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M E L H O R E S  P R ÁT I C A S  P A R A  V E N D E D O R E S   

Eis dez sugestões para que tenha 

êxito a vender na Amazon.co.uk 
 

 

1. Forneça dados precisos dos produtos 

Utilize identificadores padrão únicos (UPC/EAN/ISBN) quando cria ou faz corresponder páginas de 

detalhes de produtos. Certifique-se de que a descrição do produto e as notas de condição são claras 

e úteis para os compradores. É importante que os compradores obtenham o produto exato descrito 

na página de detalhes em que coloca a sua Oferta. 

 

2. Verifique diariamente se tem pedidos 

Para envios rápidos, tem de ficar a saber sobre os pedidos rapidamente. Se ativou as notificações de 

pedidos, vamos enviar-lhe um e-mail quando tiver uma venda. No entanto, os e-mails não são 

fidedignos e podem ser filtrados para a pasta de spam. 

É por este motivo que recomendamos que verifique diariamente se tem pedidos na Seller Central. Na 

ligação de pedidos, pode ver uma lista de pedidos e configurar relatórios automáticos de pedidos. 

Saiba mais sobre como verificar pedidos  

 

3. Confirme o envio 

A Amazon cobra um valor no cartão de crédito do comprador após a confirmação do envio. Após a 

realização de um pedido, é responsável por confirmar o envio dentro do prazo que especificou nas 

suas definições de envio. (A definição por defeito é de dois dias úteis.) Para tal, na ligação de 

pedidos, clique no botão de confirmar envio. 

Saiba mais sobre como confirmar o envio  

 

4. Verifique frequentemente o seu inventário 

Tenha em atenção a quantidade do inventário em stock, principalmente se vender a partir de vários 

canais. Há uma probabilidade de os clientes que fazem pedidos de produtos que não estão em stock 

darem feedback negativo. Se esta situação ocorrer, a melhor abordagem é informar rapidamente o 

comprador e, se adequado, disponibilizar uma compensação pelo problema. 

Saiba mais sobre como gerir o inventário  

 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/help-page.html?itemID=200198170
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/help-page.html?itemID=200197960
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/help-page.html?itemID=551
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5. Mantenha sempre os preços corretos 

A página More Buying Choices (mais escolhas de compra) apresenta em primeiro lugar os produtos com 

o preço mais baixo. Os compradores da Amazon estão sempre à procura das melhores ofertas e mais 

inclinados para comprar produtos que aparecem na parte superior da página More Buying Choices. 

 

6. Certifique-se de que cumpre as suas políticas de envio e distribuição 

A melhor forma de evitar desiludir os compradores é definir expetativas e cumpri-las. Ao criar a sua 

política de envio, informe claramente os clientes sobre a frequência de processamento dos pedidos  

e dos envios, as transportadoras utilizadas e o contacto para questões relacionadas com envios. Os 

compradores podem ficar desiludidos se os respetivos produtos chegarem atrasados ou estiverem 

danificados. Estas situações podem resultar em feedback negativo, reembolsos ou reclamações de 

Garantia de A a Z, levando a consequências negativas na sua conta. 

 

7. Seja acessível aos clientes 

Nada é mais frustrante do que um comprador que desconhece o estado do seu pedido. Responda 

rapidamente a contactos de compradores e notifique-os quando o envio de um pedido está atrasado. 

Informe claramente os clientes sobre como podem entrar em contacto consigo, para que possam 

confiar que a respetiva experiência de vendas ocorrerá sem problemas. 

 

8. Crie uma boa classificação de feedback 

Os clientes prestam muita atenção ao feedback, assim como nós quando monitorizamos o seu 

desempenho. Descobrimos que os pontos fundamentais para um bom feedback são uma 

descrição precisa dos seus produtos, envios rápidos dos produtos aos compradores e uma 

repostas imediata às questões dos compradores. Também é recomendável solicitar feedback nas 

suas guias de remessa. 

Saiba mais sobre feedback  

 

9. Trate de devoluções e reembolsos sem problemas 

Ninguém gosta de receber devoluções e realizar reembolsos, mas faz parte das vendas e é um 

requisito do processo de vendas da Amazon. A receção de devoluções sem problemas pode resultar 

num melhor feedback acerca do seu apoio ao cliente. Tem de receber as devoluções da maioria dos 

produtos até 30 dias após a entrega e a sua política deve ser semelhante à política da Amazon atual 

(para obter mais informações, consulte o seu acordo de vendedor). 

 

10. Saiba onde procurar respostas 

Gaste algum tempo a analisar todas as ferramentas na Seller Central, assim como o seu acordo local 

e as nossas outras políticas. Se tiver dúvidas, um bom lugar para começar é a ligação de Ajuda no 

canto superior direito de qualquer página da Seller Central. 

Aceda à Ajuda  

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/help-page.html?itemID=761
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help

