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Vendas Online
Nas vendas online existem elementos que se podem e devem trabalhar que 
são completamente diferentes das vendas presenciais. 


• Estamos a falar, na maioria, com pessoas “estranhas”;


• O processo é mais distanciado independentemente de onde realizarmos a 
venda;


• A venda pode ser feita em diversos “locais” e de formas mais, ou menos 
automatizada;



Elementos Fundamentais
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Garantia de satisfação
As garantias de satisfação ou devolução do dinheiro, servem para eliminar 
as objeções: “Não sei se vai resultar comigo”, “Será que vai ser um bom 
investimento?”, “E se investir e não tiver resultados”, “E se o serviço não 
corresponder às minhas expectativas?”, etc.


• A mensagem que passa é de “RISCO ZERO”;


• É raro ver ainda em Portugal oferecer-se garantia de satisfação ou 
devolução do dinheiro;


• No acompanhamento Online faz muito sentido colocares esta garantia. 



1. Garantia sobre o produto
Esta tipo de garantia comunica que se a pessoa não estiver 100% satisfeita 
com o serviço que estás a prestar pode pedir o dinheiro de volta.


• Coloca sempre um prazo, por exemplo: 14 dias de garantia de satisfação 
ou 100% do seu dinheiro de volta;



2. Garantia sobre os resultados
A garantia de resultados, se utilizada convém colocar-se um prazo mais 
alargado, por exemplo 90 dias.


• Vais comunicar ao potencial cliente que se após 90 dias não tiver melhorado 
pelo menos 3 aspetos medidos no processo de avaliação poderá pedir a 
devolução do dinheiro;


• Neste caso a comunicação terá de ser muito bem estruturada, pois sabemos 
que parte do sucesso e resultados vão depender de todo o comportamento 
do cliente.


• Ponto positivo aqui, maior compromisso da tua parte para entregar mais e 
melhores resultados aos teus clientes. 



Escassez
A escassez é um elemento importante a incluir nas vendas online, está 
relacionado com o número de vagas disponíveis.


Sempre que lançares uma oferta online procura incluir o elemento escassez. 
Quanto mais escasso, mais desejado.


• Vagas limitadas (muito subjetivo);


• Apenas 5 vagas para o meu novo programa de treino online;



Urgência
A urgência visa acelerar a decisão e ação por parte dos potenciais clientes. 
O ser humano é naturalmente procrastinador, elementos de urgência 
procuram diminuir essa procrastinação. Exemplo de 2 formas de trabalhar a 
urgência:


• As 5 primeiras inscrições vão receber um bónus de 2 treinos 
personalizados por vídeo-chamada;


• As inscrições enceram em 24h.



Prova Social
Mesmo durante uma conversação com potenciais clientes podes utilizar 
vários exemplos de clientes teus consoante as objeções que te forem 
apresentadas, por exemplo:


• “A Maria tinha exatamente o mesmo receio de não ter tempo suficiente 
para treinar e alcançar os resultados pretendidos, mas a verdade é que 
apenas treinando 2 a 3 vezes por semana e seguindo as restantes 
indicações conseguiu perder os 5 kg que queria em apenas 2 meses…”



Ambiente das vendas
As vendas podem ser realizadas em vários ambientes:


• Vídeo chamda;


• Telefone;


• Mensagem;


• Email;


• Página de vendas; 

+ Personalização | + Tempo | + Conversão

- Personalização | - Tempo | - Conversão | + Volume



MUITO OBRIGADO! 🤩
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