
Tornando as suas Vendas 
Poderosas aula 01



Vou te mostrar como atrair mais clientes para o seu restaurante todos 
os dias, e como aumentar o número de pedidos no seu Delivery, fazendo
com que você fature de R$ 100 mil até 200 mil reais por mês, e eu 
afirmo isso por experiência própria. 

Foi dada a largada para a Maratona Dobre o Faturamento do seu 
Restaurante e do seu Delivery! Nessa e nas próximas aulas eu 
vou te ensinar como aumentar o faturamento do seu negócio 
de  alimentação. 

FALA LÍDER!



Sou o criador do portal Donos de Restaurantes, 
a maior escola de marketing e gestão para 
restaurantes do Brasil.

Assim como você, também sou dono de dois 
restaurantes com operações de salão e delivery, 
e conheço bem as dores de um dono de um 
negócio de alimentação. Além disso, eu também
 sou palestrante e treinador contratado por 
grandes redes e gigantes do mercado de 
alimentação.

CELR OA  MM AO R AU NO IS . ..UE ,R EZ A RP



Pra que você entenda o conceito fundamental da Aula 01, eu quero te fazer 
uma pergunta, e espero que você pense bastante nela…

Hoje em dia, ter uma comida boa não é mais um diferencial, 
é uma obrigação. Então, o que você precisa saber fazer para 

ter um restaurante de sucesso hoje? Seja no salão, ou no delivery?

Agora que já estamos apresentados, vamos lá Líder! 

Você precisa saber vender. 



Essa é a nova habilidade do dono de restaurante. A principal delas. A que 
vai diferenciar você da maioria.

Parece óbvio falando assim, mas a verdade é que a grande maioria dos 
empresários, na prática, não conseguiram entender isso ainda, e gastam 
a sua energia, trabalhando de qualquer jeito, em busca de bons 
resultados.

Vender, é sem dúvida a habilidade mais importante para te levar ao topo!
 Você precisa aprender a trabalhar com estratégias de vendas e recorrência, 
precisa aprender marketing, para estar sempre com as vendas em alta. 

Um bom volume de vendas te permite crescer e melhorar cada vez mais 
o seu negócio, investindo em melhorias, expansões, publicidade e 
consultorias. 



Por outro lado, um baixo volume de vendas pode te tornar um verdadeiro 
escravo do seu negócio! Você é o cara que faz tudo! Trabalha no caixa, 
faz compras, ajuda a servir, organiza estoque, atende pedidos e ainda 
ajuda na cozinha... E se você estiver focado no operacional, quem irá 
trabalhar para o seu negócio crescer? Quem irá buscar formas de vender
 mais? Quem irá estudar as tendências do mercado?

É como se você estivesse viajando de avião e visse o piloto servindo o 
cafezinho. Se o piloto está servindo café, quem está pilotando o avião? 
Assim também é na sua empresa. Se você não está pilotando a sua 
empresa, ela vai voar de qualquer jeito ou vai cair

É por isso mesmo que criei esse treinamento para você



Na Maratona, você vai aprender o passo a passo para mudar a realidade 
do seu negócio, e ser de fato, DONO do seu Restaurante.

Para começar, vou deixar para você neste documento, uma PODEROSA 
ESTRATÉGIA DE VENDA, que se aplicada corretamente, trará sempre novos 
clientes para você, e fará com que você venda cada vez mais.

Um produto do tipo isca deve ser um produto de entrada, sendo que esse 
produto precisa ter uma excelente atratividade para o seu cliente!

Quando for escolher o produto isca para o seu restaurante, observe qual é 
o seu posicionamento de mercado, para que, através desse posicionamento 
você possa escolher algum produto que esteja dentro do seu "core business" 
(negócio principal).

O PRODUTO ISCA



Em outras palavras, funciona assim: se você tem uma pizzaria, é interessante 
que o seu produto isca seja uma pizza mais simples. Se você tem uma 
hamburgueria, seu produto isca precisa ser um sanduíche. Se você tem uma 
espeteria, um tipo de espeto menos sofisticado. Se você tem um self service, 
pode ser um suco grátis ou uma sobremesa.

O importante é ter uma opção que atraia o seu cliente pelo preço, para que
depois você possa vender outras coisas pra ele, como  adicionais, sucos, 
refrigerantes, sobremesas, entradas, etc...

! ! !  A T E N Ç Ã O  ! ! ! 
Essa estratégia só vai funcionar bem, se você executar os 2 passos 

da estratégia, que é ATRAIR O CLIENTE com uma oferta de 

entrada e depois VENDER MAIS para esse mesmo cliente.



Para que você possa entender perfeitamente como implementar a estratégia 
do tipo isca, eu vou colocar aqui alguns exemplos práticos de restaurantes, 
lanchonetes e outras empresas de alimentação aplicando perfeitamente o 
produto do tipo Isca. 

Isso porque, na maioria das vezes, o produto isca não vai trazer nenhum
lucro pra você, ou mesmo, pode trazer um pequeno prejuízo, que será 
compensado pelos outros produtos que você vai vender! 



subway
O subway aplica de duas formas essa 
estratégia! 

A opção "Baratíssimo" e o "Barato do dia", 
sempre com opções pré definidas. Isso faz 
com que o cliente se interesse pelo preço, 
e quando ele vai até o subway, caso ele 
prefira trocar o sabor do sanduíche, ele 
terá que desembolsar mais!

Caso ele decida pelo baratíssimo ou barato do 
dia, o Subway tem atendentes treinadas para 
vender adicionais, chips, cookies e bebidas.



Habib's
O Habib's, que também faz parte do nosso
portfólio de clientes, foi um dos pioneiros
no produto do tipo Isca, e há vários anos 
oferece a esfiha de carne a um preço 
extremamente baixo.  Atualmente, 
a estratégia foi variar os sabores, e então, 
todos os dias da semana, eles oferecem 
uma esfiha diferente por um preço muito 
especial.

Além de atrair os clientes pelo preço, o Habib's faz 
com que eles possam experimentar novos sabores, 
e inclusive, possam optar por esses sabores, mesmo 
pagando o preço fora da promoção. O Habib's tem 
uma equipe treinada e com metas de vendas para 
sobremesas, refrigerantes e sorvetes. Portanto, os 
clientes que são atraídos pelo produto do tipo isca, 
acabam comprando muitos outros produtos pelo 
impulso e pela oportunidade!



Paris 6
O Paris 6 também faz uma oferta 
de entrada como produto Isca. 
Para aumentar a rotatividade no 
almoço, o restaurante  oferece um 
combo (Entrada + Prato Principal) 
com as opções pré definidas por 
um preço muito especial. 

Veja que o Upsell já é trabalhado  inclusive 
na própria oferta, quando eles oferecem 
opcionais de sobremesa e vinho. Dessa 
forma, eles conseguem atrair mais 
clientes  para experimentar os pratos, e 
ainda tem a possibilidade de trabalhar a 
fidelização desses clientes. 



Parrilla del Sur
O restaurante Parrilla del Sur, especialista em 
carnes nobres, também trabalha a oferta de 
entrada fazendo um corte diferente todos os 
dias por um preço especial.

Veja que eles  selecionam cuidadosamente 
um corte, fazem um preço especial, para que
eles possam trabalhar a venda complementar
 em segundo plano.



Néctar da Serra
O restaurante Nectar da Serra, que é 
um restaurante Self Service tem uma
estratégia poderosíssima de entrada. 
Seguindo o posicionamento de 
mercado deles, que é o de comida 
leve, eles oferecem uma limonada 
geladinha como cortesia para os 
clientes que almoçam no restaurante 
todos os dias. Isso faz com que os 
clientes sejam atraídos por não  
precisarem gastar com a bebida, e ao 
mesmo tempo, não se atentem para 
o fato de que o restaurante tem um 
ticket relativamente alto. A estratégia funciona há anos, 

e o restaurante vive lotado! 



Outback
O Outback tem como uma de suas 
estratégias principais, ter um 
happy hour de qualidade e sempre 
lotado! 

Apesar de ser um restaurante com 
entradas, e pratos principais, 
o Outback tem metas audaciosas de 
vendas de  porções, e é exatamente
no fim de tarde, início de noite, que esse tipo de produto tem um maior 
volume de vendas! Por isso, o Outback faz promoções de entrada tendo 
o Chopp como produto isca! Algumas vezes chopp em dobro, outras 
vezes pagando a primeira rodada para o cliente, e ainda tendo um preço 
especial nesse produto que chama a atenção de tantos clientes! 

Se você tem um bar ou uma petiscaria, trabalhar 
com o chopp ou a long neck como produto isca 
é uma excepcional estratégia!



1 - Qual vai ser o seu produto Isca?

2 - Qual o valor original desse produto 
e quanto você pretende cobrar por ele 
sendo um produto Isca?

Ex: Chopp Kaiser

Valor Original R$8,90

Agora sendo um produto Isca: R$2,90

Ex: Todos os dias? 
Apenas de Segunda a Quinta? 
Em um dia especial?

 3 - Quando vai ser válido esse produto?

Ex: Instagram, Facebook, tráfego pago, sms, 
whatsapp, placas de publicidade, app próprio,
 Ifood?

4 - Qual o plano de divulgação do produto
 Isca?

5 - Qual a data de início da campanha 
do seu produto Isca?

Entretanto, você precisa estar com a equipe preparada para a venda 
de porções, espetos e até os pratos principais como  upsell! 

Agora que você ja conseguiu visualizar como trabalhar com o produto 
isca, vou listar abaixo, um check list com 5 passos fundamentais para 
a implementação do produto isca no seu negócio.



Vamos juntos rumo ao 
Faturamento Dobrado…

Agora é com você Líder, só com essa PRIMEIRA AULA DA MARATONA, 
se seguir o que eu te apresento para tornar as suas vendas poderosas, 
com certeza já verá resultados.

A próxima aula será liberada na próxima quarta-feira dia 22/06, até lá, 
assista a aula quantas vezes for necessário, e coloque em prática essa 
PODEROSA ESTRATÉGIA que te presenteei neste documento.

EU TE VEJO NA AULA 02 DA MARATONA!

Então é isso!


