma mulher se ela está grávida. Se ela realmente 
estiver esperando um bebê não há problema, mas se, por outro lado a situação é muito 
constrangedora. 

 
Uma recomendação importante: quando você se apresentar a alguém, não se 

intitule doutor, professor etc. Se você é doutor, professor ou magistrado, todos saberão no 
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momento oportuno. Isso não é de bom tom na hora da apresentação. Você deve apenas 
dizer o seu nome. 

 
As dicas são muitas e variadas. Algumas situações, pela frequência com que 

ocorrem na vida profissional, exigem maior cuidado. Entre elas: 
 
Cartão de Visitas - Seu uso é frequente e, muitas vezes, inadequado. Em um encontro de 
negócios nunca se deve sair distribuindo cartões a torto e a direito. Deve-se entregar 
apenas a uma pessoa que se acabou de conhecer e nunca, nunca mesmo, deve-se dobrar 
a ponta. 

 
 
Pontualidade nos Compromissos - Uma regra básica que, apesar de indispensável, é 
uma das mais desrespeitadas. Para profissionais atrasar-se em um encontro é uma atitude 
injustificável. Simplesmente não se pode atrasar, salvo se ocorrer uma situação 
absolutamente imprevisível. E, neste caso, é preciso telefonar avisando.  
 

 
 
Uso do Celular - Telefonar por ser um campo vastíssimo de infrações às boas maneiras. 
Em almoços de negócios, reuniões ou encontros com clientes deve-se evitar sacar o 
celular e engatar um bate-papo, deixando os presentes como espectadores de um "show" 
que não pediram para ver. A única exceção pode ser aberta quando se está aguardando 
uma notícia importante e, mesmo assim, as pessoas em volta devem ser avisadas e se 
deve pedir licença para atender a chamada.  
 

 
 
Telefonemas - Ainda no quesito telefonemas, é importante lembrar-se sempre de retornar 
todas as ligações recebidas que não se pôde atender pessoalmente. Não fazer isto é 
considerado falta de educação e pode vir a atrapalhar as relações profissionais. 
 
 
Desatenção - Ser desatento com o interlocutor, olhando insistentemente para os lados 
durante um almoço ou evento, como se não se pudesse perder um lance do que acontece 
em volta, é um dos pecados mais graves. Gafe gravíssima. 
 
 
Memória Falha - Ninguém está livre de esquecer o nome da pessoa com quem está 
falando. Nesses casos, a regra é apenas uma: esforçar-se para lembrar ou conseguir a 
informação de alguma maneira. Deve-se evitar a pergunta clássica: "qual é mesmo o seu 
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nome?". Para o esquecido, é uma desatenção muito grande. A dica é: procure associar 
o nome do cliente à um objeto ou  algo que fará lembrar 

 
 
Estrangeiros - Regras de etiqueta são como moeda, mudam de país para país. O ideal, 
para quem vai ter contato com profissionais ou clientes de outros países, é procurar 
informar-se sobre alguns hábitos culturais dele. Um dos erros mais comuns dos brasileiros 
é saldar americanos, japoneses ou europeus com beijos e abraços. Para eles, esse tipo de 
atitude é embaraçosa, além de não ter significado algum. O correto é esperar que os 
visitantes estendam a mão. 

 
 
10 Dicas de um Bom Comunicador:  
 Aproveite todas as oportunidades durante uma apresentação pessoal ou durante uma 

venda; 

 Estude seu público (suas necessidades, deficiências, qualidades e principais 

problemas); 

 Conheça o produto, a fim de se sentir mais seguro durante a venda; 

 Demonstre respeito pela opinião de cada um dos ouvintes; 

 Dê exemplos claros, reais e importantes ao conteúdo; 

 Escolha e prepare muito bem o local; 

 Prepare-se para uma abertura, corpo e fechamento da venda; 

 Prepare-se para a sessão de perguntas e respostas (seja receptivo); 

 Afaste-se de qualquer pensamento negativo que possa te prejudicar durante a 

apresentação; 

 Mantém se fixo no seu objetivo e influencie-os com suas ideias e conteúdos. 

 
 
10 Dicas para uma Boa Impressão: 
 Inicie com um cumprimento: Bom Dia, Boa Tarde, Olá, Como vai? 

 olhe nos olhos de seus ouvintes 

 diga o que se sente honrado e/ou importante em falar com eles; 

 Elogie; 

 diga “nós” ao invés de “vocês”; 

 mencione o nome de seus clientes; 

 seja você mesmo; 



 

 

13 
 SORRIA: principalmente durante as perguntas e respostas. Nunca estenda as 

perguntas em problemas.  

 Agradeça; 

 deixe seu contato 

 
Marketing Pessoal 
 
 Você às vezes se pergunta porque algumas pessoas, apesar de serem muito 
competentes, não se destacam no seu meio profissional? 
A resposta costuma ser simples. É que algumas pessoas sabem que não basta mostrar 
competência, mas também 'vender' a sua imagem. 
 
 De novo é preciso lembrar o seguinte: não basta que você seja bom, mas é preciso 
que muitas pessoas saibam que você é bom.  
Divulgar a sua imagem é fazer o marketing pessoal. Quem não é visto, raramente é 
lembrado. Mas não basta ser visto. É preciso que as pessoas vejam você de maneira a 
gravarem a sua imagem na memória de uma maneira simpática, agradável e duradoura. 
 
“VOCÊ É O SEU PRODUTO” 
 
 Você, como profissional no mundo corporativo, tem muito a oferecer: seu talento, 
sua experiência, seu conhecimento. A primeira coisa a fazer na vida profissional é respeitar 
o seu talento, somente assim você estará realizado trabalhando, e somente assim 
conseguirá ser feliz profissionalmente. 
 
 Experiência é o que se adquire executando trabalhos e aprendendo sempre com 
cada etapa da execução. Aperfeiçoamento é uma atitude positiva na direção da 
experiência. Faça sempre o melhor que puder em tudo, planeje corretamente, estude 
situações e prepare-se para novas oportunidades. 
Conhecimento é a soma das experiências que você adquire ao longo dos trabalhos para os 
quais tem talento. Para melhorar neste item é que você pode aplicar uma atitude de esforço 
contínuo e se aperfeiçoar a cada momento. Estude, pesquise, interesse-se. E avance. 
 
 O sucesso de sua carreira depende de como você lida com esse produto, que é 
você mesmo, como cuida da 'embalagem', da apresentação. E aí entra o diferencial de 
quem tem sucesso: a habilidade de relacionamento. 
As novas exigências da realidade empresarial estão levando o profissional a relacionar-se 
com um número cada vez maior de pessoas, com menor formalismo.  
 
Nesse ambiente, saber comportar-se adequadamente passou a contar pontos valiosos na 
construção da imagem profissional.  Mas como fazer isto? 
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1) Encontre gente 
Encontre pessoas. Converse com as pessoas. Faça contato, onde quer que vá e seja lá o 
que estiver fazendo. Todas as pessoas são importantes ou um dia serão importantes. Trate 
todos com educação e urbanidade. E esqueça a timidez – isto não é desculpa para não se 
relacionar. 
 
2) Adapte-se 
A sabedoria popular diz que 'quem espera sempre alcança'. Mas a mesma sabedoria 
popular afirma que 'quem espera desespera'. Há tempo para tudo, mas agir é sempre 
melhor solução do que esperar as coisas acontecerem. Porque sucesso é muito mais 
frequentemente o resultado de identificar e aproveitar oportunidades do que resultado de 
sorte. Se você não agir, se não anunciar o produto que você é, como as pessoas vão 
conhecer você? Planeje a aja conforme a situação. No mercado profissional não basta 
sobreviver. É preciso se destacar. E isto requer autoconfiança e trabalho. 
 
3) Faça o seu comercial 
O primeiro trabalho é certamente definir uma espécie de anúncio para você mesmo. Um 
pequeno resumo que você pode passar para as pessoas informalmente numa conversa. 
Pense que está fazendo um comercial de 30 segundos sobre si mesmo, com ênfase em 
seus pontos fortes. Ensaie, pensando em como as pessoas receberiam o seu comercial, 
para não cometer erros que causem uma impressão desagradável sobre você. 
 
4) Tente não cometer erros 
Se você está indo para um encontro com cliente ou  uma reunião ou mesmo para algo mais 
informal, procure saber quem vai estar lá. É uma forma de preparar o discurso que vai 
praticar. 
 
5) Cartões de Visita 
 Não se esqueça de levar cartões de visita. É desagradável ter que dar desculpas ao 
receber o cartão de uma pessoa que você acaba de conhecer e não ter o seu próprio 
cartão para entregar. 
 
6) Cumprimente 
Pratique o seu aperto de mão. Deve ser firme sem ser agressivo, e com três sacudidas 
compassadas. Olhe nos olhos da pessoa enquanto a cumprimenta, sorria e ouça. 
 
7) Polidez 
Pratique as expressões polidas, como 'por favor', 'obrigado' e 'com licença'. Está sem 
assunto? Leia jornais, acompanhe o noticiário de televisão. A pessoa sem assunto é chata. 
 
8) Dedique tempo 
Sempre que puder, participe de reuniões, happy hours, eventos, congressos, feiras e 
outros compromissos do seu ramo de negócio.  Seja participativo. Claro que isto requer 
tempo, mas fazer o marketing pessoal envolve dedicação de tempo. 
 
9) Promova-se 
Modéstia à parte. Isto mesmo: ponha a modéstia à parte e fale dos projetos que você está 
desenvolvendo, as conquistas que obteve. Apareça. 
 
10) Vista-se bem 
Bom senso é uma qualidade na apresentação pessoal. Não descuide da aparência. A 
pessoa elegante é bem vista e bem lembrada.  
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IMAGEM VISUAL E APRESENTAÇÃO PESSOAL 
 

 
 Competência é o que interessa, mas o jeito de se vestir soma pontos na carreira. Se 
você quer ser uma pessoa de sucesso, tenha a aparência de uma pessoa de sucesso.  Um 
guarda-roupa com peças adequadas e de boa qualidade não é vaidade, mas uma 
ferramenta de trabalho que categoriza o profissional . 
  
 Qualquer um pode controlar a aparência em benefício próprio. Encare a roupa de 
trabalho como uma forma de exibir conceitos e códigos de valores seus e da sua empresa. 
A chamada roupa de trabalho é diferente das escolhas para o final de semana ou lazer, 
onde incluir toques de moda é obrigação.  
  
 A roupa profissional tem a tarefa de passar o conceito da empresa e um depoimento 
da pessoa que a esta usando. Mas nem pense em vestir roupas caretas ou azul marinho 
todo o tempo. Vestir roupas discretas ou muito tradicionais no trabalho podem vender uma 
imagem falsa e muito conservadora. Porém, liberdade significa responsabilidade. Portanto, 
mesmo como casual ditando algumas regras na hora de se vestir para trabalhar, o bom 
senso sempre valoriza o profissional.  
  
 Prefira tecidos que não amassem e nem atrapalhem os movimentos. Escolha peças 
práticas, econômicas e versáteis, que não interfiram no estilo individual e tipo de trabalho. 
Adote tendências com critério, sem carregar na sobriedade e nem escorregar nos 
exageros. 
 
 Aprenda a combinar com seu tipo físico ao seu ambiente de trabalho. Roupas 
clássicas de boa qualidade duram até cinco anos impecáveis e, por isto, valem o preço. 
Vista-se para se sentir confortável, apreciada e adequada. Opte por roupas que priorizem 
versatilidade, e não só a beleza.  
 
 Profissionalmente, sempre é melhor chamar a atenção pela elegância do que pela 
ousadia ou irreverência. Prefira cores discretas, neutras e sem estampas marcantes e 
também peças ou conjuntos inteiros, fáceis de vestir e melhor para combinar. 
 
 Use sapatos confortáveis e com saltos médios ou sandálias mais fechadas. Para 
negociar com clientes conservadores, um tailleur ou roupa escura e acessórios discretos 
transmitirão seriedade e segurança. Já com clientes mais ousados e modernos, use roupas 
de corte moderno, cores fortes e acessórios inventivos para imagem e ideia não colidirem.
  
 De modo geral, quem escolhe peças básicas para trabalhar pode imprimir o tom de 
cada estação aos acessórios, mas não deve exagerar nos complementos. Na dúvida opte 
pelo clássico; cuidado com a moda e os modismos; cores escuras emagrecem e passam 
sobriedade e segurança; já as cores claras engordam e passam descontração. 
 

Procure fazer uma composição que equilibre estes dois fatores, roupas discretas em 
cores harmoniosas. Fuja à tentação do jeans e cuidado com o perfume. Procure escolher 
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relógio e acessórios que complementam sua roupa; cuidado com os excessos; 
lembrando que a gravata também é um acessório. 

 
 
Dicas para o homem:  

 

 prefira ternos escuros; 

 pesquise tecidos que melhor se adaptam à sua região e estilo pessoal; 

 a meia é uma extensão da calça; 

 cuidado com a combinação calçado e calça; 

 evite gravatas de bichinhos, de crochê ou frouxa no colarinho; 

 evite camisa quadriculada ou listrada; 

 a barba deve ser feita todos os dias; 

 prendedor de gravata está em desuso; 

 a gravata deve chegar até a altura do cinto; 

 homens de cabelos e olhos escuros e tez morena: combinam com trajes marinho, 

verde musgo ou castanho. As camisas são em marfim, azul claro, branca, bege 

claro; 

 homens de cabelos, pele e olhos claros: trajes em qualquer tom de azul, verde 

escuro ou de cinza, com camisas em tons de azul médio, beges e cinza pálido; 

 homens de cabelo grisalho devem usar trajes em tons de cinza, marinho bem 

escuro ou preto, com camisas brancas, rosa ou listrada em cinza; 

 homens de pele escura, afro-brasileiros, use traje azul médio, marinho, cinza médio 

e preto (risca-de-giz), combinando com camisas brancas, marfim ou azul-claro; 

 homens orientais, os ideais são os ternos marinhos, castanhos e cinza asfalto, 

usados com camisas claras que não sejam variantes do cáqui ou amarelo; 

Evite: 

 meias claras e brancas com trajes escuros; 

 mangas e calças curtas ou volumes exagerados; 

 sapato esporte com traje completo; 

 justo demais parecendo que encolheu na lavagem. A largura do casaco deve ser do 

tamanho do corpo. Largos demais também engordam e deixam a silhueta mais 

baixa; 

 casacos compridos demais. O comprimento dos casacos não deve passar muito 

das nádegas e nem ser muito curto. Quanto mais longo, menores parecem as 

pernas. 

 calças curtas demais. O comprimento das calças, especialmente as formais, deve 

ter a bainha marcada corretamente.  
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Dicas para a mulher:  

 
 

 evite decotes e transparências; 

 prefira batom e esmalte claros, saias na altura do joelho e tailleurs; 

 cuidado com babados e rendas; nunca deixe o sutiã visível; 

 prefira cores discretas, sem estampas fortes; 

 maquiagem deve ser discreta e funcional; 

 opte por sapatos fechados; 

 cuidado com o pescoço e colo à mostra; 

 as formas ajustadas trazem saias sensatas, na altura do joelho, e paletós mais 

cinturados; 

 as cores claras são energéticas, mas as escuras tradicionalmente projetam uma 

aura de poder; 

 os acessórios e complementos podem ser arrojados, mas a peça principal deve ser 

comportada; 

 ter uma meia calça de reserva na bolsa ou na gaveta da mesa de trabalho; 

 usem bolsas pequenas pois mostram maior refinamento e delicadeza; 

Evite: 

 excesso de produção que pode comprometer o conforto e a imagem profissional; 

 trajes exóticos ou descontraídos demais, destoando do ambiente; 

 sobrepor cores ou estampas em uma aquarela que pode cansar; 

 usar justos, curtos, transparências, fendas e decotes. Discrição no trabalho não é 

apenas recomendável, mas imprescindível; 

 roupas que envelhecem o visual; 

 saltos altíssimos, bainhas malfeitas, roupas manchadas ou amassadas, cabelos 

maltratados, unhas muito longas ou mal cuidadas, perfume demais, meias 

desfiadas, mini-saia, bermudas, sapatos, bolsas e cintos em mal estado de 

conservação, excesso de bijuterias e brilhos; 

 sandálias ou sapatos chamativos. Escolha escarpins, mocassins e uma coleção de 

sapatos mais fechados. Mesmo sendo verão, a sandália deve ficar reservada para 

as horas de lazer. 

 

Dicas para o dia-a-dia: 
 Nunca fume em reuniões, visitas ou locais fechados; 

 Cuidado para não exceder nas festas de empresa, happy hours, jantares e almoços 

sociais, comemorações, etc.; 

 Nunca seja o último a sair dos eventos; 

 Jamais chame o cliente de querido, meu bem, benzinho; 

 Sempre ande com cartões de visita atualizados; 

 Conheça os usos e costumes de cada local e preste atenção aos detalhes; 

 Na dúvida, observe primeiro e pergunte depois;  
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Sempre Evite:                                    
 Chegar e não cumprimentar; 

 Ler enquanto outros estão conversando; 

 Conversar enquanto outros estão lendo; 

 Dar gargalhadas ruidosas; 

 Criticar alguém na frente dos outros; 

 Falar mal de uma pessoa ausente;  

 Cortar unhas na presença de outras pessoas; 

 Sussurrar ou rir em um templo religioso; 

 Deixar um cliente sem lugar para sentar; 

 Tocar numa obra de arte sem estar autorizado; 

 Não expressar gratidão ao receber um presente; 

 Rir dos erros alheios; 

 Começar a comer logo depois de sentar à mesa; 

 Falar enquanto alguém se apresenta ou fale; 

 Não retribuir um sorriso; 

 Não agradecer um elogio; 

 Tratar de assuntos particulares próximo a clientes; 

 Reclamar ou falar mal da empresa em que trabalha perto de clientes e 

fornecedores; 

Dicas de almoço e jantar com clientes: 

 Quem convida paga a conta; 

 Opte por refeições e bebidas leves; lembre-se que a finalidade é comercial e não 

nutricional; 

 Evite: palitar os dentes, mastigar com a boca aberta, cotovelos na mesa, olhar só 

para o prato, arrastar a cadeira, comer antes de todos estarem servidos, chamar o 

garçom por outro nome, usar o celular. 

 
Etiqueta no elevador: 

 Nos elevadores, o homem sempre deve segurar a porta para a entrada da mulher. 

Da mesma forma, os idosos têm a preferência; 

 Se duas pessoas forem descer no mesmo andar, o homem, ou a pessoa mais 

jovem, deve abrir a porta para que a mulher ou o mais idoso saia do elevador; 

 Em elevadores de empresas, o homem deve entrar após a mulher e permitir a 

passagem para que ela saia primeiro. Se o elevador estiver muito cheio e essa 

delicadeza representar incômodo para as pessoas, o homem deve pedir licença e 

sair primeiro; 

 Qualquer pessoa que entra no elevador deve cumprimentar aqueles que já estão 

dentro. 
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Etiqueta na Internet:  

 

 Não repasse e-mails duvidosos, correntes, piadas e boatos;  

 Responda todos os e-mails rapidamente; 

 Não faça spam (propaganda sem prévia aceitação pelo receptor);  

 Preste atenção na gramática, ortografia e na pontuação; 

 Use a internet para aprimoramento pessoal e profissional. 

 
Etiqueta no Telefone: 

 
 
 Ter bons modos ao telefone pode fazer uma diferença enorme na carreira de uma 
pessoa. Procure dedicar tempo e esforços para solucionar necessidades do cliente. 
Existem alguns erros muito comuns, que são cometidos, inclusive por executivos 
experientes. Anote as dicas abaixo: 
 

1. Tenha sempre papel e caneta e anote os recados;  

2. Tenha um sorriso na voz e apresente-se com entusiasmo: o cliente percebe se você 

está ou não sorrindo. Receba a ligação com entusiasmo! Se o cliente tomou a 

decisão de ligar é porque existe uma necessidade a ser solucionada. Lembre-se 

que todo cliente é único e muito importante. 

3. Pergunte e anote o nome do cliente: tratar as pessoas pelo nome é uma atitude 

respeitosa e demonstra afeto e atenção. Preocupe sempre saber o nome do seu 

cliente e anote-o para que não esqueça. Repita o nome dele durante a conversa, 

ele notará seu empenho e vontade em atendê-lo, facilitando uma interação; 

4. Utilizar “Senhor” e “Senhora” ou utilizar “Você” estão corretos no atendimento ao 

cliente. Procure identificar a melhor maneira para interagir com seu cliente; 

5. Se a pessoa se identificar usando o título de doutor, professor, etc., trate-o pelo 

título, nunca somente pelo nome; 

6. Pergunte se o outro pode falar naquele momento;  

7. Atenção ao horário, só ligue de madrugada para alguém se for algo muito urgente; 

8. Ao atender ao telefone, diga o seu nome e pergunte "em que posso ajudar?".  Evite 

perguntar "quem fala?". Só faça esta pergunta se não conseguir identificar quem 

está falando. 

9. Tenha calma, fale pausadamente e utilize linguagem simples: a sua calma 

transmitirá calma ao cliente e facilitará a comunicação. Fale pausadamente, 

verbalizando corretamente os acentos gramaticais e pontuações. Busque 

incessantemente a clareza da informação que transmite; 

10. Preocupe-se em não ter bala ou chiclete na boca ou estar mastigando qualquer tipo 

de alimento no momento do atendimento. Mesmo o som de uma simples bala, 

chiclete ou pastilha é percebido pelo interlocutor e pode ser interpretado como 

pouco caso seu. Certifique-se também de não levar a caneta, a corrente ou 
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qualquer outro objeto à boca, até mesmo a sua mão. O cliente merece uma clara 

explanação através de uma boa comunicação verbal.  

11. Enquanto estiver falando ao telefone, não faça outras coisas como digitar, mexer 

com papéis etc. A pessoa do outro lado, com certeza, vai perceber e pode achar 

que você não está lhe dando a devida atenção. 

12. Não tussa, espirre nem assoe o nariz diretamente diante do telefone. Desculpe-se e 

afaste-se do aparelho por alguns instantes. 

13. Se precisar deixar o aparelho por alguns instantes, coloque-o com cuidado sobre a 

mesa para não fazer barulho. 

14. Durante uma venda, se o seu telefone tocar e pela urgência precisar atender, peça 

licença e ao desligar, desculpe-se pela interrupção. 

15. Retorne a ligação de seu cliente: muitas vezes acontece de não possuir uma 

resposta pronta ao cliente no momento de sua ligação e por isso é necessário que 

haja um novo contato telefônico. Pergunte sempre por mais de um número de 

telefone para aumentar a possibilidade de encontrá-lo, informando quando e a que 

horas retornará a ligação. 

16. Já se foi você que fez a ligação, e a outra pessoa precisa de um tempo para dar 

uma resposta, pergunte quando e a que hora você pode voltar a ligar. 

17. Sempre que ligar ou atender ao telefone, esqueça seus problemas pessoais. 

18. Faça perguntas que conduzam o fechamento da venda: “Posso deixar a fantasia 

reservada pra você?” / “Quer que eu separe os adereços de sua festa para sua 

facilidade?” / “Posso adicionar 5 anéis pisca ao seus pedido?” 

19. Cuidado com os vícios de linguagem, gírias e NUNCA fale um palavrão: evite gírias 

como „véio‟, „trem‟, „brother‟, „grana‟, e outros. 

20. Pronuncie bem os „s‟ e „r‟, evite gerúndios do tipo „vamos estar tendo que...”,  

21. Quem faz a ligação deve desligar primeiro. Esta regra só deve ser quebrada quando 

o outro estende demais a conversa e não percebe que está na hora de desligar, 

mesmo depois de você dizer que está muito ocupado ou que tem um compromisso 

urgente naquela hora; 

22. Uma saída educada é interromper a conversa dizendo "foi um prazer receber sua 

ligação, mas eu preciso desligar". Se ele mesmo assim não desligar antes, você 

pode desligar primeiro. 

 
 
Etiqueta na Secretária Eletrônica 
 Os recados e as mensagens de gravação na secretária eletrônica devem ser curtos. 
É inconveniente gravar uma trilha sonora demorada, ou deixar recados engraçadinhos. Da 
mesma forma, ao ser atendido por uma secretária eletrônica, as mensagens devem ser 
breves. Deixe registrado seu nome, dia e hora que ligou, um telefone de contato, e, se 
necessário, um resumo do assunto a ser tratado. Veja um exemplo: 
"Olá, eu sou Rodrigo Pádova e esta é uma gravação. Por favor, deixe seu nome e telefone 
que eu retornarei a ligação em breve. Obrigado!" 
Como deixar o recado: 
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"Dr. Rodrigo, aqui é Otacílio da GrafiSul. Preciso falar a respeito do material de 
marketing que te enviei por email . Meu telefone é 60008888. Obrigado!" 
 
Etiqueta via Email 

 
 Mensagens via email ou chat costumam ser utilizadas para economizar tempo, 
principalmente. Ao receber um email ou uma solicitação de chat de um cliente, procure 
atender às suas necessidades e se necessário, saiba fazer perguntas adequadas. Trabalhe 
com as informações fornecidas por ele e utilize sua experiência e criatividade para dar a 
melhor resposta. Se faltarem dados, pergunte. Quanto mais adequado e assertivo for o 
conteúdo de sua escrita, mais eficiente será a comunicação e maior a possibilidade de 
efetivação da venda. 
 
 
Segue as regras de etiqueta via email: 
 
1. Mesmo que não haja determinado produto disponível no estoque ou o produto não é 

comercializado pelo site, procure oferecer um produto similar; 

2. Responda os emails em um prazo máximo de 2 horas; 

3. Procure responder os emails dos clientes o mais rápido possível, em até 2h. Tenha 

senso de urgência. 

4. Não utilize abreviações. As abreviações, muitas delas, apesar de já fazerem parte do 

dia-a-dia das pessoas não são gramaticalmente corretas. Elas sugerem agilidade mas 

estão longe de sugerirem qualidade e credibilidade. Além disso, a escrita correta das 

palavras não gera dupla interpretação.  

 
 
5. Seja cordial. Preocupe-se em utilizar palavras positivas e respeitosas em todo o corpo 

do texto. A sua cordialidade gerará a cordialidade do outro. 

“Prezada Maria, bom dia!” 
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“Agradeço o seu email e desejo-lhe um bom dia!” 
“Atenciosamente,” 
“Obrigado pelas informações!” 
“Coloco-me à disposição caso surjam novas dúvidas.” 

6. Seja objetivo e amigável: procure ser objetivo enquanto escrever um e-mail atentando-

se ao que é realmente essencial. Isso trará economia de tempo e facilitará a 

comunicação entre os interlocutores. Além disso, utilize linguagem simples para que a 

mensagem seja passada de forma mais assertiva e eficiente. 

7. Revise seu e-mail antes de enviá-lo. Antes de enviar seu e-mail ou responder uma 

solicitação, faça uma breve revisão em busca de erros ortográficos e concordância. 

Muitas vezes somos surpreendidos por erros de digitação, concordância e inserções 

automáticas do editor de texto. Uma rápida leitura já solucionará vários possíveis erros 

e se considerar necessário, utilize o corretor ortográfico do próprio editor. 

 
8. Mantenha atualizada a assinatura de seu e-mail. O departamento de Marketing 

encaminhará aos seus cuidados uma nova assinatura de e-mail de acordo com a época 

do ano e campanha vigente. Certifique-se de atualizar a assinatura de seu e-mail no 

mesmo dia em que recebê-las. 

 
9. Atenção à extensão (formato) dos arquivos anexos, verifique se o formato do anexo 

está no formato PDF.  

10. Atente-se ao tamanho dos anexos. Muitos servidores recusam e-mails com arquivos 

com mais de 5Mb, por isso procure sempre verificar o tamanho do arquivo que será 

anexado, ou sempre compacte o arquivo (ex: zip). 

11. Atente-se ao preenchimento automático de seu e-mail, tenha muito cuidado ao inserir o 

endereço de e-mail do correspondente. O Windows tem uma função de preenchimento 

automático que muitas vezes nos levam ao erro. Certifique-se de que o preenchimento 

do campos PARA, CC (cópia) e CCO (cópia oculta) estão digitados corretamente.  

12. Não escrever em CAIXA ALTA. Utilize a caixa alta (ou CAPS LOCK) apenas para 

destacar uma palavra ou pequena frase. A leitura fica extremamente prejudicada 

quando o texto está inteiro redigido em CAPS LOCK! 

DIVULGAÇÃO E MARKETING 

 
 O que fazemos quando queremos atingir a excelência em qualquer área de nossa 
vida? Uma boa sugestão é começar olhando ao redor e descobrir o que os melhores 
naquela área fizeram para chegar ao topo e como se mantém lá. 
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 Se você quer ser um sucesso e estar no topo das vendas, vale a pena voltar seu 
foco para a prática de uma boa Gestão de Marketing. O Marketing foi e continua sendo um 
dos fatores-chave para o sucesso da ANIMAFEST e tem o potencial para ajudá-lo a 
construir um negócio de sucesso, próspero e durável.  
 
 Para isso é importante que você aproveite tudo o que esse manual tem para te 
oferecer, transformando-o em um guia de ajuda cotidiana. Recorra a ele para manter-se em 
linha com as estratégias que construíram e constroem o sucesso da ANIMAFEST e para 
buscar ideias que encaminhem seus desafios.  
 
 Para aqueles que em sua formação acadêmica já tiveram contato suficiente com o 
tema e o dominam com desenvoltura, esta primeira parte funcionará apenas como uma 
revisão que o levará aquecido para a fase de aplicação dos conceitos. Para aqueles que 
ainda não tiveram a oportunidade de um contato com os conceitos centrais do tema, essa 
introdução servirá para a construção de uma visão organizada e prática da matéria e que 
criará condições para uma aplicação mais consistente dos capítulos seguintes. 
 
O que é Marketing? 
 Como nosso objetivo é muito prático, não vamos perder tempo com teoria, mas 
precisamos ter uma visão clara do papel do marketing em uma empresa de qualquer porte. 
Antes de qualquer coisa, precisamos entender que o marketing estuda a relação entre a 
empresa e seus consumidores, além do conjunto de entidades e forças que influenciam 
essa relação, como por exemplo, os concorrentes e o ambiente cultural em que o 
consumidor está inserido.  
 
 Essa relação visa garantir que os dois lados possam ganhar o máximo possível. Os 
profissionais de marketing sabem que a única maneira de um negócio continuar a existir é 
garantir que o cliente ganhe e a empresa também ganhe. Quando o cliente se sente 
satisfeito ele volta, beneficiando a empresa. Quando a empresa ganha ela continua 
investindo no seu negócio e melhorando, o que beneficia o cliente. E assim, uma coisa 
reforça a outra construindo o que chamamos de ciclo virtuoso. 
 
 Então o que é fazer marketing na ANIMAFEST? É trabalhar para que o consumidor 
fique satisfeito de forma que ele compre o suficiente para a loja ganhar dinheiro e deixar o 
franqueado e a franqueadora satisfeitos. E como isso acontece na prática? Através de uma 
metodologia muito lúcida organizada pelo Professor Raimar Richers. 
 

1. Análise: para praticar um marketing competente é necessário começar entendendo 

quem é o seu consumidor e como ele se comporta. Isso é feito de diversas formas: 

através da observação de relatórios de vendas, via análise de dados disponíveis em 

institutos e empresas especializadas ou lançando mão de pesquisas formais e 

informais. Sem conhecer o consumidor a chance de agradá-lo é muito pequena. 

Mas não é só o consumidor que deve ser analisado. Muitas entidades influenciam 

seu comportamento direta ou indiretamente alguns exemplos são: os concorrentes, 

produtos substitutos (que não são iguais aos seus produtos, mas que podem roubar 

vendas dele), a mídia, a economia, as leis, os hábitos e a cultura local entre outros. 

Nesta primeira fase, vise a identificação de forças existentes no mercado e como 
estas forças interagem com o seu público. Busque informações demográficas, 
econômicas, culturais, entre outras. Conheça quem é esse público, seus desejos, 
necessidades e características, tais como: 

o Sexo 

o Faixa Etária 
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o Escolaridade 

o Renda Familiar 

o Onde usam os produtos Animafest 

o Qual que frequência que compra 

o Qual a finalidade da compra 

o Como soube da Animafest 

 
Nota-se que o boca a boca ainda é o melhor meio de divulgação, por isso é 
importante que o atendimento seja sempre satisfatório. Indicação de amigos é a 
forma que mais leva novos clientes a comprar. 
Analise também quem são seus concorrentes físicos e virtuais, e qual o impacto 
deles sobre a Animafest na sua região de atuação. 
 

 2. 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. 
 
 3. Ativação: de nada adianta o produto certo com o preço certo se o cliente não 
souber que o produto existe. Por isso é preciso “ativar” essa relação, buscando os clientes 
certos ao seu redor. Depois é fundamental se comunicar com ele, dizendo que você existe 
e apresentando a sua proposta, sem se esquecer de estimulá-lo a comprar. Para isso 
podemos lançar mão de diversas ferramentas, tais como: propaganda, promoções, 
relações públicas, amostras e brindes, internet, entre outras. 
Quem trabalha com o varejo, precisa acordar todos os dias pensando: “Como eu posso 
buscar mais clientes”? Quem fica esperando o cliente tem tudo para ter problemas. É 
preciso ir buscá-lo. Onde ele estiver. Como? É nessa etapa iremos tratar as ações que vão 
concretizar as respostas desta sua pergunta. 
 

É importante planejar. Conheça todas as ferramentas abaixo e veja quais delas se 
encaixam melhor em cada uma das semanas do ano. Algumas deverão acontecer o ano 
todo, outras só em momentos específicos. Use o seu conhecimento do seu mercado para 
decidir o que deve ser feito em cada momento. Apenas lembre-se, sempre esteja agitando 
alguma coisa para atrair o consumidor. Depois monte um cronograma, arregace as mangas 
e faça acontecer. 
 
Eventos   

Busque saber das festas e eventos da região, que achar apropriado e julgar 
relevante para divulgação da loja e da marca. Faça a divulgação da loja dentro dos eventos 
utilizando folders, banners, cartões, brindes, etc.  

 
Ações Locais  

Crie ações específicas para datas comemorativas a fim de alavancar negócios 
durante o ano todo garantindo sua maior estabilidade financeira. 
 
Calendário Anual:  

Esteja atento às principais datas comemorativas que trazem maior faturamento a 
empresa. Segue abaixo um Calendário Geral: 
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Carnaval 

Prepare-se para o Carnaval. Trata-se da melhor época de venda para o negócio. Os 
dias de maior pico iniciam-se 01 semana antes do Carnaval. 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. 
 
Festa Junina 

Festa Junina é um evento tradicional em todo Brasil. Chapéus de Palha, vestidos e 
camisas Juninas estão entre os itens mais procurados. Já no inicio de Maio as vendas 
começam. Como são festas durante todo o mês, os picos acontecem nas quintas, sextas e 
sábados. 
 
Halloween 

A semana que antecede o dia de Halloween, que é comemorado no dia 31/10, é 
uma das semanas mais fortes em vendas. Prepare-se! Fantasias infantis e chapéus de 
bruxa estão entre os mais vendidos. Quarta e quinta-feira, antes do dia 31/10 são os dias 
de pico, pois várias escolas sugerem aos alunos para irem fantasiados na sexta-feira, além 
das festas em alguns condomínios residenciais.  

 
Fim de ano 

Logo após o Halloween o movimento não para. Festas corporativas, 
confraternizações entre amigos e família, formaturas, além e festas em geral ocorrem já a 
partir de novembro. Prepare-se para as vendas após o natal, na semana entre o Natal e 
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Réveillon, pois trata-se de uma época de muitas viagens e o consumo de adereços é 
excelente. 
 
Esportes  

Consulte sites específicos de esportes, federações e confederações, departamento 
de esportes municipal, e verificar as datas dos principais campeonatos dos esportes mais 
relevantes no país e região. 
 
Eventos Municipais e Regionais 

Consulte a prefeitura, departamento de cultura municipal, associações culturais, 
ONGs da cidade e região para saber quais eventos existes e analisar onde há 
oportunidade de vendas. 
 
Eventos Empresariais  

Consulte os sites das principais empresas da região e faça contato com o 
departamento de marketing e/ou recursos humanos deles para obter as datas dos eventos 
e agendar uma possível visita para apresentar a Animafest e mostrar como os produtos 
podem diferenciar e animar os seus eventos. 
 
Feiras 

Participe de feiras segmentadas (de noivas, de eventos) na cidade e região de 
atuação.  
 
Shows  

Associe a marca da Animafest à show, festas e animação. Promova ao público 
jovem pesquisando os shows programados que tenham o perfil de público  
Oportunidades, montar estratégia de vendas e executar uma ou mais ações descritas neste 
capítulo de Ativação do Manual de Marketing para promover a loja e vender produtos 
usando a data comemorativa como “gancho” de vendas. 
 
Quem são nossos clientes? 

Outro tipo de ativação é buscar clientes dentro de cada nicho de mercado, clientes em 
potencial. Faça um mapeamento local, através dos dados de contato ou até mesmo uma 
visita à cada um deles a fim de realizar parcerias e aproximar o relacionamento. Além dos 
consumidores finais, os clientes - pessoa jurídica tem alto potencial de compra. Abaixo 
segue as categorias de clientes que fazem parte do nosso networking atual: 
 

Formaturas: entre em contato com as empresas que promovem e organizam os 
eventos de formatura, festa de debutantes, casamentos, aniversários, bodas de 
casamentos entre outras festas. Você pode vender artigos para festa e decoração. 
 
Cerimonialistas: o contato direto com o cerimonialista estreita o relacionamento com o 
cliente, aumentando as chances de vendas em volume, além de divulgar a marca. Hoje 
em dia é muito comum que o cerimonialista fique encarregado de toda a organização do 
evento, inclusive selecionar os acessórios de decoração. 
 
Buffets: faça uma busca local de todos os buffets infantis ou adultos da região, e 
procure saber com antecedência sua agenda de festas, ou mesmo faça a venda 
diretamente para a decoração do buffet. 
 
Hotéis: as redes de hotéis além de promover comemorações, possuem eventos 
corporativos nos quais também abrange itens para decoração. Procure saber quais são 
esses eventos. 
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Empresas: entre em contato com as empresas da região e faça seu contato, 
certifique-se de que eles saberão onde procurar adereços para festas e decoração 
quando precisarem. 
 
Bandas e DJs: estes artistas podem ser um excelente canal de comunicação entre 
você e as festas e shows da região. Use o contato para realizar possíveis vendas 
durante os eventos. 
 
Igrejas: as igrejas estão sempre promovendo festas, especialmente em datas 
comemorativas, feriados e natal. Faça parte desse nicho de mercado para promover 
sua vendas. 
 
Clubes e Escolas: são eles que promovem, na maior parte das vezes, as festas da 
região, principalmente durante a festa junina. Faça um mapeament0 dos clubes e 
escolas, e procure entrar em contato com todos eles, isso aumentará muito suas 
vendas. 
 
ONGs: mesmo sem fins lucrativos, as ONGs sempre recebem recursos para realização 
de eventos, e especialmente as que ajudar crianças carentes. Elas possuem uma 
variedade de atividades de entretenimento, se tornando também um alvo em potencial 
da Animafest.  
 

IMPORTANTE 
 Envie e-mails de pós-vendas, a fim de manter um relacionamento com clientes; 

 Faça visitas de relacionamento e manutenção de clientes, aumentando ainda mais a 

proximidade com clientes (customer intimacy) e ganhar market share. 

 
4. 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. Mais uma vez 
volta a cena o conjunto de ferramentas que vimos na fase de análise: observação de 
relatórios de vendas, análise de dados disponíveis em institutos e empresas 
especializadas, além de  pesquisas formais e informais. 
 

Agora sim. Com uma visão mais clara do papel do marketing e de sua metodologia 
de implantação mãos a obra e boas vendas! 
 

TAXAS & OBRIGAÇÕES 

 
 A responsabilidade, conforme contrato, é de realizar o pagamento da taxa fixa 
mensal no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data do(s) 
respectivo(s) pagamento(s), referente ao uso da marca Animafest, aos cursos oferecidos, 
suporte online e treinamentos disponibilizados pela Animafest. 
 
 Em contrapartida, o valor recebido pelo franqueado será de 20% (vinte por cento) 
sobre o montante vendido, após deduzidos os custos referentes ao frete, estes que serão 
de responsabilidade exclusiva do seu cliente. 
 
 Além disso, você tem direito à um bônus de mais 5% (cinco por cento) caso consiga 
ultrapassar a meta mensal definida na Plataforma de Suporte (“Bonificação”). A referida 
meta poderá ser alterada periodicamente, a critério exclusivo da Animafest. 
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 Os valores acima serão apurados levando-se em consideração todos os 
negócios efetivamente realizados, entre o primeiro e o último dia do mês anterior. A 
apuração ocorrerá até o 15 (quinze) do mês subsequente ao Fechamento. 
 
 Havendo crédito à seu favor quando inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), este saldo 
ficará acumulado para o mês subsequente, até que seja atingido o mínimo estipulado para 
pagamento. 
 
 Você terá controle sobre o total de venda dos Produtos e os valores pagos pela 
Animafest em decorrência dos negócios efetivamente realizados, incluindo eventual 
Bonificação, por meio de acesso a campo restrito na Plataforma, “Painel de Controle”. 
 
 Caso seja constatada qualquer irregularidade na venda, como a ocorrência do 
cancelamento de venda efetuada com cartão de crédito (chargeback), ou se a venda não 
for efetivada por qualquer outro motivo, ajustes poderão ser feitos no mês da irregularidade 
ou no mês subsequente. 

 
 
 Considerando o valor inicial do investimento, de R$ 5.000,00 abaixo segue uma 
demonstração de resultados (D.R.E.) do franqueado: 
 

DRE Mensal Franqueado 

Montante Recebido com as Vendas 
de R$ 18.000,00 ao consumidor 

R$3.600,00 20% 

 
Bônus Extra se Meta Batida 

R$900,00 5% 

      

Imposto (média baseado no MEI) R$42,20   

      

Taxa Fixa de Royalties (Meio Salário Mínimo) R$197,00 Fixo 

Taxa de Marketing  do franqueado (investido localmente por você)  R$360,00 2% 

Resultado  Mensal do Franqueado R$3.900,80   

      
 
   

Pay Back do Franqueado (meses) 1,3 
 

Número médio de pedidos / mês                                  
(Ticket Médio R$ 120,00) 

150 
 

Pedidos Por dia 5 
 

 
  

 Este demonstrativo mostra o quanto é lucrativo o negócio Animafest. Com apenas 5 
pedidos por dia, você poderá ter o retorno sobre o seu investimento em menos de 2 meses. 
Assim que conseguir alavancar seu negócio e construir uma boa imagem da marca na 
região, você pode aumentar seu rendimento em até 30%.  
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Veja no Demonstrativo abaixo sob um cenário otimista: 

 

DRE Mensal Franqueado 

Montante Recebido com as Vendas 
de R$ 24.000,00 ao consumidor 

R$4.800,00 20% 

 
Bônus Extra se Meta Batida 

R$1.200,00 5% 

      

Imposto (média baseado no MEI) R$42,20   

      

Taxa Fixa de Royalties (Meio Salário Mínimo) R$197,00 Fixo 

Taxa de Marketing  do franqueado (investido localmente por você)  R$480,00 2% 

Resultado  Mensal do Franqueado R$5.280,80   

 
   

Pay Back do Franqueado (meses) 1 
 

Número médio de pedidos / mês       (Ticket Médio R$ 120,00) 200 
 

Pedidos Por dia  7 
 

 
 Veja que neste cenário, seu retorno ocorre apenas 1 mes após o investimento 
inicial, prazo recorde no setor de franquias.  
 
 Além disso, tem o direito de receber o valor de 20% da taxa inicial de investimento 
para cada franqueado que conseguir fechar contrato conosco, ou seja, o valor extra de R$ 
1.000,00 para cada indicação; podendo assim duplicar ou triplicar seu rendimento. 
 
 Caso o seu negócio estiver indo muito bem, você ainda poderá adquirir os seguintes 
Kits: 
 
Kit de Reposição Marketing:  R$ 980,40 
Up Sell Kit de Amostras:        R$1.000,00 
 

COMO FUNCIONA A COMPRA ONLINE 

 
 A compra online deve ser feita da maneira mais fácil e objetiva 
possível.  Após a escolha dos produtos pelo cliente, a finalização da compra ocorre 
em 3 etapas: 
  
 1º Identificação 
 2º Escolha do local de entrega  
 3º Escolha da Forma de pagamento 
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Navegação 
 
 Para encontrar um produto que deseja através da navegação, basta clicar 
sobre os banners ou na categoria apropriada no menu do topo da página a qual 
exibira subcategorias (caso exista). Por exemplo, se deseja exibir os modelos de 
fantasias infantis femininas, clique no menu Fantasias infantis e escolha a 
subcategorias femininas, dessa fora serão exibidas as fantasias deste segmento. 
 
 Caso o cliente queira procurar por algum produto específico, através das 
características ou modelo, basta utilizar a barra de busca localizada no topo do site. 
Serão listados os produtos onde você pode classificá-los por código, nome, maior e 
menor valor. 
 
Carrinho 
 
 Ao escolher o produto, basta clicar no botão comprar para continuar o 
processo de compra. Seu produto será adicionado ao seu carrinho de compras. 
Nesse passo, o cliente pode definir os detalhes logísticos e promocionais do 
produto, tais como: quantidade, tamanho, cor, excluir ou acrescentar outros itens, 
calcular o custo com o frete e inserir códigos cupom promocionais, quando houver. 
A maneira mais rápida de você saber o que tem no carrinho é acessar o link que 
tem o nome "Minha Sacola" que fica no lado direito superior de todas as páginas e 
exibirá os itens e quantidade total de produtos adquiridos. A qualquer momento o 
cliente poderá remover um item da sua sacola, visualizar o que foi escolhido, e 
excluí-lo clicando no botão "Remover" correspondente ao mesmo.  
 
 Para saber sobre prazos de entrega clique sobre um produto e escolha 
SIMULAR FRETE, digite o CEP desejado que o sistema retornará o prazo de 
entrega. Ao definir suas compras, basta clicar em “Fechar Pedido”.  
 
 
PASSO 1: Identificação 
 
 O cliente será encaminhado para a página de identificação e endereço de 
entrega. Caso ele já tenha cadastro, é só fazer o Login e prosseguir para as opções 
de pagamento. Caso ainda não seja cadastrado, basta realizar um cadastro rápido 
preenchendo o formulário com algumas informações necessárias de segurança e 
entrega da mercadoria. 
 
 As informações fornecidas são de uso exclusivo da Animafest para realizar 
análise de pedidos, emissão de notas fiscais e para contato para o cliente, e jamais 
serão fornecidas a terceiros. A Animafest é munida de certificação digital para a 
própria segurança e sigilo de dados fornecidos pelo cliente. 
 
PASSO 2: Escolha do local de entrega 
 
 Após se identificar, o cliente deve confirmar o endereço de entrega dos 
produtos. O site Animafest permite que o cliente cadastre mais de um endereço de 
entrega para seus pedidos. Para usar o endereço de cadastro para entrega clique 
em “Usar este endereço”. Se optar por inserir um novo endereço de entrega no 
pedido, basta preencher o formulário "Cadastrar novo Endereço" e clicar no 
botão “Gravar este endereço de entrega e continuar”. O site também permite editar 
um endereço já existente ou excluí-lo. 
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PASSO 3: Escolha da Forma de pagamento 
 
 No processo final da compra o cliente terá um breve resumo de seu pedido, 
com os produtos desejados e preços definidos, Para finalizar a compra basta 
escolher o tipo de pagamento que mais se adéqua ao seu objetivo, as opções são: 
 

a) Cartão de Crédito (American Express, Dinners, MasterCard e Visa); ou 
 
b) Transferência/Depósito bancário. 

Banco Itaú - 341 
Agência: 1620 
Conta corrente: 30288-3 
CNPJ: 13.290.675/0001-64 
Maria Florinda Pereira Pontes – ME 
(neste caso, enviar comprovante de pagamento contendo o nº do pedido para: 
contato@animafest.com.br) 
 
 Imediatamente após a seleção da opção desejada de pagamento, o cliente 
receberá um e-mail de confirmação do pedido 
 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 
1. Alterações em Pedidos já Finalizados 

 
Recomendamos não realizar alterações no pedido após finalizá-lo para que este 
não sofra atrasos na expedição. Caso o cliente tenha desistido da compra ou 
deseje mudar a forma de pagamento o ideal é cancelar o pedido e fazer um novo. 
Caso estas situações ocorram e se faça necessária alterações, entre em contato 
conosco através do sac.  
 
Dados do SAC. 
E-mail: contato@animafest.com.br  
Tels.: (19) 3246-1314 | 3342-3605 | 3342-3721  
De segunda a quinta das 8:00 às 18:00hs  
Sexta das 8:00 às 17:00hs 
 
 
2. Produtos não disponíveis 
 
 Se o cliente selecionou um produto que não está disponível para compra, 
significa que a mercadoria pode estar em falta no fabricante, ou sem previsão para 
nova remessa. Todos os produtos com a informação “Indisponível” passam por uma 
checagem diária para regularização do estoque. Muitas vezes, a reposição não é 
possível porque a mercadoria está em falta em nossos fornecedores.  
 
 Mesmo com controle rigoroso de estoque pode ocorrer de um produto estar 
disponível para venda e não existir fisicamente ou até mesmo apresentar algum 
defeito. Nestes casos a equipe de e-commerce da central entrará em contato com o 
consumidor, citará a compra feita com você franqueado online, e tentarão substituir 
por item similar, ou devolver o dinheiro ao cliente se este assim desejar. 
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3. Sugestões de Produtos 
 
Se cliente não conseguiu localizar o produto desejado utilizando a navegação e a 
busca, peça para que ele entre em contato com a central a fim de ajudá-lo a 
encontrar. Caso seja um produto que a Animafest não trabalhe, sua sugestão será 
encaminhada à equipe gerencial e avaliaremos a possibilidade da comercialização 
do produto. Quanto maior o número de informações sobre o produto melhor será o 
trabalho da central durante a busca.  
 
4. Valor Mínimo & Descontos 
 
O valor mínimo para compras no site, incluso o valor do frete + o valor do pedido, é 
de R$ 20,00. No caso de cartões de crédito, podemos realizar o parcelamento de 
até 6 vezes, quando a parcela mínima for de R$ 50,00. 
 
Compra de produtos direto a você franqueado, o valor do desconto concedido será 
de 20%. Solicite o Cupom de desconto de 20% para comprar para você mesmo. 
Em caso de compras em grande quantidade, entrar em contato com a central para 
esclarecer o % de desconto adequado. 
 
 
5. Trocas e Devoluções 
 
Desejamos sempre que você o cliente tenha a melhor experiência possível ao 
adquirir nossos produtos. Os produtos são enviados ao consumidores exatamente 
como recebemos dos fabricantes nacionais e importados, onde produtos eletrônicos 
são previamente testados e fantasias e adereços analisados se possuem defeitos e 
estão de acordo com a descrição da embalagem. Baseada no Código de Defesa do 
Consumidor, válida apenas para as compras realizadas através do site Animafest, 
segue as nossas considerações gerais de troca e/ou devolução: 
 
a) qualquer ocorrência que envolva troca ou devolução deve ser comunicada à 
Central de Atendimento ao Cliente através do e-mail: contato@animafest.com.br 
em até 24 horas contendo o nome e CPF e/ou nº do pedido. 
 
b) aceitaremos somente devoluções via ENCOMENDA NORMAL (PAC) e no caso 
de re-envio, esta também se dará via Encomenda Normal, independente da 
modalidade de envio contratada pelo cliente no ato da compra 
 
c) no caso de troca que não seja por defeito, o custo de frete de envio e re-envio 
será por conta do cliente. Todos os produtos adquiridos em nosso e-commerce são 
testados e conferidos previamente. 
 
d) os produtos que são lacrados, somente poderão ser trocados se a embalagem 
não estiver violada, sem indícios de uso e com todos os acessórios que 
eventualmente fizerem parte do produto, acompanhados da nota fiscal. 
 
e) Fantasias adquiridas em nosso e-commerce somente serão trocadas se 
acompanhadas de todos os acessórios, sem indícios de uso e na embalagem 
original. 
 
d) o cliente deverá recusar o recebimento do seu pedido caso ocorra uma das 
situações abaixo: embalagem aberta ou avariada, produto avariado, produto em 
desacordo com o pedido e/ou falta de algum acessório. Caso o cliente opte por 
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aceitar o produto, por favor, entre em contato conosco em até 72 horas para 
orientações quanto a devolução. 
 
e) ao efetuar a compra pelo site o cliente fica ciente dos prazos de postagem, 
produtos escolhidos conforme descrição apresentada e dessa forma assume as 
regras de troca e devolução. 
 
6. Devolução por Desistência ou Arrependimento 
 
O prazo para desistir da compra realizada no site é de até 7(sete) dias corridos, 
contados à partir do recebimento do material. 
 
Antes de remeter o material, o cliente deverá comunicar o fato à Central de, através 
do e-mail: contato@animafest.com.br, em até 24 horas após o recebimento, 
descrevendo o motivo da desistência e informando o n° do pedido. 
 
Os produtos devolvidos sem a comunicação, fora do prazo ou com ausência de 
itens, acessórios e nota, não serão aceitos e serão reenviados sem consulta prévia. 
O produto deverá ser remetido em embalagem original, sem indícios de uso, sem 
violação de lacres, acompanhado de nota fiscal, de todos os acessórios e manual. 
Neste caso o custo do frete de devolução do produto será por conta do cliente. 
 
 
7. Produtos com Defeito 
 
Caso algum problema ocorra, a solicitação de troca deverá ser comunicada à 
Central de Atendimento ao Cliente através do e-mail: sac1@animafest.com.br em 
até 7 dias corridos, contados à partir do recebimento do pedido. 
 
O produto deve ser enviado em embalagem original, acompanhado de todos os 
acessórios e nota fiscal. A Animafest isenta-se da obrigação de trocar ou consertar 
qualquer produto cujo defeito tenha sido ocasionado por mau uso. Não serão 
aceitas devoluções/trocas que não tenham sido comunicadas previamente à 
Central de Atendimento ao Cliente. 
 
 

LOGÍSTICA DE ENVIO & FRETE 

 
1. Frete 
 
A entrega é feita em todo Brasil, desde que o endereço fornecido esteja cadastrado 
no Correios. Algumas localidades podem sofrer atrasos, para saber o CEP do 
cliente se enquadra nas política do correio, clique no endereço abaixo: 
 
http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/areas-com-restricao-de-
entrega-domiciliar 
 
As formas de entrega podem variar de acordo com o tipo de frete escolhido. 
Para o cliente saber as modalidades de frete e os prazos de entrega oferecidos 
para sua região, basta entrar na página do produto e na opção SIMULAR FRETE 
digitar o CEP e clicar em SIMULAR. 
 

 Nas compras acima de R$ 80,00 para o Estado de São Paulo; o frete é Grátis 
apenas na modalidade SEDEX. 

http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/areas-com-restricao-de-entrega-domiciliar
http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/areas-com-restricao-de-entrega-domiciliar
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 Nas compras acima de R$ 150,00 para regiões Sul e Sudeste o frete é Grátis 
apenas na modalidade PAC. 
 

 As localidades que NÃO participam da promoção acima são: Americana, 
Araraquara, Bauru, Jacareí, São José do Rio Preto, Uberlândia e Valinhos. 
 
2. Despacho do Pedido 
 
Realizamos as entregas via Correios para todo o território nacional desde que a 
localidade seja atendida. Algumas localidades podem sofrer atrasos além do 
estimado no site devido à política de transporte dos Correios.  
 
As entregas são realizadas de segunda à sexta-feira em horário comercial ou de 
acordo com a demanda dos Correios. Os Correios efetuam três tentativas de 
entrega do pedido em dias úteis consecutivos. Ocorrendo três tentativas de entrega 
sem sucesso o pedido será devolvido ao nosso Centro de Distribuição. Para um 
novo envio fica válido novamente o primeiro prazo de entrega informado e uma 
nova taxa de entrega será cobrada. 
 
Após finalizar o pedido não é possível alterar a modalidade de envio, como por 
exemplo PAC ou Sedex, e/ou solicitar prioridade. Todos os prazos de entrega 
levam em consideração o tempo de montagem do pedido, disponibilidade de 
estoque e a região de entrega. A cada atualização no status do pedido, o sistema 
enviará a informação para o e-mail cadastrado no site Animafest.  
 
3. Rastreamento 
 
Para realizar o rastreamento do pedido, acesse o site dos Correios, através do 
endereço abaixo: 
 
http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/default.cfm 
 
4. Produtos não recebidos dentro do prazo 
 
Nossa equipe trabalha para despachar todos os pedidos o mais rápido possível e 
dentro do prazo mencionado no momento de sua compra, porém em épocas de alto 
movimento como Carnaval, Festa Junina, Halloween e Final de Ano podem ocorrer 
eventuais atrasos devido a alta demanda que recebemos nesses períodos. 
 
Mesmo ocorrendo o despacho da mercadoria dentro do tempo estipulado pela 
Animafest, pode ocorrer atraso na entrega, ocorrido pela empresa transportadora, 
os Correios. Caso não receba seu material dentro do prazo citado em nosso site 
(prazo de montagem + prazo de transporte) recomendamos verificar se o endereço 
de entrega não se enquadra em local com restrição. Se o prazo realmente estiver 
fora do citado pelos Correios o cliente pode abrir uma reclamação junto a eles ou 
entrar em contato com o SAC Animafest para obter maiores informações. 
 
Para abrir uma reclamação por atraso na entrega do material acesse o site dos 
Correios na opção Fale com os Correios. Escolha no 1º menu a opção 
"Reclamação" e no 2º menu "Objeto postado com origem e destino nacional" após 
isso assinale que concorda com os termos e preencha os dados solicitados. Em 
dados do remetente preencha conforme a imagem abaixo.  

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/default.cfm
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A seguir informe os dados do destinatário (o mesmo da entrega do pedido) e 
preencha as demais informações: Nome, CEP, Data de postagem, Tipo de serviço 
e Motivo da reclamação.  Outra opção é a de obter informações da agência que se 
encontra seu material através da Central de Atendimento dos Correios. De segunda 
à sexta, das 8 às 20 horas, e aos sábados, das 8 às 14 horas, exceto feriados 
nacionais. 
Telefones do Correio: 
3003-0100:  Destinado a capitais, regiões metropolitanas e cidades-sedes de DDD. 
0800-725-7282: Para as demais localidades brasileiras  
0800-725-0100: Exclusivo para registrar sugestões, elogios e reclamações. 
 

COMUNICAÇÃO  

 
 A Animafest é a única e exclusiva detentora dos direitos de propriedade 
intelectual sobre os layouts, websites, softwares, aplicativos, programas, bancos de 
dados, esquemas e documentações relacionados a sua marca. 
 
 Você deverá manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 
informações confidenciais. Não podendo, portanto, fazer ou permitir engenharia 
reversa, nem traduzir, decompilar, copiar, modificar, reproduzir, alugar, transmitir, 
emprestar, distribuir, licenciar ou, de outra maneira, dispor dos layouts, websites, 
softwares, aplicativos, programas, bancos de dados, esquemas, documentações e 
conteúdos disponibilizados pela Animafest. 
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 Por isso publique apenas informações que sejam divulgadas para uso 
comum aos clientes. Não publique em redes sociais e/ou em qualquer veículo de 
informação, conteúdo que:  

o viole legislação brasileira ou seja contrário aos bons costumes;  
o seja falso, inexato, desatualizado ou que possa induzir o cliente a erro;  
o caracterize publicidade ou propaganda de concorrentes da Animafest;  
o tenha caráter ofensivo à Animafest ou a terceiros;  
o incite a prática de atos discriminatórios de sexo, raça, religião, idade ou condição 

financeira;  
o veicule, incite ou estimule a pedofilia ou à prostituição; 
o caracterize invasão da privacidade e/ou intimidade de terceiros; 
o constitua violação de direitos de propriedade intelectual; 
o incorpore softwares maliciosos (malwares) com intuito de danificar o funcionamento 

do sistema da Animafest e de terceiros. 
 
 Quando utilizar seu e-mail para divulgação ou trâmites comerciais, use 
sempre a assinatura de e-mail padrão Animafest. O modelo estará disponível 
online, através do link: animafest.zendesk.com. “Arquivos Comum”. Para adquirir 
seu login e senha, mande um e-mail para: tatiana@animafest.com.br 
 

SUPORTE 

 
 A Animafest divulgará uma lista anual com a posição dos franqueados que mais 
faturaram no respectivo ano e que ultrapassaram a meta aplicável.  Essa lista tem um 
intuito de reconhecer o bom desempenho dos franqueados que se destacarem. 
 
 A Animafest também irá prestar treinamento presencial, pelo menos 1(uma) vez ao 
ano, em local a ser informado pela Animafest, para aperfeiçoamento das técnicas de 
trabalho do franqueado, excetuados os custos de descolamento e alimentação, a serem 
arcados pelo próprio franqueado.  
  
 Ao longo do ano, mesmo que não haja treinamentos presenciais, nossa equipe 
estar é sempre disponível para te ajudar e oferecer suporte assim que for necessário.  
O telefone da central é: (19) 3246-1314 / 3342-3605 / 3342-3721. Abaixo está a lista 
completa de contatos: 
 

 

Função Nome  Ramal E-mail 

Atendimento Florinda Pontes 206 florinda@animafest.com.br 

CEO Gustavo Lucas 217 gustavo@animafest.com.br 

Compras Talita Mendes 208 talita@animafest.com.br 

Financeiro Débora Lucas 204 administrativo6@animafest.com.br 

Marketing Danilo Abonissio 201 marketing@animafest.com.br 

Mkt Digital | SEO Eduardo Gasparoni 202 administrativo@animafest.com.br 

Operações Joyce de Oliveira 201 faleconosco@animafest.com.br 

 


