Modelo de uma venda feita, fiz essa venda hj dia 03-08-2017
O cliente me passou os links das figuras do ebay.
Link 1- https://goo.gl/MhaVsE
Link 2- https://goo.gl/mBktnN
Com os valores eu abri o excell que está nessa página www.shoptudo100.com.br/pp
Ficou assim na tabela.

Então temos
Valor do Produto $38,75
Valor do Frete $10,55
Esse item vamos gastar de frete internacional $15
VC só precisa desses valores para obter o valor que vai passar ao cliente.
Esse produto eu procurei uma loja que tivesse frete grátis, mas não achei.
Vamos aos cálculos, antes de tudo eu preciso saber o valor do dólar do dia.
Vc vai achar entrando no uol.

Valor do dólar R$3,114 sempre arredondar, nesse caso coloque R$3.12
Agora vamos jogar eles na tabela
1-Valor do dólar hj
2-preço do produto
3-valor do frete nacional dentro dos EUa- do vendedor ao nosso deposito nos eua
4- valor do frete internacional
5-305,15 esse é o valor do Produto, sempre arredonde, diga ao Cliente que vai custar R$310,00

Agora vamos a a figura do link 2

Vamos inserir na tabela
1234-

Valor do dólar
Valor do produto
Frete nacional dentro dos EUA
4- frete internacional

5- 5-valor do produto.

Então o valor do produto deu R$356,82 arredondamos para R$360,00

Então Ficou R$360+310
Total R$670
Mas eu tina feito um calculo sem a tabela e acabei passando por R$680
Eu fiz um anuncio de 50% do valor no mercado livre e ficou assim o anuncio
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-896362078-superman-e-lois-superman-vcmuhammad-sinal-50-reserva-jk-_JM

Informamos o cliente que ele pagaria metade a vista, ele optou que seria por cartão
Ele pagou o anuncio e qualificou de imediato, passamos o prazo para ele que pode ser de 25 a
40 dias, ele recebe livre de taxas, sem nenhum acréscimo, quando o produto estiver no Brasil,
enviaremos outro link para ele pagar e assim enviamos aos clientes.
ESSA regra não pode ser mudado em nada, se não seguirmos esse modelo de trabalho, não dá
certo. Comprar figura sem o cliente pagar a metade, não tem como é impossível.
Uma vez que o cliente pagou algo ele pensa mil vezes antes de desistir.
Temos que informar ao cliente que não podemos cancelar a venda. Caso isso ocorra ele vai ter
que esperar a gente vender a figura que era para ele, para depois devolver o dinheiro dele.
Mas nosso modelo de trabalho não acontece isso, se acaso um cliente desistir vc errou em
algum passo.

