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““Moda não deve ser mais uma maneira de nos fazer infelizes, e sim um caminho para nos 
libertar. Também não deve ser tratada de forma 
superficial ou se limitar a especialistas”,

afirma Cs Guerra. Segundo ela, nesses muitos anos de 
relacionamento íntimo com as roupas, foi possível conhecer todos 
os tipos de vendedores e descobr qual é o ponto ideal na 
profissão: enxergar o cliente de forma sincera e, ao lado dele, 
construir toda uma produção sem ser invasivo ou pedante.  



A APRESENTAÇÃO

“Vender roupas é 
saber guiar, não 
oferecer tendências 
ou imposições”.

Entender a importância do produto 
que você vende e os sinais do cliente, 
respeitando seus interesses e 
dificuldades, a fim de modificar o 
cenáo desgastante do mercado de 
moda atual e, sobretudo, a imagem 
dos lojistas, profissionais da área e 
vevendedores do mercado fashion de 
uma forma positiva e valorosa. 
Nessa palestra, Cs eleva o vendedor 
como peça indispensável no ato de 
compra (e pós-compra), sem deixar 
de introduzir o conceito de que cada 
pessoa é estilista de si mesma. 
““Vender roupas é saber guiar, não 
oferecer tendências ou imposições”.

Não é dar uma solução pra fazer o 
tplo de vendas, mas mostrar o 
caminho para – muito além de ser 
vendedor - trazer uma expeência 

transformadora para o cliente. “Você 
conquista a nossa confiança quando é 
capaz de dizer que algo não me cai 

bebem. Posso sair da loja sem comprar, 
mas com a melhor impressão a seu 
respeito. Ou cheio de sacolas, mas 

disposto a não voltar”. A 
apresentação traz a importância de 
se estabelecer uma relação sincera 
entre profissional e consumidor, e 

ddestaca que os lojistas precisam não 
apenas receber clientes, mas fazer 

parte de suas vidas.



SOBRE A OBRA
Baseado no best-seller Moda Intuitiva, o e-book Moda Intuitiva 
Para Vendedores foi pensado exclusivamente para atender às 
necessidades de quem faz os negócios de moda acontecerem; 
quem influencia, de fato, na escolha do cliente. Com 5 livros 
lançados, a esctora Cs Guerra é atualmente uma das maiores 
referências em moda, autoestima é bem estar do país. 

OO que você faz é bem maior que vender: é entrar na casa do 
consumidor de forma definitiva. Aquele produto e aquela 
expeência passam a fazer parte da sua vida, contando uma 
históa – positiva ou negativa – que fica guardada na memóa, 
moldando as próximas expeências e a qualidade da interação 
deste consumidor com outros vendedores. Porque o comprador 
pode até se desfazer do produto dentro de algum tempo. Mas a 
exexpeência ficará para sempre. Cabe a você escolher como 
quer ser lembrado.

E quando falamos sobre vender moda, a qualidade dessa 
expeência ganha uma dimensão maior ainda. Vender moda é 
entrar na intimidade, é tocar a autoestima. É algo delicado e 
definitivo que, para cada pessoa, tem um significado único. Por 
isso pede ainda mais cuidado e habilidade. A boa notícia é que 
um bom trabalho na vendas na área de moda costura bons e 
duradouros relacionamentos que dão ainda mais sentido e 
prprazer à sua profissão.
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https://www.dmtpalestras.com.br/presentation/cris-guerra-moda-intuitiva-para-vendedores.pdf
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