
 

De�na A Sua Nova Esteira De
Produtos

     Pode parecer estranho, mas o conceito de esteira é
algo muito forte para pessoas que realmente desejam
vender todos os dias.
   Ou você leva os processos criativos a sério ou a sua
empresa �cará cada vez mais distante dos seus novos
objetivos.
   Quer um exemplo de uma grande esteira de produtos?
Lanchonetes fast food.
   Elas possuem dezenas de opções para você comprar,
mas, antes de qualquer coisa, a primeira imagem que
você visualizará no drive thru serão os combos (produtos
de alto valor).
  Isso acontece pois, o que encanta aos olhos são ofertas
promocionais, com descontos reais, daquelas que fazem
a sua fome implorar para comer aquilo. 
  Logo, se você não tem uma esteira de produtos, repleta
de opções, cores, sabores e variação de preços,
aconselho você a criar uma ainda hoje, combinado?
   Caso você queira saber mais, no meu curso do
WhatsApp para negócios, tenho um módulo chamado de
de�nição e criação de produtos e serviços.
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     São módulos especí�cos, onde ensino os conceitos de
esteira e outras análises empresariais que você, como
empresário de sucesso, precisa analisar, exercitar e
colocar em prática o quanto antes.
   Falo isso pois, de acordo com as necessidades do atual
mercado digital, se você não estiver preparado para
vender para os diferentes tipos de público, perderá
grandes oportunidades.
     Seja a “lanchonete fast food” do seu mercado de
atuação e conquiste os clientes usando as melhores
abordagens!
   Os internautas querem comprar de forma desesperada
e você quer e precisa vender. 
   Ou a sua empresa está preparada para atender, de
forma criativa e de acordo com o poder aquisitivo de
quem entra em contato com a sua empresa, ou você fará
com que o internauta compre da sua concorrência.
   Existe um conceito que aprendi em meados de 2002,
durante o meu tempo na Herbalife, que dizia o seguinte: 
 

"É melhor ganhar 1% em cima de 100 pessoas do que
ganhar 100% em cima de uma única venda."

 

   Pense muito bem sobre isso pois esta frase é a que
reforça uma das ideias para incentivar você a ganhar
dinheiro através de grandes volumes de vendas.

   Para um bom vendedor, uma excelente esteira de
produtos basta!Página 20



 

       Só para você ter uma noção, a Herbalife também
possui dezenas de produtos, dos mais variados tipos e
segmentos do mercado: Alimentação nutricional, chás,
termogênicos, produtos de higiene e beleza, dos mais
diversos preços e tamanhos.

     Se o cliente não comprou o produto A, ele poderá ter
interesse pelo produto B ou pelo combo, composto pelo
produto, A, B e C.
    Pegou a essência da ideia?
    A sua empresa precisa estar preparada para dar conta
de atender com excelência e qualidade um volume
considerável de pessoas querendo atenção, orçamentos
e comprar praticamente 24 horas por dia.
   Vamos rabiscar a sua próxima esteira?
   Eu quero que você pegue lápis e papel e rabisque os
próximos pensamentos durante a leitura deste capítulo.
   Pegou? Perfeito!
   Faça uma lista dos produtos, serviços ou consultorias
que você oferece ao mercado.
   Eu vou rabiscar junto com você, neste exato momento,
a variação de um dos serviços que temos aqui na CJB
Produções de Eventos, uma das minhas empresas.
Desde 1999, atuo no mercado paraibano como DJ e, ao
longo dos anos, comprei centenas de equipamentos de
som, luz e imagem.
Com base na evolução do mercado, novos equipamentos
surgiram e sempre fui atualizando meu estoque de
equipamentos. 
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   Com o tempo, os clientes cada vez mais exigentes
sempre queriam os equipamentos mais novos e mais
modernos. Eu sempre fazia questão de comprar, comprar
e comprar.
  Chegou uma fase, a que eu chamo de amadurecimento
empresarial, que crescemos tanto que começamos a
perder as festas menores.
   Foi neste ponto que precisei, mais uma vez, rever os
pacotes que estávamos ofertando, quais os eventos que
estávamos deixando de fazer e quais as razões que os
clientes contratavam os concorrentes.
  A�nal, eu não gosto de perder negociações e tenho todo
tipo de equipamento para oferecer a quem me
procurasse.
  Em uma semana de análise, a demanda atual estava em
um público especí�co: festas de aniversário em casa.
  Eles procuravam sempre a melhor estrutura pelo preço
mais acessível pois não desejavam fazer grandes
investimentos. A�nal, a festa é em casa e o que importa é
afastar os móveis da sala e dançar!
  Durante algumas reuniões com a equipe, montamos 05
pacotes para festas residenciais.
   O objetivo principal era ter 200% de lucro em cima das
despesas com mão de obra, deslocamento e manutenção
prévia de algum equipamento.
   Foi exatamente dessa forma que criamos  05 variações
de pacotes, com valores entre R$ 497,00 e R$ 1.997,00.

Página 22



 

   A nossa esteira era composta dos seguintes produtos:

- Promocional – R$ 497,00;
- Tradicional – R$ 597,00;
- Avançada – R$ 697,00;
- Avançada com Painéis de led – R$ 1.297,00;
- Pista de dança em X – R$ 1.497,00;
- Pista de dança em X com cacho de globos espelhados e
círculo central - R$ 1.997,00.

   Além dos equipamentos que compõem os kits citados,
temos os produtos coringa.
  São “trunfos” que deixo à disposição do cliente para que
ele escolha qual quer acrescentar ao seu pacote, sem
qualquer custo adicional.

   Tenha a certeza que os concorrentes possuem preços
bem mais baratos que os meus, mas eu tenho os
melhores equipamentos e ofereço bônus adicionais para
o cliente não precisar contratar outras empresas ou
investir a mais para ter esses equipamentos na sua festa.

 

Vamos ao segundo exemplo?

 

  Quando você pega um cardápio de uma lanchonete fast
food, logo é bombardeado pelos produtos da linha Prime.
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     Em seguida, tem contato com os combos e, um pouco
mais abaixo, você encontra a linha tradicional.

   Somente aos 48 minutos do segundo tempo, você
localiza os produtos mais baratos. Neste momento, a sua
mente já está com a opinião formada sobre o pedido e
naturalmente descarta os produtos mais baratos.

   A sua fome sempre quer algo diferente e vai ser
induzida a pedir os combos pois são bons, bonitos,
baratos e vem muito.

   É exatamente isso o que você precisa fazer para criar a
sua esteira de produtos!

   Estude os seus concorrentes.

   Faça um levantamento do poder aquisitivo dos seus
clientes.

   Crie variações do seu produto: promocional, baixo,
médio, alto e altíssimo valor, daqueles que praticamente
ninguém pode comprar.

   Acrescente bônus por fora da sua esteira de produtos e
deixe o cliente à vontade para escolher o que desejar.

   Se você não �zer isso, possivelmente vai deixar dinheiro
em cima da mesa e perder a oportunidade de conversão
em vendas.

   Pense nisso!
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