Mude o Foco !?!
Muito se tem reclamado da situação:
• terminais com problemas;
• apostas com valores defasados;
• aumento das Despesas;
no entanto, uma mudança de foco na administração de sua Loja seria muito bom!.
Tento explicar nos três itens abaixo:
(1) Veja que a atividade “Recebimento/Pagamento de Contas” não é nada salutar
financeiramente. Este Serviço prestado à CAIXA te dá míseros 0,5% sobre o montante de
dinheiro que transita em sua Loja (temos muitos Balanços Financeiros de Lotéricos, que
mostram isso!) e, além disso, acarreta muito trabalho, muita preocupação e mais despesas
(contrato de Transportadora de Valores, aumento do Seguro, etc. ... por exemplo).
Por outro lado, o Serviço “Prognósticos” te dá 8,61% (17 vezes mais!!!) e é, em geral, pouco
explorado.
(2) O Bolão CAIXA te dá 35% de lucro “limpinho”, pois você não emprega um centavo
sequer para comercializá-lo, isso sem contar com os 8,61% da comissão do Jogo feito para
gerar este Bolão CAIXA. Desta forma, são 8,61% + 35% = 43,61% !!! Um Bolão CAIXA feito
com Dezenas Combinadas aumenta substancialmente a chance de ganho de Prêmios e loja
que não vende Prêmios, babau!
(3) Note que a venda de Bilhetes da Loteria Federal, a mais antiga e com boa rentabilidade,
te dá 23% de lucro, que convenhamos é uma ótima comissão, tendo em vista que não se
empata dinheiro algum para que se tenha este produto (paga só depois que vendeu!).
Ah, você não vende todas as Frações e aí “perde” dinheiro ? É meu amigo, este é um
exemplo de que você precisa mudar... “mude o foco” !!! Escolha a Funcionária que tem mais
aptidão para este tipo de venda e coloque-a nesta função; incentive-a dando-lhe uma
comissãozinha e aumente sua cota de Bilhetes. Você deve “perder” tempo com
produtos/serviços que lhe dão uma remuneração melhor!
Faça um treinamento com suas Funcionárias e “mude o foco”, invista um tempinho na Venda
de Bolões CAIXA, fazendo-os com Dezenas Combinadas, pois isso aumenta a venda de
Prêmios e é isso o que interessa: uma Lotérica vive da venda de Prêmios!!!
Um programa de computador para fazer as Combinações de Dezenas custa a quantia
irrisória de R$ 12,00 por dia !!! Será que sua Loja não arrecada R$ 800,00 (só dos 35%) por
mês de Bolões CAIXA???
Bolões feitos com muito mais chance de premiação, propiciando a venda de muito mais
prêmios?
Pense nisso.
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