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Dez (10) SEGREDOS DE UMA BOA VENDA PELA INTERNET 
1º) - BONS ARGUMENTOS - Em seus e-mails, escreva tudo que você falaria de seu trabalho e 
de seu produto a seu cliente como se estivesse cara-a-cara ou ao telefone. Ressalte as 
qualidades positivas de seu trabalho e de seu produto. Seja objetivo, consistente, convincente. 
Seja gentil, educado, elegante. Responda as questões com seriedade e responsabilidade. 
Quando o internauta lhe manda um e-mail fazendo perguntas da obra anunciada, talvez ele 
queira lhe dizer: Okey, convença-me das qualidades do que você está vendendo. Apresente e 
venda-me pois eu estou pronto a fazer negócio se você me convencer que seu trabalho e 
produto é bom. 

2º) - BEM ESCRITO - Cuidado com a grafia, a pontuação, e a concordância. É horrível ler um 
texto mal escrito, com erros de digitação, de grafia. Dá idéia de relaxo, desleixo, de falta de 
organização. 

3º) - BOA APARÊNCIA - A aparência do e-mail é fundamental. Capriche na apresentação. 
Quando você vai se encontrar com um cliente, você se preocupa em estar bem vestido, 
barbeado, penteado, perfumado, limpo, causando uma boa impressão. Ninguém tem paciência 
de ler um e-mail mal feito, feio, confuso, mal acabado. Procure não mandar arquivos 
atachados, a não ser que sejam realmente fundamentais como arquivos de fotos. Muita gente 
não abre esses arquivos com medo de vírus. 

4º) - RETORNO - Em seus e-mails peça retorno. Faça um controle daqueles que não deram 
retorno. Se seu cliente não der retorno é uma boa oportunidade para mandar outro e-mail 
perguntando se não recebeu sua correspondência, se não gostou do que você está vendendo, 
se gostaria de novas opções etc. Não deixe a conversa morrer. 

5º) - NOVAS SUGESTÕES - Se o internauta não gostar de seu trabalho ou produto, pergunte 
exatamente o que está procurando. Forneça novas sugestões. Sabemos que um comprador 
pela Internet pode ser semelhante à maioria das mulheres comprando sapato: pede para 
descer a prateleira para no fim levar o primeiro par que experimentou ou quem sabe quer um 
sapato 35 para um pé 39. Cabe a você mostrar a realidade e todas as possibilidades ao pedido 
do internauta. Não esqueça também que hoje o maior percentual de usuários na Internet são 
mulheres, além do que são elas normalmente que dão a opinião final na compra da casa, dos 
móveis, do carro, das obras de arte... 

6º)  - ORGANIZAÇÃO - Seja organizado. No Outlook, ou no seu Leitor de E-mail, crie uma 
pasta para cada cliente. Dentro da pasta, cópias de e-mail enviados e recebidos por ordem de 
data. Resumo de eventuais conversas pessoais ou por telefone. Ex.: "E-mail enviado, esperar 
retorno até dia 0/00/00" (Se não vier retorno até a data esperada, mandar e-mail cobrando 
posição) "Ficou de estudar proposta e dar retorno até 0/00/00", " mandar novas propostas até 
dia 00/000/00", "o cliente pediu um tempo, voltar a contatá-lo em 2 meses.". O contato só 
termina com o fechamento do negócio, ou desistência por motivos muitos sérios. Gerencie 
cada cliente como um negócio a ser realizado. 

7º) - QUALIDADE EM VEZ DE QUANTIDADE - Não mande longas listas de produtos e nem 
serviços ou trabalhos que você acha fora do pressumido gosto de seu cliente. Isso o pode 
confundir. Melhor mandar no máximo 6 ou 7 opções, bem documentadas, bem apresentadas, 
bem argumentadas, com os pontos positivos resssaltados do que 20 opções meia boca. 
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8º) - INFORMAÇÕES PRECISAS - O descritivo dos produtos e serviços deve corresponder à 
realidade. Nunca aceite que o cliente veja alguma coisa sob sua responsabilidade, ou de sua 
autoria, sem antes estar tudo conferido. O que você está vendendo continua à venda? A 
descrição das dimensões, documentação, garantias, especificações, técnicas aplicadas, 
material aplicado, estão de acordo com o apresentado? Descrições que não correspondam às 
expectativas iniciais fazem gorar muitos bons negócios diariamente. Com perda de dinheiro, 
tempo, e principalmente clientes. 

9º) - ATENTO AS OPORTUNIDADES - Fique atento às oportunidades de negócios na Internet: 
Permutas, leilões, doações, ofertas, oportunidades permanentes no nosso site. O que seu 
cliente está procurando muitas vezes está disponível com um parceiro seu. Sabemos que 
sempre é melhor ganhar 2 ou 5% de alguma coisa do que 100% de nada. 

10º) - FAÇA PROPAGANDA - Faça propaganda de tudo o que você vende ou presta serviço. 
Seus futuros clientes e parceiros nunca vão achar seus bons negócios dentro de sua gaveta. 
 


