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Introdução 

 

O comércio eletrônico vem crescendo no Brasil sem interrupção nos últimos 6 anos a 

uma taxa média de 30% ao ano e não dá sinais de exaustão. Com o crescimento da 

base de usuários no país e a inserção das classes C e D no mercado, o segmento devera 

continuar apresentando esse desempenho pelos próximos anos. 

 

Da mesma forma que o mercado amadureceu em termos de público, as técnicas e 

métodos utilizados também sofreram inovações e o que no início era feito de uma 

maneira amadorística, hoje em dia tem um caráter extremamente profissional com 

empresas altamente competitivas no varejo eletrônico e tecnologias nacionais que nos 

colocam em pé de igualdade com os países com maior tradição no e-commerce. 

 

É neste cenário que o e-commerce brasileiro enfrenta novos desafios. A barreira da 

inclusão digital já foi rompida e hoje em dia a base de computadores no Brasil é uma 

das maiores do mundo. Os dispositivos móveis vem ganhando espaço no gosto do 

público brasileiro através dos smartphones e mais recentemente dos tablets. É neste 

contexto que o empreendedor digital deve situar seu negócio, sempre em busca de 

novas soluções e atualizações nas áreas de atendimento ao cliente e tecnologia. 
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Projeto de E-commerce 

 

A elaboração de um Projeto de E-commerce é o primeiro passo para o sucesso neste segmento, 

mas muitas vezes é completamente ignorado pelos novos empreendedores.  

Alguns empreendedores acreditam que o mais importante para posicionar sua empresa no 

varejo eletrônico seja simplesmente criar uma loja virtual, inserir produtos e pronto. 

É claro que um projeto de e-commerce passa por esta etapa, mas o fato é que ele não se resume 

a isso. 

Existem inúmeros fatores que precisam ser levados em consideração até mesmo para 

determinar qual a plataforma de e-commerce escolher, além de questões referente a 

capacitação de pessoas, marketing, logística e atendimento. 

Como no mundo físico, os negócios online também exigem um planejamento detalhado de cada 

etapa e detalhamento de processos. Pensar em abrir uma loja virtual sem cumprir esse ritual é 

meio caminho andado para o fracasso do projeto. 

O que é um projeto de e-commerce 

Chamamos de Projeto de E-commerce o estudo dos fatores conjunturais que cercam o negócio 

e planejamento de todas as etapas necessárias para a implementação e operacionalização das 

atividades de uma loja virtual ou outro modelo de negócio no e-commerce. 

No projeto de e-commerce são analisados os diversos aspectos que envolvem a criação e 

operacionalização de uma loja virtual como: 

• Definição do mercado de atuação 

• Análise da concorrência 

• Identificação do público 

• Definição do mix de produtos 

• Escolha da plataforma de e-commerce e sistemas acessórios 

• Definição de conteúdo 

• Definição dos meios de pagamento 

• Planejamento de marketing 

• Estrutura logística 

• Atendimento e fidelização 

• Capacitação de pessoal 

 

O projeto de e-commerce dará origem ao plano de negócios e os dois irão nortear todas as ações 

necessárias à implementação do negócio. 

O passo a passo de um projeto de e-commerce 

Para facilitar o trabalho, vamos analisar as diversas etapas da elaboração de um projeto de e-

commerce e ter uma ideia do que está envolvido em cada uma delas. 

Análise das variáveis de mercado 
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Antes mesmo de pensar em qualquer questão relativa a tecnologia e outros aspectos 

operacionais da sua loja virtual você precisará verificar se o seu modelo de negócio é viável 

dentro do panorama atual do comércio eletrônico. 

Não estamos falando aqui em saturação do mercado, mas sim do modelo que você pretende 

implementar. 

O modelo de cópia vem deixando alguns setores em uma verdadeira situação de Oceano 

Vermelho, onde um grande número de empresas se engalfinhando por uma parcela de 

mercado, sacrificando margens e elevando seus custos operacionais. 

O resultado é previsível, muitas lojas virtuais fechando e as sobreviventes, operando com muita 

dificuldade.  

Como evitar isso? Simples, inove e adote uma verdadeira estratégia do Oceano Azul, criando um 

modelo diferenciado que não tenha que ficar refém de descontos, frete grátis ou links 

patrocinados para sobreviver. 

Escolha da plataforma de e-commerce 

Essa é uma das etapas de um projeto de e-commerce onde os novos empreendedores se sentem 

realmente perdidos, pois as opções são muitas e os preços são muito distintos. Não é por outro 

motivo que um dos mais extensos módulos do nosso curso de e-commerce é dedicado 

justamente a este tópico. 

A escolha da plataforma de e-commerce é uma etapa crucial do seu projeto, pois é ela que irá 

criar sua loja virtual como também será responsável pelo gerenciamento de diversas questões 

operacionais, como controle de pagamentos, estoque, entregas e funções avançadas de 

marketing digital. 

As opções são muitas. Você pode optar por utilizar uma plataforma de e-commerce alugada ou 

então partir para uma solução em plataformas de e-commerce open source. 

Dependendo do caso, até mesmo a adoção de uma plataforma exclusiva seja a melhor opção. O 

que vai determinar isso é, em primeiro lugar suas necessidades específicas e, obviamente o 

orçamento disponível. 

O fundamental neste quesito é encontrar uma plataforma de e-commerce, que do ponto de 

vista tecnológico possa satisfazer todas as necessidades do seu projeto, como recursos de 

marketing digital, controle dos processos administrativos e expansões futuras. 

Para ajudá-lo nessa etapa do seu projeto de e-commerce, temos o catálogo de fornecedores de 

plataformas de e-commerce de nosso site, onde você encontrará dezenas de opções de sistemas 

para sua loja virtual. 

Planejamento do marketing digital da loja 

Um dos grandes diferenciais no e-commerce hoje em dia está justamente no marketing digital 

e é claro que o seu projeto de e-commerce não pode deixar esta etapa de lado. Sem um 

planejamento prévio nesta área, você terá dificuldades até na hora de escolher a plataforma de 

e-commerce mais indicada para o seu tipo de negócio. 

Algumas ferramentas essenciais para o marketing digital de um e-commerce, como SEO, 

remarketing e web análise, precisam de suporte técnico da plataforma, portanto, se você não 
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sabe exatamente do que vai precisar, corre o risco de contratar a plataforma e depois descobrir 

que ela não satisfaz às suas necessidades. 

Além dessa questão técnica, temos também o lado financeiro, já que quando planejamos 

detalhadamente todo o processo de divulgação de uma loja virtual, ganhamos em termos de 

eficiência nas campanhas, poupamos muito tempo e, o melhor de tudo, economizamos muito 

dinheiro. 

Se você partir para a contratação de uma agência digital especializada em e-commerce, talvez 

ela apresente um planejamento de marketing para o seu projeto (pelo menos deveria), mas de 

qualquer forma você precisa ter uma noção do que irá precisar. 

Uma estratégia de marketing digital bem estruturada deve contar, no mínimo com quatro itens: 

• Uma boa estratégia para SEO - Otimização de sites para ferramentas de busca, que 

deve ser implementada o mais rápido possível, pois seus resultados precisam de 

tempo para aparecer. 

• Um planejamento inicial em termos de links patrocinados, pelo menos para o período 

em que o SEO levar para começar a surtir efeito. 

• Um plano de marketing em mídias sociais, já que este é um canal essencial para o e-

commerce moderno, e dependendo do segmento, até mais importante do que o 

marketing de busca. 

• Uma boa estratégia para e-mail marketing, que ao contrário do que muita gente 

imagina, ainda é uma ótima ferramenta de vendas, principalmente em se tratando de 

e-commerce. 

 

Como você pode ver nesse esboço de projeto de e-commerce, não é pouca coisa e muitas dessas 

funções irão depender diretamente de recursos da plataforma de e-commerce. 

Além dessas questões técnicas é necessário que seu projeto de comércio eletrônico contenha 

uma previsão realista de gastos, para que todo o esforço não seja comprometido futuramente 

por uma asfixia financeira não identificada na fase de planejamento. 

A melhor opção mesmo é fazer um plano de marketing digital para o seu projeto. No caso de 

executá-lo na sua própria empresa, esta é o primeiro passo e no caso de terceirizar este serviço, 

você já terá uma pauta inicial para discussão com as agências. 

Capacitação de pessoal 

Além da questão do gerenciamento do e-commerce em si, que deve ser feito por um profissional 

qualificado e com profundo conhecimento do funcionamento do mercado, algumas das ações 

de marketing digital podem e devem ser executadas na própria empresa. Por isso, a capacitação 

de pessoal não pode ficar de fora de um projeto de comércio eletrônico sério. 

O desenvolvimento de talentos dentro da própria empresa é mais barato e conta com uma 

vantagem que nenhuma agência de marketing digital pode oferecer, o conhecimento sobra a 

cultura da empresa. 

O ideal é contar com colaboradores que tenham uma boa formação em marketing digital, 

principalmente em áreas críticas para o e-commerce como marketing de busca (SEO e Links 

Patrocinados) e também web analytics. 
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Mesmo que você pretenda terceirizar alguns serviços na área do marketing digital, é preciso 

conhecer, pelo menos, como funciona este ambiente de uma maneira geral, para poder saber o 

que contratar e como cobrar os resultados. 

 

Modelos de E-commerce 

 

Quando falamos em modelos de e-commerce estamos no referindo às diversas configurações 

possíveis em uma atividade de venda pela Internet. 

Uma atividade comercial pela internet pode ser estruturada com base em diversos modelos de 

negócios no e-commerce, em função principalmente do tipo de relação entre as partes 

compradora e vendedora. 

É importante conhecer detalhes sobre os modelos de e-commerce para que você possa 

estruturar o seu planejamento em função das características próprias de cada um desses 

modelos. 

Business to Business  - Modelo B2B 

O modelo de comércio eletrônico Business to Business ou B2B como também é conhecido, tem 

como principal característica a relação comercial entre duas empresas. Um volume bastante 

significativo do comércio eletrônico mundial é feito nesta modalidade. 

As transações no modelo B2B, em sua grande maioria, se dão através de  redes privadas 

partilhadas entre duas empresas ou mais empresas. É uma prática que possibilita ganhos de 

produtividade e elimina intermediadores. 

Business to Consumer - Modelo B2C 

O modelo de e-commerce Business to Consumer, também conhecido como B2C, é o mais 

conhecido do grande público e envolve a venda direta dos fabricantes e distribuidores ao 

consumidor final. 

As grandes lojas virtuais como Submarino, Netshoes, Extra e outras são exemplos clássicos desse 

modelo de e-commerce. No Brasil é o segmento que cresce de forma mais acelerada em função 

do ingresso de pequenos e médios empresários. 

 

Análise SWOT no E-commerce 

 

A aplicação da matriz de análise SWOT no comércio eletrônico é indiscutivelmente uma das 

etapas mais importantes para se ter uma noção exata sobre o desafio que vem pela frente em 

termos de criação e posicionamento de uma loja virtual. 

O problema é que muitas das vezes essa etapa é ignorada pelos novos empreendedores, ou 

então relevada a uma posição secundária no processo de estruturação do projeto de e-

commerce consistente. 
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A realização de uma análise SWOT no comércio eletrônico não é uma tarefa difícil, mas exige 

que você dedique um bom tempo para fazê-la da forma mais realista possível e igualmente 

técnica. 

Os objetivos da análise SWOT no e-commerce 

A expressão SWOT é o acrônimo em inglês de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. 

Esse tipo de análise tem como finalidade dar um posicionamento estratégico da empresa no 

ambiente negocial onde ela vai atuar e é uma ferramenta fundamental do planejamento de 

qualquer negócio. 

No planejamento de uma loja virtual, vamos buscar analisar quatro fatores básicos: 

• Pontos fortes do empreendimento – Strenghts / Forças 

• Pontos fracos e vulnerabilidades do e-commerce – Weaknesses / Fraquezas 

• Oportunidades apresentadas – Opportunities / Oportunidades 

• Ameaças que a loja virtual irá enfrentar – Threats / Ameaças 

 

A Análise SWOT de uma loja virtual é dividida em duas etapas. A primeira é a análise interna, os 

fatores inerentes ao negócio que estão sob nosso controle. Estes fatores são divididos Pontos 

Forte e Pontos Fracos como, por exemplo, os apresentados na imagem abaixo. 

 

 

 

A segunda etapa diz respeito à análise dos fatores externos, sob os quais não temos qualquer 

ingerência ou então muito pouca, que são as Oportunidades e Ameaças. 

 

Aplicação da análise SWOT do e-commerce 

Feita esta análise, temos então subsídios para inserir estes dados em nosso planejamento 

estratégico. Quando elaboramos o Plano de Negócios da Loja Virtual, levamos em consideração 
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esta análise, para podermos potencializar nossos Pontos Fortes e as Oportunidades oferecidas 

pelo mercado e tentar neutralizar e ate mesmo eliminar os Pontos Fracos e as Ameaças. 

Para ter sucesso no uso da análise SWOT no e-commerce é essencial entender que ela é um 

processo contínuo e não apenas uma etapa do planejamento inicial. Devemos revisá-la 

periodicamente para fazer os ajustes necessários às novas situações apresentadas pelo 

mercado. 

O e-commerce é por definição uma atividade dinâmica e por isso devemos sempre estar revendo 

nosso posicionamento. 

Os benefícios desse tipo de análise, em termos de gestão da loja virtual são inúmeros. Como 

exemplos, podemos citar: 

• Focar os esforços do negócio em Oportunidades que possuam um potencial elevado 

em função dos Pontos Fortes identificados na matriz SWOT; 

• Decidir como utilizar os Pontos Fortes identificados para minimizar a vulnerabilidade 

da empresa face às Ameaças identificadas na análise; 

• Desenvolver ações gerenciais que busquem garantir que as Ameaças identificadas não 

cheguem a oferecer real risco às operações da empresa e que neutralizem os Pontos 

Fracos; 

• Elaborar soluções que levem a eliminar as Fraquezas que impedem o e-commerce de 

aproveitar as Oportunidades identificadas no mercado. 

 

Não há espaço para amadorismo no e-commerce atual, e técnicas avançadas de gestão e análise 

estratégica devem ser cada vez mais utilizadas no dia a dia de uma loja virtual. 

A análise SWOT no comércio eletrônico é uma destas ferramentas que você deve incorporar o 

mais rápido possível à gestão do seu e-commerce. Sua aplicação na etapa do planejamento e 

atualização as diretrizes do seu negócio, é fundamental para se ter sucesso em um ambiente tão 

competitivo quanto o que vivemos hoje em dia. 

 

Diferencial competitivo no e-commerce 

 

Estabelecer um diferencial competitivo no e-commerce, em um mercado tão competitivo 

quanto o atual, é não só importante, como também uma questão de sobrevivência. 

Você faz alguma ideia do motivo que faz uma pessoa comprar em sua loja virtual ao invés de 

fazer a mesma compra na loja concorrente? 

Se você não criar um bom diferencial competitivo no e-commerce, de nada adianta a sua loja 

ter a melhor plataforma de e-commerce possível, técnicas de SEO avançadas e um marketing 

digital impecável se nada a diferencia de seus concorrentes. 

Por que os compradores dariam preferência ao seu e-commerce se você não tem nada de 

diferente para oferecer? Ter um produto de qualidade não é o suficiente para que as pessoas 

prefiram a sua loja, você deve de alguma forma criar um diferencial competitivo para poder se 

destacar no segmento e não ser "apenas mais uma loja". 

Como criar um diferencial competitivo para o seu e-commerce 
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Criar uma vantagem competitiva não é tão difícil assim, mas certamente exige uma análise 

profunda da sua concorrência e adequação de métodos em sua loja virtual. Sun Tsu, em A Arte 

da Guerra diz que você deve atacar o inimigo exatamente em seu ponto fraco. No ambiente 

competitivo da Web não é diferente. 

Uma boa forma de criar um diferencial competitivo em relação a sua concorrência é identificar 

os pontos fracos dos concorrentes e estabelecer um fator de diferenciação justamente nesse 

ponto. Esse ponto fraco pode ser facilmente identificado quando se faz uma análise SWOT 

detalhada do projeto. 

Os principais erros de uma loja virtual se concentram basicamente nas formas de pagamento e 

questões de entrega. Por isso, fica relativamente fácil determinar alguns pontos que podem lhe 

oferecer um diferencial competitivo que coloque o seu e-commerce em um patamar superior 

de relacionamento com os clientes. 

Diversidade de formas de pagamento 

Muitas vezes as vendas em uma loja virtual não se concretizam simplesmente porque o cliente 

não encontra uma determinada forma de pagamento. Essa é a razão para muitos dos casos de 

carrinho abandonado em lojas virtuais.  

Por isso, tente colocar o máximo de opções de pagamento disponíveis em sua loja. A variedade 

de formas de pagamento é certamente um fator de aumento da taxa de conversão em lojas 

virtuais. 

Preços mais competitivos 

Compras on-line significam comparação de preços. Com os sites de busca e comparação de 

preços disponíveis no mercado atual, ser competitivo é essencial. Se você tem condições de 

conseguir um preço melhor com seus fornecedores, faça disso uma arma para criar o seu 

diferencial competitivo na web.  

Grite para o seu cliente o quanto o seu preço é melhor que o dos seus concorrentes através de 

sites de comparação, otimização de suas páginas de produtos e links patrocinados e as vendas 

ocorrerão. 

Política de frete grátis 

O frete é o maior responsável pela síndrome do carrinho abandonado. De nada adianta ter um 

bom preço no produto se o seu frete é mais caro do que o do seu concorrente. Pense seriamente 

em uma política de frete grátis para algumas regiões em que você tenha uma vantagem 

comparativa e domine este mercado. 

Política de pós venda 

Trace uma boa política de pós-venda com espaços em seu e-commerce para que seus clientes 

expressem suas opiniões. Obtenha um feedback sobre a experiência de compra de seus clientes. 

Faça-os se sentirem prestigiados e percebam que a sua loja se preocupa com a satisfação deles.  

Faça de tudo para fidelizar seus clientes, pois o retorno em termos de divulgação boca a boca 

será uma de suas principais ferramentas de marketing. 

Vantagem competitiva como fator de diferenciação 
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A criação de um diferencial competitivo em seu comércio eletrônico pode funcionar também 

como excelente ferramenta de marketing uma vez que as pessoas tendem a comentar as lojas 

que se destacam em algum detalhe como por exemplo a facilidade de se efetuar a compra ou 

um ótimo trabalho de pós venda.  

São nestes pequenos detalhes que surge o boca a boca que promove sua empresa no mundo 

virtual, principalmente na era das redes sociais, onde todos compartilham sua experiências. É 

dessa forma que conseguimos criar uma verdadeira estratégia do oceano azul no e-commerce 

e nos destacamos no segmento de atuação. 

A criação de um diferencial competitivo é cada vez mais importante para o sucesso de uma loja 

virtual. 

 

Estratégia do Oceano Azul no e-commerce 

 

Em um ambiente negocial cada vez mais competitivo como o que vivemos hoje no mundo 

online, criar uma Estratégia do Oceano Azul no E-commerce e uma das formas de não só de 

sobrevivência nesse mercado, como também uma forma de se destacar entre as centenas de 

lojas virtuais que surgem a cada dia no Brasil. 

É interessante avaliar a velocidade das coisas na internet. Falar em uma estratégia do oceano 

azul no e-commerce, há bem pouco tempo atrás seria completamente fora de propósito, pois o 

mercado estava “apenas surgindo”. 

O fato é que o comércio eletrônico cresce a passos largos e já se impõem como ferramenta 

essencial à sobrevivência e crescimento de qualquer empresa que esteja ou deseje ingressar no 

varejo online 

O que é Oceano Azul no E-commerce? 

Nosso posicionamento sobre a Estratégia do Oceano Azul no e-commerce é baseado no livro 

best-seller “A estratégia do Oceano Azul – Como criar novos mercados e tornar a concorrência 

irrelevante”. 

No livro os autores mostram que nos negócios, sejam eles físicos ou online, existem dois tipos 

de oceanos empresariais. 

• Oceano Vermelho – Um ambiente negocial onde o espaço de mercado existente e com 

limites bem definidos, onde a concorrência é predatória e acirrada, como no e-

commerce atual; 

• Oceano Azul – Um cenário onde mercados novos e sem limites conhecidos, são 

criados, e onde a concorrência é praticamente nula. 

 

Em síntese, para criar um Oceano Azul para sua loja virtual, você precisa analisar o cenário em 

que está, ou irá entrar, e como poderá acrescentar sua diferenciação através da elevação da 

Curva de Valor do seu negócio. 

O que é a Curva de Valor no comércio eletrônico 
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A Curva de Valor de uma loja virtual, segundo o livro, é composta pelo conjunto de valores 

comuns ou não a um determinado segmento econômico que formam a base da sua proposta e 

modelo de negócio. 

O segredo da Estratégia do Oceano Azul é justamente criar novos mercados através de soluções 

que maximizem as oportunidades e minimizem ou eliminem os esforços em áreas que não 

acrescentam valor real ao negócio. 

Fica então a questão: Como criar uma Estratégia do Oceano Azul para uma loja virtual? 

Como criar uma Estratégia do Oceano Azul para comércio eletrônico 

Em primeiro lugar leia o livro para poder entender o conceito como um todo. Em segundo lugar, 

comprometa-se a só voltar a pensar em seu projeto de e-commerce após terminar de ler o livro, 

ou se não resistir, anote suas avaliações sobre o livro e seu projeto em algum lugar para poder 

pesquisar mais tarde. 

O terceiro passo seria reexaminar a sua proposta de criação de um e-commerce. De que forma 

seus planos e percepções iniciais foram afetados pela leitura? 

Você verá que o e-commerce brasileiro vive um verdadeiro momento de Oceano Vermelho, já 

que a maioria das lojas virtuais, estão indo pelo mesmo caminho. Um movimento muito 

parecido com o boom dos sites de compras coletivas em 2011. Esse filme já foi visto 

recentemente e nós sabemos o final. 

As pequenas e médias empresas no e-commerce precisam encontrar o seu lugar através da 

segmentação e diferenciação no serviço, já que vender pela Internet atualmente é muito mais 

prestação de serviço no e-commerce do que simplesmente a atividade mercantilista. 

Muitos empresários acham que para abrir uma loja virtual de sucesso basta copiar um 

determinado e-commerce que está se destacando. Esse é um erro fundamental. Não se 

consegue agregar valor nenhum a um negócio simplesmente copiando um sistema pré 

existente. 

Criar uma verdadeira estratégia do Oceano Azul no comércio eletrônico é racionalizar recursos 

e inovar para tornar a concorrência irrelevante. 

É claro que existem alguns protocolos do e-commerce que por uma questão de usos e costumes 

já se tornaram itens obrigatórios em qualquer estrutura, portanto, não se trata de copiar, mas 

até mesmo estes precisam ser pensados. 

Criar uma estratégia do Oceano Azul no comércio eletrônico significa romper com paradigmas, 

mas antes de tudo significa criar novos mercados. 
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Primeiros Passos – Criando e Registrando um Domínio 

Para ter um site, blog ou loja virtual, em primeiro lugar você deve criar um endereço na Internet 
que todo mundo conhece como WWW. Esta será a sua referência para as pessoas que irão 
acessar o seu site. Esse vai ser o seu referencial e por isso é necessário que você tenha muita 
atenção a esse processo, pois não são poucos os casos em que erros nessa etapa elementar do 
processo de um projeto de e-commerce causam grandes problemas. 

Um endereço na Internet passa a ser a sua identificação com o seu público consumidor e por 
isso é parte integrante de todas as ações de marketing que sua empresa irá empreender. Muito 
mais que sua marca, o endereço na Internet de uma loja virtual, passa a ser também ferramenta 
técnica de marketing online. 

A criação de um domínio não é obra do acaso ou impulso após uma reunião animadora sobre o 
projeto. O seu endereço na Internet é uma forma única de conseguir maior divulgação da sua 
marca e do seu negócio. Portanto, pense muito bem antes de vincular a sua loja a uma estrutura 
www.sualoja.com.br. 

 

Como Criar um domínio no Brasil 

Para criar um domínio você deve registrá-lo junto ao órgão competente que no caso brasileiro 
é a FAPESP. Uma vez registrado, você deverá pagar uma taxa de manutenção anual no valor de 
R$ 30,00 o que lhe garantirá a posse deste domínio. 

Para a criação do domínio basta você acessar o endereço registro.br, criar uma ID, ou seja, a sua 
identificação junto a FAPESP e ler as orientações para a criação do domínio. Guarde com você 
os dados do registro como a ID e a senha de acesso aos seus domínios registrados no registro.br 

 

Quem pode ter um domínio 

Atualmente no Brasil qualquer pessoa pode ter um domínio seja física ou jurídica. Até alguns 
anos atrás era preciso ter um CNPJ para o registro dos domínios .COM.BR, mas esta exigência 
foi abolida em novembro de 2008. 

 

Tipos de domínios mais usados 

Os domínios se diferenciam por suas extensões que podem indicar o país de origem do domínio 
como .BR, .AG ou extensões que indicam um ramo de atividade como o MIL para militares, GOV 
para órgãos governamentais, ADV para advogados e assim por diante. Existem ainda extensões 
que determinam atividades e conteúdo do site como por exemplo, TV para sites que publicam 
vídeos ou transmissões televisivas em suas páginas. 

Você pode criar seu domínio com qualquer extensão, desde que o domínio esteja disponível 
para registro. Não é necessário criar o domínio com a extensão da sua atividade, esta é apenas 
uma opção a mais que está disponível, embora sua utilidade no Brasil seja questionável. 
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Registros internacionais 

Os domínios .BR são exclusivos do Brasil, mas você também pode criar um domínio usando 
extensões de outros países caso eles estejam disponíveis. Isso se usa muito quando você quer 
proteger uma marca ou tem público em outros países e por uma questão de conveniência quer 
um domínio regionalizado.  

Digamos que você tenha na Argentina um público significativo, neste caso faz sentido você 
registrar um domínio como exemplo www.suloja.com.ar. Faria sentido. Fora isso, somente no 
caso de proteção de identidade como iremos ver mais adiante vale a pena registrar outro 
domínio no exterior. Na maioria o simples registro da extensão .COM já resolveria o problema. 

 

Proteção de Domínio 

A sua loja virtual é parte do seu negócio e o domínio, como referencial deste segmento da 
empresa é um patrimônio da mesma. Proteger um domínio é muito importante tanto por razões 
legais quanto comerciais. Já imaginou que desagradável se depois de investir muito dinheiro 
para a consolidação de sua marca na Internet aparece alguém e registra um domínio com uma 
pequena diferença na grafia e começa a desviar seus clientes menos avisados? É justamente por 
isso que devemos proteger os domínios. Vejamos então como fazer esta proteção. 

Uma vez escolhido um domínio, tente registrar suas variações como plural e outras. Você não 
vai precisar ter uma loja para cada um e nem deixá-los ativos, o importante é deter o direito de 
uso do domínio para que não seja registrado por um concorrente ou outra pessoa qualquer. 

Preste atenção também nas variações que incluem “de”, “do” e assim por diante. Se você vai 
registrar o domínio www.casadefestas.com.br tente registrar também o domínio 
www.casadafesta.com.br e outras variações que se apliquem ao seu caso. 

Dentro do contexto geral dos custos de montagem de uma loja virtual, o gasto não será nada 
expressivo, mas certamente vai lhe poupar muita dor de cabeça. 

 

Escolhendo o Domínio 

Uma vez que você já sabe como e onde registrar um domínio, vamos agora partir para a questão 
da escolha do nome da loja virtual para colocar no domínio. Para quem está começando, aí vai 
uma dica muito importante e valiosa.  

A escolha de um bom domínio pode ser o primeiro passo para uma campanha de marketing 
digital de sucesso e também pode lhe economizar muito dinheiro. 

Por que isso. Simples, como veremos mais adiante, na divulgação da sua loja virtual você deverá 
criar uma estratégia de otimização para sites de busca, ou seja, formas de deixar as páginas de 
produtos na melhor colocação nas ferramentas de busca como Google e outras. O domínio pode 
exercer um papel crucial nesta estratégia. 
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O motivo é simples. Um dos critérios de classificação dos sites nas páginas de respostas das 
ferramentas de busca é a relação do próprio domínio com a palavra-chave digitada.  

Se você já estiver sendo assessorado por um profissional ou empresa de marketing digital está 
na hora de entrar em contato com eles e discutir este aspecto do negócio e suas influências na 
estratégia de SEO - Search Engine Optimization -  ou otimização para sites de busca. 

Se você não dispõe deste tipo de assessoria, aí vai uma dica. Tente colocar em seu domínio uma 
palavra chave pela qual acha que a sua loja vá ser procurada ou que defina genericamente o seu 
negócio. 

 

Cuidados na escolha do domínio 

O domínio de um site ou loja virtual deve ser curto e objetivo, deve identificar o negócio ou 
marca rapidamente e ser de fácil memorização. Simplicidade é a regra básica de praticamente 
tudo e em termos de divulgação de uma loja virtual. Por isso vejamos algumas coisas que devem 
ser evitadas: 

• Domínios Longos – Fuja de domínios de grafia longa porque são de difícil 
memorização e cansam o usuário da Internet que anda cada dia mais preguiçoso. 
 

• Estrangeirismos – Se a sua marca ou produto não é firmemente identificado com 
uma palavra estrangeira não a inclua em seu domínio. 
 

• Grafias Exóticas – Evite domínios com o que chamamos de grafias exóticas, ou 
seja, coisas do tipo Python ou Twirthphoon. Ninguém vai se lembrar a não ser que 
conheça há anos. Tudo bem se a linha de vodka que você venda seja eslovena, mas 
um domínio tipo www.estharwburkaz.com.br dificilmente será lembrado pelo 
usuário. Que tal www.vodkaeslovena.com.br? 
 

• Traços – Evite traços na construção do seu domínio. Uma estrutura de domínio do 
tipo www.marionetes-maria.com.br talvez leve a muitas digitações erradas e 
perda de audiência. O www.marionetesmaria.com.br surtiria o mesmo efeito e 
não traria riscos. 

 

Conclusão 

 

O domínio de uma loja virtual ou de um site é muito importante para o desempenho do mesmo 

e por isso não pode ser fruto de uma decisão apressada ou emocional. Ele pode contribuir e 

muito com o sucesso do seu empreendimento e por isso mesmo merece tanto planejamento e 

avaliação quanto as outras ferramentas que irão compor o seu e-commerce. 
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O que é uma Plataforma de E-commerce 

 

Toda loja virtual precisa de um sistema (software) que fica instalado em um provedor de 

hospedagem para funcionar. É o que chamamos de plataforma de e-commerce. Este sistema é 

responsável pela criação, exibição e administração da loja virtual.  

Este sistema desempenha papel fundamental para o sucesso do seu e-commerce, por isso 

vamos avaliar detalhadamente cada tipo de plataforma disponível. 

As plataformas de e-commerce podem ser divididas em 3 grandes categorias: 

• Plataformas Alugadas – Soluções prontas que podem ser alugadas e utilizadas 
segundo as normas de locação acordadas 

• Plataformas Open Source – Também conhecidas como lojas gratuitas que podem ser 
utilizadas sem qualquer custo pelo sistema 

• Plataformas Próprias Exclusivas - Sistemas desenvolvidos conforme às especificações 
do contratante  

 

Plataformas de E-commerce Alugadas 

Outra categoria de plataformas para comércio eletrônico bastante usadas são sistemas de e-
commerce já desenvolvidos que podem ser alugados para utilização por tempo ilimitado em 
troca de uma taxa mensal, comissão sobre vendas ou ambas as formas de cobrança. 

Pela sua facilidade de contratação e implantação tem sido uma solução bastante utilizada por 
quem está ingressando no segmento do varejo virtual. Tecnicamente são muito boas, na sua 
maioria derivadas de lojas open source.   

Este tipo de solução representa uma verdadeira terceirização da estrutura de TI ligada ao e-
commerce em sua empresa. Muitas empresas a adotam justamente para não terem que se 
preocupar com a gestão técnica da loja virtual, concentrando suas atenções na produção de 
conteúdo como textos e imagens. 

Principais Vantagens dos Sistemas Alugados 

• Implantação em curto espaço de tempo – Por se tratarem de plataformas prontas 
e na maioria das vezes hospedadas no provedor do próprio desenvolvedor, sua 
implementação é quase que imediata e não necessita de suporte técnico para o 
procedimento. 
 

• Plataforma amplamente testada - Como estas plataformas já possuem uma base 
instalada muito grande geralmente não possuem bugs ou problemas de 
programação. 
 

• Atualizações do software incluídas na taxa de manutenção – Uma das principais 
vantagens destes sistemas. Os contratos de locação geralmente incluem as 
atualizações e melhorias sem custo adicional. 
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• Permitem algumas customizações no layout e funcionalidades – Os layouts 
podem ser melhorados conforme as suas necessidades. 
 

• Adaptadas à realidade brasileira – Como são desenvolvidas para satisfazer a 
demanda interna, módulos regionais como Correios, boletos e gateways já estão 
adaptados ao sistema. 
 

• Documentação em português – Como o sistema é desenvolvido para o público 
brasileiro, estes sistemas costumam ter uma boa documentação em termos de 
manual e tutoriais de uso. 

 

Principais Desvantagens dos Sistemas Alugados 

Se por um lado a solução de terceirização da TI da loja seja vista por muitos como uma grande 
vantagem, existem opiniões diversas que são apontadas como desvantagens deste tipo de 
sistema. Por isso é muito importante que você conheça a empresa que está disponibilizando o 
sistema e também alguns usuários mais antigos. O contrato deve ser minuciosamente analisado 
para que você não tenha surpresas posteriormente. 

Entre as desvantagens geralmente apontadas nos sistemas de lojas alugadas temos as 
seguintes: 

• Customização obrigatoriamente feitas pelo fornecedor do sistema – Geralmente 
os códigos destas lojas não são abertos aos usuários o que torna qualquer 
alteração impossível a não ser que seja feita pela equipe do fornecedor. 
 

• Falta de controle sobre os critérios de cobrança – Alguns clientes reclamam do 
fato de não poderem auditar o número de page views ou taxa de transmissão do 
site e provedor quando estes são utilizados como forma de cobrança. 
 

• Restrições à utilização de acessórios – Alguns acessórios bastante interessantes 
como chats e sistemas próprios de monitoramento de tráfego tem suas instalações 
proibidas neste tipo de plataforma. 

 

Custo de Implantação 

Os custos variam de fornecedor para fornecedor e também em função dos planos oferecidos. 
Nesta modalidade de solução, você aluga a loja dependendo da sua necessidade em termos de 
número de produtos cadastrados, page views e outros parâmetros. 

Para iniciar as atividades é também cobrada uma taxa de configuração em alguns casos. Esta 
taxa cobre os custos iniciais de instalação do sistema no servidor. Entre em contato com as 
empresas para saber os custos. 

O custo para a customização de elementos gráficos e inserção de novas funções varia bastante 
de fornecedor para fornecedor e por isso não podemos fazer uma previsão. 
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O importante neste tipo de solução é você conhecer bem o serviço que está contratando, pois 
existem muitos fornecedores com uma infinidade de recursos. O que você deve procurar é uma 
plataforma que se adapte às suas necessidades imediatas e de médio prazo para que você não 
tenha que ficar reestruturando a sua loja todo ano em função do crescimento natural do 
negócio. 

 

Contratação de Lojas Alugadas 

 

Muito embora a solução de aluguel de uma loja virtual seja muito usada e em alguns casos a 

mais indicada, principalmente para o empresário que está fazendo sua primeira incursão no 

mundo do varejo virtual, essa solução precisa ser muito bem elaborada para que no futuro a 

empresa não se depare com um problema gigantesco. 

A melhor coisa a fazer é pesquisar e testar as plataformas antes de contratar para ter uma noção 

exata do sistema que se está contratando. A maioria dos fornecedores de soluções alugadas 

oferece um período de teste da plataforma que varia de 10 a 15 dias. É o período certo para que 

você possa avaliar os recursos do sistema e a capacidade da sua equipe em se adaptar ao uso 

da plataforma. 

 

Requisitos básicos para a escolha de uma plataforma de e-commerce 

 

Embora a maioria das plataformas de e-commece no mercado brasileiro possua as mesmas 

funcionalidades, alguns detalhes técnicos fazem toda a diferença em termos de desempenho e 

principalmente no que diz respeito ao marketing digital. 

Entre os requisitos que julgamos fundamentais para um bom desempenho em termos de 

marketing digital, temos: 

• Recursos completos de otimização para ferramentas de busca como URLs amigáveis, 

meta Tags específicas por página e sitemaps 

• Integração plena com o Google Analytics e seus recursos para e-commerce 

• Possibilidade de implementação do código de rastreamento de conversões do Google 

AdWords 

• Possibilidade de implementação dos pixels do Facebook 

No anexo de ferramentas para o planejamento temos uma planilha completa de requisitos 

desejáveis em um sistema de loja virtual alugado. 

 

Contratação da Plataforma 

 

No processo de contratação do aluguel do sistema é importante que todos os recursos estejam 

listados no contrato ou em um adendo para que futuramente não venham a surgir problemas 
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em relação às especificações contratadas. Contratos com cláusulas vagas são uma fonte 

inesgotável de aborrecimentos já que o poder legal do documento fica bastante enfraquecido. 

No caso de contratação com profissional freelancer, é necessário cercar-se de todos os cuidados 

em relação a seriedade do profissional e sua capacidade de continuidade com o trabalho. Os 

casos de “programadores abduzidos” são bastante comuns no Brasil e as consequências são 

catastróficas para o negócio. 

Período de Teste 

 

A maioria dos fornecedores de soluções alugadas oferece um período de teste da plataforma 

que pode variar de 10 a 30 dias. Aconselhamos que você faça esta experiência para conhecer 

melhor a plataforma e verificar se ela satisfaz às suas necessidades atuais e futuras. Explore os 

recursos oferecidos e faça uma avaliação criteriosa para que não venha a se ver na desagradável 

situação de ter que mudar de plataforma em função da carência de recursos.  

 

Plataformas Open Source 

São plataformas desenvolvidas por comunidades de programadores no sistema de código 
aberto (open source) e distribuídas via Internet. Na maioria dos casos são plataformas bem 
estruturadas e com diversas opções de configuração. Seu uso é bastante disseminado graças à 
flexibilidade de seus códigos de programação. As mais conhecidas, foram desenvolvidas na 
linguagem PHP e trabalham com plataformas Linux. Também são conhecidas como “lojas 
grátis”. 

O Mito da Loja Virtual Grátis 

O termo Loja Grátis na verdade não corresponde a verdade, pois o que é grátis é o código 
disponibilizado pelas comunidades de desenvolvimento, mas a instalação, configuração, 
personalização de dados, personalização e possíveis acréscimos de funções específicas precisam 
de pessoal especializado e portanto geram custos para o lojista. 

O sucesso das lojas open source tem sua razão de ser. As comunidades funcionam como “clubes” 
e discutem intensamente o programa criando assim um gigantesco fórum de discussão. 
Geralmente são comunidades internacionais com representantes em diversas partes do mundo. 

 

Principais Vantagens dos Sistemas Open Source 

• Constante atualização dos códigos através das comunidades de desenvolvimento – 
Por terem comunidades de desenvolvimento muito ativas o sistema tende a estar em 
constante evolução e correção de eventuais erros 
 

• Plataforma estável e em constante teste – Como estas plataformas possuem milhões 
de usuários os eventuais erros de programação são reportados aos fóruns de discussão 
e corrigidos pela comunidade. 
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• Tempo de instalação relativamente  curto – Como o código base já está pronto o 
tempo de implantação de uma loja padrão é bastante reduzido. 
 

• Podem ser customizadas por qualquer programador – Qualquer programador com 
conhecimento da linguagem de programação em que foi desenvolvido o sistema pode 
alterá-lo. Isso abre o leque de opções para melhorias no sistema ou adaptação a 
necessidades específicas.  
 

• Baixo custo de implantação – Por ser um código aberto os custos de desenvolvimento 
são bem menores do que os de uma loja que se constrói do zero. 
 

• Várias opções de layouts prontos, também conhecidos como templates – Por serem 
lojas de código aberto, vários modelos de layout foram desenvolvidos por designers 
independentes e podem ser adquiridas em sites especializados.  

 
 

O Que São Templates? 

Templates são layouts prontos que tem como finalidade alterar o aspecto visual das lojas open 
source que em suas versões básicas não costumam ter uma boa aparência. Estes layouts são 
desenvolvidos por empresas e programadores independentes e vendidos na Internet por sites 
especializados. 

O uso de templates agiliza em muito o processo de implantação de uma loja virtual baseada em 
sistemas open source além de reduzir o custo de webdesign. 

Nos sites de referência do setor, você encontrará centenas de layouts prontos, de muito boa 
qualidade, que podem ser comprados online e baixados diretamente no site. Feito isso, basta 
inseri-la no local apropriado da instalação desse arquivo em sua plataforma de e-commerce. 

As templates possuem diversas opções de configuração, tanto a nível interno da própria 
template, quanto no nível de alterações do código fonte original. No segundo caso, é necessária 
a intervenção de um técnico capacitado já que se trata de uma área bem sensível do sistema. 

Bons sites de referência para a aquisição de templates são:  

• Theme Forest – www.themeforest.net 

• Template Monster – www.templatemonster.com 

No anexo de Referências, você encontrará mais fornecedores de templates para lojas virtuais. 

Principais Desvantagens  

Nem tudo são flores quando se fala de plataformas baseadas em sistemas open source, o que 
também ocorre com as outras opções disponíveis.  Para melhor orientação, vejamos algumas 
desvantagens deste tipo de sistema. 

• Nem sempre apresentam soluções regionalizadas - Opções regionalizadas como 
cálculo de frete dos Correios, boletos bancários e soluções para meios de pagamentos 
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como, por exemplo, PagSeguro. 
 

• Falhas de segurança – Mesmo com o empenho das comunidades de desenvolvedores 
em aprimorar o sistema, algumas possuem falhas de segurança em função de erros de 
programação e estrutura conhecida. 
 

• Pessoal especializado – Em alguns casos (em especial a Magento) existe uma certa 
dificuldade em encontrar programadores para implantação de soluções exclusivas. 
 

• Não tem garantia de suporte – O único suporte oferecido é o dado pelos fóruns de 
discussão das respectivas comunidades e sempre tratado em termos altamente 
técnicos. Não é coisa para leigos. 
 

• Deficiência no que diz respeito a manuais – Documentação sobre o sistema não é o 
forte destas plataformas. Manuais e tutoriais dirigidos ao público leigo. 

 

Principais Plataformas Open Source  

Atualmente existem dezenas de plataformas no modelo Open Source no marcado, mas nem 
todas são facilmente aplicadas no Brasil, em função de algumas peculiaridades do nosso 
mercado, como por exemplo, a questão do boleto bancário e compatibilização com nossos 
sistemas e legislação de pagamentos online. 

Atualmente o mercado é praticamente dominado por três grandes plataformas: 

• Magento 

• WordPress 

• Presta Shop 

Existem outras plataformas open source, mas como não possuem os módulos regionais básicos 
(boleto, cálculo automático nos Correios, etc...) não são utilizadas no Brasil.  

 

Plataformas de E-commerce Exclusivas 

Como o próprio nome já define são sistemas de e-commerce desenvolvidos exclusivamente para 
satisfazer às necessidades de um determinado cliente.  Geralmente é uma solução adotada por 
grandes lojistas já com bastante experiência no comércio eletrônico e necessidades bem 
específicas. 

Seu uso não é muito comum embora seja a primeira coisa que as pessoas pensam quando 
pretendem entrar no comércio virtual. O custo de desenvolvimento é muito alto e como sua 
principal vantagem é de satisfazer às necessidades do cliente, obviamente o mesmo já deve ter 
alguma experiência no mercado. 
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Principais Vantagens dos Sistemas Exclusivos 

• Oferecem todos os recursos que o cliente necessita – A estrutura do sistema é 
determinada pelo cliente no detalhamento do projeto, portanto o sistema se 
encaixa como uma verdadeira luva na empresa 
 

• Controle completo do desenvolvimento e aprimoramento – O código do sistema 
é proprietário, portanto qualquer alteração pode ser feita a qualquer momento 
por pessoal tecnicamente capacitado. 
 

• Suporte pleno oferecido pelo desenvolvedor – O desenvolvedor fornece suporte 
completo ao cliente, serviço este que deve ser contratado após a criação do 
sistema 
 

• Integração com sistemas de controle já existentes na empresa – Sendo um 
sistema feito sob demanda, pode ser integrado facilmente com outros sistemas de 
gerenciamento já existentes na empresa 
 

• Documentação em português – Como o sistema é desenvolvido para um cliente 
específico, estes sistemas costumam ter uma boa documentação em termos de 
manual e tutoriais de uso. 

 

Principais Desvantagens dos Sistemas Exclusivos 

Até mesmo no caso de plataformas exclusivas existem alguns pontos em que elas levam 
desvantagens diante de outras opções. 

• Tempo de planejamento bastante longo – O tempo de análise das necessidades e 
proposta de soluções é bastante longo para se propor uma solução que realmente 
satisfaça 
 

• Prazo de implantação muito grande – São necessários pelo menos 6 meses para o 
desenvolvimento e teste de uma solução deste porte 
 

• Alto custo de desenvolvimento – Por ser um sistema único o custo pode chegar 
facilmente à casa das dezenas de milhares de reais 

 

Custo de Implantação 

Mais uma vez os custos variam em função do desenvolvedor, tipo de contrato e recursos 
propostos. Entre planejamento e desenvolvimento pode-se facilmente iniciar com um 
orçamento em torno de R$ 20.000,00 a R$ 100.000,00. 

Além do custo do sistema você terá também o custo de hospedagem do site que vai depender 
do tipo de hospedagem necessária para o seu sistema. Geralmente nestes casos usa-se um 
provedor dedicado, algo em torno de R$ 600,00. 
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Marketplaces 

Os marketplaces são plataformas que alugam espaço para que outros lojistas possam vender 
seus produtos em troca de uma comissão sobre as vendas que tiveram origem neste ambiente. 
Funcionam como uma extensão da sua loja virtual e um novo canal de vendas online. 

Este é um modelo que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, seja como uma 
complementação da plataforma de e-commerce original, seja como ambiente para testes de 
novos produtos. É também uma ótima oportunidade para que os empreendedores que estão 
começando no comércio eletrônico, experimentarem o ambiente negocial em situações mais 
competitivas. 

Vantagens dos Marketplaces 

Como nos exemplos de plataformas citados anteriormente, os marketplaces apresentam 
vantagens e desvantagens que devem ser avaliadas na hora de decidir se você deve ou não optar 
por esta modalidade de venda online. 

Uma das principais vantagens dos marketplaces é funcionar com mais um canal de vendas para 
a empresa, aumentando assim o seu alcance de mercado e trabalhando também como 
ferramenta para expor a própria marca, em uma ação de Branding. 

Outra grande vantagem dos marketplaces é que eles na verdade funcionam como uma 
plataforma de e-commerce pronta para o uso. Basta que você submeta a sua loja ao programa 
de participantes do marketplace e seja aprovado, para começar a cadastrar os seus produtos e 
vender. 

Um dos maiores argumentos para que você trabalhe com marketplaces é que este é um 
ambiente de altíssimo tráfego, já que na maioria das vezes são plataformas de e-commerce de 
grandes players do mercado, como Amazon, Submarino e outros. 

Como estas plataformas investem violentamente em marketing, o tráfego gerado para a loja é 
igualmente gigantesco, o que gera um volume maior de oportunidades de vendas. 

Podemos também destacar como vantagens dos marketplaces a questão do processamento de 
pagamentos. Todo o trabalho de cobrança e verificação de dados é feito pelo próprio 
marketplace, o que reduz o back office da sua loja virtual. 

Desvantagens dos marketplaces 

Uma das principais desvantagens dos marketplaces é que por se tratar de um ambiente 
altamente competitivo, muitas vezes as marcas entram em uma guerra de preços que acaba 
reduzindo sensivelmente as margens de lucro dos produtos. 

Outro ponto que pesa negativamente para os marketplaces é que neste ambiente de vendas, o 
marketing da loja foge totalmente ao seu controle, já que todas as ações de divulgação e 
direcionamento ficam por conta da plataforma. 
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Por fim, o maior argumento contra os marketplaces é o de custos. Estas plataformas, como dito 
anteriormente, cobram uma comissão sobre as vendas, o que em alguns casos, como o de 
produtos que possuem uma pequena margem de lucro, inviabiliza o uso desta alternativa. 

Além da comissão paga por venda, os marketplaces repassam também aos participantes, os 
custos de processamento de pagamentos eletrônicos como taxas e outros cobrados pela 
operadoras de cartões de crédito e intermediadores de pagamentos. 
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Monitoramento no E-commerce 

 

O monitoramento de tráfego de uma loja virtual é uma das etapas mais importantes para o 

desenvolvimento do negócio. 

É através do monitoramento de tráfego e suas ferramentas que  você conseguirá entender o 

comportamento dos usuários em sua loja, possibilitando a otimização de processos e a coleta 

de informações que terão impacto nas diversas dimensões envolvidas no negócio. 

 

Importância do monitoramento de tráfego na gestão do e-commerce 

 

Com a instalação de bom sistema de monitoramento você poderá acompanhar de forma 

detalhada todas as vendas da sua loja, criar objetivos e metas de conversão, monitorar o 

desempenho de vendas de departamentos e produtos e usar estas informações para aperfeiçoar 

sua estrutura. 

O e-commerce é um ambiente dinâmico e felizmente, temos como acompanhas cada passo dos 

visitantes de uma loja virtual. Através da interpretação de relatórios  e gráficos gerados pelas 

ferramentas de monitoramento, podemos analisar o comportamento destes usuários e 

determinar o que pode ser melhorado em termos de experiência de visita à loja. 

 

Importância do monitoramento de tráfego na marketing digital 

 

Também no marketing digital os sistemas de monitoramento de tráfego desempenham um 

papel fundamental. Toda campanha de marketing online precisa ser monitorada, justamente 

para que possamos analisar seus resultados, tanto do ponto de vista de conclusão de metas, 

quanto do ponto de vista de retorno do investimento. 

É através das ferramentas de monitoramento de tráfego que podermos determinar quais são os 

canais com melhor potencial de conversão, melhores dias e horas para veicular nossas 

campanhas, e o mais importante, qual o retorno que cada uma delas está gerando em termos 

de retorno. 

 

Importância do monitoramento no desenvolvimento da loja 

 

Outro ponto importante do monitoramento de tráfego é o de desenvolvimento de processos 

internos da loja, como por exemplo questões de usabilidade e até mesmo questões mais 

técnicas como o tempo de carregamento de páginas. 

As ferramentas de monitoramento podem, por exemplo, identificar pontos de estrangulamento 

de navegação, preferências de caminhos dos usuários, setores e produtos com elevada taxa de 

rejeição, produtos não encontrados e muitas outras informações. 
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Google Analytics e E-commerce 

 

O Google Analytics é um sistema gratuito de monitoramento de tráfego que pode ser instalado 

em qualquer site, loja virtual ou blog. 

O objetivo principal do Google Analytics não é apenas saber quantos usuários acessam o seu site 

e sim, de que forma esses usuários se comportam ao navegar pelas diversas páginas e seções 

deste site. 

É com base nas informações coletadas através do Google Analytics que podemos analisar se os 

visitantes de um determinado site estão tendo o comportamento esperado como resposta a 

uma determinadas campanha de marketing online fazendo exatamente o que esperávamos no 

projeto inicial, e se não, o que pode ser feito para corrigir o problema. 

O monitoramento de tráfego é uma das principais funções de qualquer atividade online e 

indispensável para a gestão de negócios neste segmento, e Google Analytics, ou GA como 

também é conhecido, é a ferramenta padrão do mercado. 

 

Recursos disponíveis no Google Analytics 

 

Os recursos do Google Analytics parecem ser infinitos e justamente por isso é considerado 

atualmente uma das principais ferramentas de gerenciamento de decisões na Web. Veja 

algumas das informações que ele fornece: 

• Número total de visitantes, visitante único e visitantes que retornam ao site 

• Origens de tráfego - De onde estão vindo os acessos que chegam ao site 

• Metas - Quais as metas traçadas para o site foram atingidas 

• Resultados de e-commerce - Como anda o desempenha da sua loja virtual 

• Marketing - Quais as campanhas de marketing que proporcionam melhor resultado 

• Mídias Sociais - Quais de suas ações em redes sociais lhe trazem maior acesso 

Atualmente, nenhum administrador de site ou profissional de marketing digital pode trabalhar 

sem essa ferramenta. É um verdadeiro mapa da mina para quem deseja entender melhor a 

interação dos usuários com um site ou campanha de marketing online. 

 

As opções do Google Analytics 

 

No estágio atual de tecnologia da ferramenta, praticamente não existe o que não possa ser 

mensurado. Para quem não sabe o que é Google Analytics em detalhes, ele pode parecer apenas 

um sistema de monitoramento de acessos, mas na verdade ele funciona como verdadeira 

ferramenta para tomada de decisões gerenciais. 

Como dito no início deste artigo, o GA vai muito além da contagem de visitas. As configurações 

do Google Analytics nos permitem identificar caminhos de navegação, formas de interação e 

coletar dados que nos ajudam no desenvolvimento e aperfeiçoamento do site e seu conteúdo. 
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Google Analytics não é bola de cristal 

 

O Google Analytics não aponta para você onde está o problema. Ele fornece uma série de 

informações com base nas quais você poderá tirar suas conclusões através da interpretação dos 

gráficos e tabelas gerados. É o que chamamos de Web Analytics ou Web Análise na versão 

abrasileirada. 

Através da web análise e do domínio das ferramentas disponíveis que você poderá ter uma 

leitura clara de todas as informações referentes a números e comportamento dos usuários de 

qualquer tipo de site, seja ele de conteúdo ou comércio eletrônico. 

Para auxiliar nessa função, criamos o curso de Google Analytics e Web Análise que realizamos 

mensalmente no formato presencial e também disponível no formato online. Nesse 

treinamento explicamos os principais conceitos de web analytics e apresentamos as diversas 

ferramentas do Google Analytics. 
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Meios de Pagamento e Integração 

 

Os meios de pagamento de uma loja virtual desempenham um papel fundamental para o 

negócio, já que têm impacto sobre diversas dimensões de um e-commerce, como sua saúde 

financeira, taxa de conversão da loja virtual e até mesmo o conceito da loja junto ao público. 

Do ponto de vista da saúde financeira do negócio, a escolha dos meios de pagamento impacta 

em questões como o cronograma de lançamento da loja, os custos operacionais e o fluxo de 

caixa, já que a retenção dos pagamentos por períodos prolongados pode descasar de 

recebimento e pagamento dos produtos. 

Um outro problema que deve ser muito bem analisado diz respeito às taxas cobradas pelos 

diversos modelos de processamento de pagamentos eletrônicos. Elas variam muito de serviço 

para serviço e têm impacto direto sobre a sua estrutura de custos. 

Vejamos então quais são as principais opções de sistemas de processamento de meios de 

pagamento e identificar aquela que mais se adapta às suas necessidades. 

 

Gateways de Pagamento 

 

Esta é a opção, que no mundo físico corresponderia ao uso da maquininha de cartões de crédito. 

Na opção por Gateways de Pagamento, a sua loja pode oferecer o pagamento através de cartões 

de crédito processando estes pagamentos diretamente com as administradoras de cartões.  

Para isso, o lojista deverá entrar em contato com cada uma delas e firmar um contrato para a 

utilização na sua loja virtual.  

 

Vantagens dos Gateways de Pagamento 

 

Uma das grandes vantagens da operação através de Gateways de Pagamento na estrutura atual 

brasileira, com poucas redes participando do mercado, basicamente a Cielo e Redecard, é que 

através de alguns poucos contratos, você poderá se filiar a diversas bandeiras de cartões de 

crédito. 

Outra vantagem é que ao adotar este tipo de processamento de formas de pagamento, você 

também não terá que se preocupar com alguns protocolos de segurança no processamento dos 

pagamentos como os requisitos de PCI e DSS. 

Outra vantagem desta opção é que ao adotá-la, você poderá implementar o que chamamos de 

Checkout Transparente, ou seja, todo o processamento será executado no próprio ambiente da 

loja virtual. Isso evita que o comprador seja remetido a um ambiente externo para a inserção 

dos seus dados do cartão de crédito, o que sempre gera desconfiança por parte dos clientes. 
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Desvantagens dos Gateways de Pagamento 

 

Mesmo sendo um dos sistemas de processamento de pagamentos mais antigo em termos de 

lojas virtuais, se comparado a outras opções disponíveis no mercado, os Gateways de 

Pagamento apresentam algumas desvantagens. 

A primeira grande desvantagem de adotar esta solução de pagamento para sua loja virtual é que 

ele integra única e exclusivamente o pagamento através de cartões de crédito, deixando de lado 

outras opções como o boleto bancário e o pagamento através de débito em conta corrente. 

Como o pagamento através de boleto bancário é uma modalidade ainda muito presente no e-

commerce brasileiro, ao optar pelos Gateways de Pagamento você deverá contratar uma outra 

solução para o processamento de boletos e débito online, o que introduz mais custo e trabalho 

de back office em sua estrutura. 

Outro grande problema diz respeito ao contrato, que deverá ser feiro com duas operadoras e 

além disso será também necessário entrar em contato com as diversas bandeiras. O resultado 

disso é mais trabalho burocrático e um tempo maior para implementação do processamento de 

pagamentos. 

Temos também a questão dos custos envolvido. Diferentemente de outras soluções de 

pagamento para e-commerce, os Gateways de Pagamento, além de cobrarem uma taxa sobra 

cada venda efetuada, frequentemente cobram também pela disponibilização do serviço em si, 

como o aluguel que pagamos pela maquininha no mundo físico. 

Do ponto de vista da segurança nos meios de pagamento, uma crítica que se pode fazer aos 

Gateways de Pagamento é de que eles não oferecem uma gestão de risco ativa, ou seja, durante 

o processamento da ordem, não há a verificação de fatores de risco, o que possibilita um 

número infindável de fraudes em sua loja, como o caso dos cartões roubados, por exemplo. 

 

Indicação dos Gateways de Pagamento 

 

Em função da estrutura necessária para utilizar esta solução de pagamento, seu uso é mais 

indicado para lojas virtuais mais maduras, com uma boa experiência na gestão de processos e 

estrutura já definida e treinada nesta área. 

Outra situação onde os Gateways de Pagamento são mais indicados, é quando a sua loja virtual 

atinge um número de vendas elevado. Neste caso, você terá condições de negociar taxas de 

processamento mais baixas, e em se tratando de custos, poderá dissolver os custos de back 

office por um número maior de operações. 
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Intermediadores de Pagamento 

 

Os Intermediadores de Pagamento são a forma mais simples, rápida e segura de vender um 

produto ou serviço pela internet e ideal para os pequenos e médios empreendedores digitais.  

Realizando um simples cadastro no intermediador de pagamento escolhido e feita a verificação 

de dados cadastrais e bancários, você terá acesso a uma plataforma completa de gestão de 

meios de pagamentos online. 

O intermediador recebe o pagamento para você e deposita em sua conta bancária alguns dias 

depois, cobrando pequenas taxas. Você paga taxas apenas quando vende. O cadastro é sempre 

gratuito. 

Os intermediadores de pagamento já possuem contratos com as bandeiras de cartão de crédito 

e instituições financeiras. Você não precisa ter relação nenhuma com eles. Como o próprio nome 

diz, o intermediador faz esse papel para você. 

 

Vantagens dos Intermediadores de Pagamento 

A grande vantagem do uso de Intermediadores de Pagamentos em lojas virtuais é a praticidade 

oferecida pelo sistema. A adoção desta solução reduz sensivelmente o trabalho de back office e 

também os custos envolvidos nesta dimensão de um e-commerce. 

Além disso, a redução da burocracia para a implementação do sistema é outro ponto para se 

chamar atenção. Com um único contrato e integração, você poderá disponibilizar não só o 

pagamento através de cartões de crédito, como também as opções de boletos bancários e débito 

em conta corrente em alguns bancos. 

Do ponto de vista técnico, a vantagem é ter todas as opções sendo disponibilizadas através de 

uma só integração, o que reduz bastante o consumo de recursos da plataforma de e-commerce 

e do provedor de hospedagem. 

A integração é bem fácil, já que a grande maioria das plataformas de e-commerce já possuem 

esta alternativa integrada, em função de sua ampla utilização. No caso das plataformas alugadas, 

esta já é uma solução nativa, ou seja, já incorporada ao sistema por default. 

No caso de soluções open source como a Magento e WordPress, a integração também pode ser 

feita de maneira bem simples, através de plugins específicos para estas plataformas. É uma 

questão de instalar e configurar de acordo com os seus dados fornecidos pela plataforma de 

intermediação de pagamentos. 

Outra grande vantagem dos Intermediadores de Pagamentos é que eles possuem um sistema 

de prevenção à fraude ativo. Isso além de reduzir sensivelmente a possibilidade de fraudes nos 

pagamentos, principalmente aqueles efetuados através de cartões de crédito, reduz também 

seus custos de processamento de pagamentos, uma vez que você poderá dispensar a 

contratação de sistemas de análise de risco. 
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Desvantagens dos Intermediadores de Pagamentos 

Como ponto negativo para a adoção de um intermediador de pagamentos em sua loja virtual, o 

principal, e praticamente único argumento é o de que eles trabalham com uma taxa de serviço 

um pouco mais elevada do que a cobrada pelos Gateways de Pagamento. 

Se você for analisar bem esta questão, verá que para pequenas e médias operações de e-

commerce, este percentual maior é compensado pela redução de custo de back office e sistemas 

acessórios ao processamento de pagamentos, como por exemplo, o sistema de análise de risco 

de transações. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que em alguns poucos casos, não existe ainda a 

opção de processamento do pagamento através de checkout transparente, o que pode deixar 

alguns compradores preocupados em termos de segurança, na hora da finalização de compras. 

 

Principais Intermediadores de Pagamentos no Brasil 

Felizmente no Brasil contamos com um bom número de intermediadores de pagamento para 

escolher. Entre eles destacamos: 

• PagSeguro – Grupo UOL 

• PayU – Grupo Buscapé 

• Moip – Grupo Ideiasnet 

• PayPal – Maior empresa do setor 

• Mercado Pago – Grupo Mercado Livre 

Na hora de escolher uma solução em termos de intermediadores de pagamentos, existem dois 

itens a serem levados em consideração. 

O primeiro deles é obviamente a questão das taxas cobradas pelo processamento das compras 

realizadas em sua loja. É necessário confrontar as diversas opções disponíveis no mercado para 

descobrir qual delas satisfaz às suas necessidades. 

Entre os pontos a serem analisados destacamos: 

• Quais são as taxas cobradas por cada operação 

• Qual o prazo para a transferência dos recursos para sua conta 

• Qual a taxa cobrada por antecipação de recebíveis 

Outro ponto importante a ser levado em consideração na hora de escolher uma solução de 

intermediador de pagamentos é a empresa que está por trás da operação. Não custa lembrar, 

que o intermediador de pagamento irá reter o seu dinheiro durante um determinado período. 

Por isso, é importante que se trabalhe com uma empresa sólida para evitar que em caso de 

fechamento da empresa você perca o seu dinheiro. 
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Muito embora trabalhem como intermediadores financeiros, os serviços de processamento de 

pagamentos não estão sujeitos à fiscalização do Banco Central, da mesma forma que os bancos 

e outras instituições financeiras. Por isso, em caso de fechamento da empresa, você não poderá 

contar com o seguro de depósito que contaria caso o seu dinheiro estivesse em uma instituição 

financeira. 

 

Indicação dos Intermediadores de Pagamentos 

 

Em função da praticidade e facilidade de implementação, os Intermediadores e Pagamentos são 

indicados para lojas virtuais em início de atividade, de empresas recém-criadas e operações de 

e-commerce com reduzido número de colaboradores, onde precisamos administrar de maneira 

eficiente os recursos humanos disponíveis. 

Atualmente, até mesmo grande operações de e-commerce preferem trabalhar com 

intermediadores de pagamentos, em função das vantagens operacionais que eles oferecem, 

transformando-se em uma verdadeira terceirização do processo de pagamentos da loja. 

 

Fraudes no E-commerce 

 

As fraudes com cartões de crédito no e-commerce são um dos maiores problemas de todo 

gestor de e-commerce e vem crescendo a cada dia, mesmo com o desenvolvimento de novas 

tecnologia de prevenção. 

Com a disseminação do hábito de comprar pela Internet no Brasil, os criminosos estão 

desenvolvendo diversas técnicas de fraudes em lojas virtuais, o que deixa muita gente 

preocupada ao entrar nesse negócio. 

Não é para menos, as fraudes com cartões de crédito no e-commerce são apontadas como um 

dos principais motivos de fechamento de lojas virtuais no Brasil, principalmente em função do 

chargeback, o estorno por parte das administradoras, de valores já pagos ao lojista. 

 

Os principais tipos de fraudes com cartões de crédito no e-commerce 

 

As fraudes com cartões de crédito no comércio eletrônico, em sua essência, podem ser definidas 

em três categorias distintas: 

Fraude Efetiva 

 

É a fraude com cartões de crédito no e-commerce deliberadamente cometida por um 

estelionatário que acessa a loja virtual e efetua a compra como se fosse o titular do cartão 

roubado.  
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Por ter todos os dados necessários à compra, o processo transcorre normalmente sem qualquer 

problema. A administradora de cartões de crédito recebe a requisição e aprova a transação 

dando início ao processo de entrega do produto. 

Quando o titular do cartão recebe a fatura, entra em contato com a administradora e questiona 

o lançamento alegando não reconhecer aquela compra, o que gera imediatamente o 

chargeback. O resultado é que o lojista fica sem o produto e sem o dinheiro da venda. 

Essa é uma das fraudes com cartões de crédito mais comuns no e-commerce brasileiro, mas 

felizmente pode ser facilmente identificada quando a loja adota um bom sistema antifraude. 

Auto Fraude 

 

A auto fraude é a situação na qual o verdadeiro titular do cartão, agindo de má fé, efetua a 

compra na loja virtual e depois alega não reconhecer aquela compra, exigindo o estorno do 

lançamento em sua fatura. É uma situação muito mais comum do que se imagina e praticamente 

não tem como ser identificada pelo gestor de e-commerce. O problema só não é maior porque 

as administradoras passam a monitorar os clientes que fazem dessa prática um hábito. 

Fraude Amiga 

 

Esse também é um tipo de fraude muito comum no comércio eletrônico. É aquela situação em 

que a compra é feita por uma pessoa relacionada ao titular do cartão e que tem acesso a todas 

as informações para concretização da compra, como por exemplo, parentes próximos como 

filhos, esposa, marido ou irmãos. 

Nesse caso não existe má fé propriamente dita, mas a falta de conhecimento do titular do cartão 

sobre aquela conta, leva ao pedido de cancelamento da mesma e o seu consequente 

chargeback. 

Essa também é uma situação bem comum, e igualmente difícil de ser previamente identificada. 

Felizmente, a experiência mostra que em muitos casos o titular do cartão, após ser contatado 

pela loja virtual, acaba por reconhecer a compra, após identificar o verdadeiro agente da 

compra. 

Desacordo Comercial 

 

O chargeback por desacordo comercial não chega a ser considerado uma fraude, embora alguns 

clientes mal-intencionados se valham dessa situação para provocar fraudes no e-commerce. 

Infelizmente, muitas fraudes com cartões de crédito no e-commerce acabam se revestido de 

uma capa de legalidade, em função de brechas regulatórias e leis que, de certa forma, acabam 

protegendo os fraudadores. 

Uma situação de desacordo comercial ocorre quando o cliente alega que houve um problema 

qualquer na transação comercial como, por exemplo, erro no preenchimento dos dados do 

comprador, divergência de assinaturas ou insatisfação do cliente com o produto adquirido. 
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A questão das fraudes com cartões de crédito em no e-commerce é realmente ameaçadora e 

deve ser levada em consideração em qualquer projeto de e-commerce. 

 

O risco do chargeback nas vendas por cartão 

 

O chargeback é um dos grandes fantasmas para os proprietários de lojas virtuais e responsável 

por um bom número de fechamentos destas lojas. 

O problema é muito maior do que as pessoas imaginam e não ganha a devida publicidade porque 

não interessa às administradoras de cartões de crédito fazer qualquer tipo de divulgação sobre 

o volume de fraudes que ocorrem na utilização de seus cartões de crédito. 

Se estes números tivessem divulgação ampla, isso afugentaria clientes, tanto consumidores 

quanto lojistas e exporia a fragilidade destes sistemas de cobrança. 

É uma questão de marketing das administradoras, mas esconde um dos maiores perigos das 

vendas online que é o chargeback nas operações com cartões de crédito e mais raramente nos 

cartões de débito. 

O que é Chargeback? 

 

O Chargeback é o cancelamento de uma venda feita com cartão de débito ou crédito, que pode 

acontecer por dois motivos: um deles é o não reconhecimento da compra por parte do titular 

do cartão e o outro pode se dar pelo fato de a transação não obedecer às regulamentações 

previstas nos contratos, termos, aditivos e manuais editados pelas administradoras. 

Ou seja, o lojista vende e depois descobre que o valor da venda não será creditado porque a 

compra foi considerada inválida. Se o valor já tiver sido creditado ele será imediatamente 

estornado ou lançado a débito no caso de inexistência de fundos no momento do lançamento 

do estorno. 

Os números são desconhecidos, mas o que se sabe é que o volume é assustador principalmente 

nas lojas virtuais. 

Os riscos do chargeback nas compras com cartões 

A verdade é que nenhuma administradora de cartão de crédito garante transação alguma nas 

vendas efetuadas pela Internet, ficando a cargo do lojista todos os riscos inerentes à operação 

e também, é claro, o risco do chargeback. 

Este posicionamento expõem o vendedor a todo tipo de golpes que vão desde a fraude com 

cartões de crédito roubados/clonados até a má fé de alguns usuários que simplesmente alegam 

não reconhecer compras legítimas. 

É uma verdadeira Roleta Russa que pode levar uma loja virtual a falência, ou no mínimo, 

desequilibrar bastante o fluxo de caixa. 
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Para os novatos no e-commerce, vale um aviso. As administradoras de cartões de crédito, salvo 

raras exceções, não fazem qualquer tipo de análise de risco sobre a operação em andamento, a 

não ser a conferência dos dados cadastrais informados e a disponibilidade de saldo na conta do 

cliente. Fora isso, o risco é todo do lojista. 

Condições para o Chargeback 

Quem lê e entende o contrato de credenciamento de uma administradora de cartão de crédito, 

em sã consciência, não assina. As cláusulas são leoninas e em muitos casos totalmente 

subjetivas. 

Resumindo as relações de responsabilidades descritas na maioria dos contratos, as 

administradoras tem todos os direitos e os lojistas arcam com todas as obrigações. 

Além do famoso contrato, são criados aditivos e novas regras que beneficiam exclusivamente as 

administradoras deixando em situação cada vez mais fragilizada o lojista. 

O que está ruim pode piorar 

Não bastasse o prejuízo pelo não recebimento pelas vendas efetuadas, o lojista ainda pode ser 

surpreendido pela bizarra situação de passar da posição de lesado para a de devedor da 

administradora. 

Suponhamos a situação em que o lojista efetua várias vendas e muitas delas são recusadas pela 

administradora. Independentemente das outras transações serem legítimas ou não, elas 

respondem pelo valor das transações fraudadas e portanto, devem ser usadas para reposição 

de valores que tenham sido sacados pelo lojista antes da negativação da compra. 

É justamente nessa situação que muitas lojas virtuais encerram suas atividades. Como o fluxo 

de vendas é interrompido, mas não o fluxo de negativação de compras já efetuadas, o resultado 

é um saldo devedor na conta do lojista afiliado. 

Como resolver o problema do chargeback? 

 

Esse é um dos tópicos que mais desperta o interesse em nosso curso sobre criação de lojas 

virtuais. Não há como ignorar a importância das vendas por cartões de crédito dentro do 

contexto de formas de pagamento disponíveis em uma loja virtual. 

A grande verdade é que sem cartões de crédito as chances de sucesso de uma loja virtual são 

bastante reduzidas, já que mais de 60% das vendas são feitas dentro dessa modalidade de 

pagamento, segundo relatório da consultoria e-Bit divulgado em 2017. 

Então, o que fazer? Existem duas saídas. A utilização de uma ferramenta de análise de risco ou 

então a utilização de um facilitador de pagamento que garanta as vendas aprovadas como por 

exemplo o PagSeguro UOL ou PayU.  

Em ambos os casos haverá um custo a mais em termos de taxa de intermediação nas vendas 

efetuadas pelo cartão, mas pelo menos você tem a garantia do recebimento. 
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Ao desenvolver seu projeto de e-commerce esteja atento ao risco do chargeback, pois ele já foi 

responsável pelo fechamento de várias lojas virtuais. 
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Marketing Digital para E-commerce 

Qualquer site sem divulgação não faz o mínimo sentido e em se tratando de lojas virtuais isso 
faz menos sentido ainda. A divulgação é fundamental para o sucesso de suas vendas e por isso 
é aconselhável usar mais de uma ferramenta para a divulgação de seus produtos e promoções. 

Principais Ferramentas de Divulgação 

Atualmente, temos como principais ferramentas de marketing online para lojas virtuais os 
seguintes canais: 

• SEO e SEM 

• Links patrocinados 

• Mail marketing 

• Redes sociais 
 

SEM e SEO – Conceito e Diferenças 

A estratégia de SEM, ou Search Engine Marketing, é um conjunto de técnicas de marketing digital 
que tem por objetivo a promoção de um website nas páginas de resultado – SERPs - de um 
buscador como por exemplo, o Google, Yahoo ou Bing/MSN. 

 

Categorias de SEM 

SEO - Search Engine Optimization - É a mais poderosa ferramenta de divulgação no marketing 
digital moderno sendo responsável pela atração do tráfego mais qualificado que existe. Sua 
aplicação além de dar ampla divulgação a um site ou loja virtual durante um longo período de 
tempo, reduz sensivelmente a verba necessária para campanhas de marketing online uma vez 
que traz resultados em função de ações espontâneas de pesquisas na Internet.  

Visa a otimização de palavras-chave, conteúdo, links, fatores on e off page, otimização para 
redes sociais, arquitetura da informação no site, melhor utilização inteligente de recursos de 
Javascript, Flash e Ajax, onde até a usabilidade é um fator para otimização nas páginas de 
resultados (SERPs) dos principais buscadores . 

Em função de sua consistência, podemos afirmar que os procedimentos de SEO são as peças 
chave de qualquer estratégia de SEM, representando um ganho de médio/longo prazo para o 
aumento de tráfego no site de forma constante e qualificada. 

Links Pagos - Podem ser de links patrocinados - como o Google Adwords ,Yahoo Search ou 
Facebook Advertising - ou ainda inclusão paga de banners, links e até mesmo conteúdo. A área 
de links patrocinados é interessante por oferecer, na maioria das vezes, um modelo chamado 
PPC - Pay Per Click, ou seja, você paga pela quantidade de cliques que você recebe. 

Na modalidade de inclusão paga, o anunciante pagará pela exibição do link ou banner do seu 
site ou loja virtual, em um diretório ou em um site relacionado ao assunto independentemente do 
número de clicks. 

Comparando-se as técnicas de SEO, os links patrocinados se apresentam como uma estratégia 
de curto/médio prazo que dependerá sempre da injeção de capital para surtir efeito e que 
dependendo da tendência de análise dos internautas pode perder sentido. 
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Busca Orgânica e Links Patrocinados 

Uma SERP é composta por dois conjuntos de resultados quando uma pesquisa é feita: os 
resultados de busca orgânica e os resultados pagos, os links patrocinados. 

Não é possível pagar aos buscadores para listar um site entre os resultados da busca orgânica, 
ao contrário dos links patrocinados, onde diversos sites concorrem pagando aos buscadores 
para aparecer nas melhores colocações em um sistema de leilão por posições. 

Não é para toda busca que os resultados de links patrocinados aparecem acima da busca 
orgânica, na verdade, na maioria das buscas não se vê links patrocinados ali, somente na lateral, 
mas pode acontecer de não aparecer nem acima, nem ao lado da busca orgânica. 

Para se obter um bom posicionamento na busca orgânica, um trabalho constante e altamente 
técnico de SEO é a única opção para a promoção de um site, blog ou loja virtual. Nos resultados 
pagos, além de pagar, existem também diversos fatores externos que mudam a todo momento 
o ranking de seu anúncio. 

Razões para implementação de uma estratégia de SEO 

A maior vantagem de uma boa estratégia de SEO é sua longevidade e fidelidade. O uso de links 
patrocinados é uma estratégia de curtíssimo prazo com resultados imediatos, mas tem como 
conseqüência um custo pela divulgação nas SERPs além é claro de contar com a desconfiança 
dos usuários, justamente por ser uma divulgação paga pela posição. 

As estratégias de SEO, apesar de um prazo maior de maturação, garantem uma posição estável 
e duradoura nas SERPs a um preço bem menor e contando com uma empatia bem maior dos 
usuários das ferramentas de busca, uma vez que transmitem maior confiabilidade por serem 
trabalho de um esforço técnico e julgamento independente dos buscadores. 

 

SEO – Search Engine Optimization 

È a mais poderosa ferramenta de divulgação no marketing digital moderno sendo responsável 
pela atração do tráfego mais qualificado que existe. 

Consiste em um conjunto de técnicas que visam colocar seus links nas primeiras colocações das 
páginas de respostas das ferramentas de busca. Estas técnicas envolvem a inserção de palavras 
chave, títulos e descrições que facilitam a identificação pelos buscadores. 

A maioria das plataformas de comércio eletrônico já possuem ferramentas específicas para a 
implementação destas técnicas como, por exemplo, a inserção de palavras-chave, descrições e 
títulos por produto e não de forma genérica. 

Como é uma estratégia de divulgação de médio/longo prazo, deve ser planejada já no início do 
projeto pois terá implicações tanto na escolha da plataforma a ser usada como também na 
escolha do domínio e outros detalhes do projeto. 

O investimento em campanhas de otimização para sites de busca rende resultados bem 
concretos a médio prazo reduzindo em muito os custos de divulgação uma vez que o tráfego é 
constante e extremamente qualificado. 
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SEM – Search Engine Marketing 

É o conjunto de ferramentas que visam a divulgação dos links da sua loja nas ferramentas de 
busca. Sua principal diferença em relação ao SEO é o uso de links patrocinados como ferramenta 
de divulgação. 

 

Links Patrocinados 

São anúncios em destaque nas primeiras posições das páginas de respostas das ferramentas 
de busca que são vendidos na forma de lances onde os maiores lances dentro de uma mesma 
categoria atingem as melhores colocações. 

 Os resultados são imediatos uma vez que tão logo seja criada a campanha os anúncios são 
publicados imediatamente. 

O uso de links patrocinados é uma ferramenta típica de estratégias de SEM – Search Engine 
Marketing e praticamente imprescindível para qualquer loja virtual ou site. Em parceria com a 
estratégia de SEO podem ajudar em muito na atração de tráfego qualificado para uma loja. 

A grande crítica que se faz a ferramenta é que as pessoas passaram a ter muita desconfiança 
em relação aos links patrocinados justamente por se tratarem de formas de divulgação pagas. 

Os links patrocinados funcionam como um primeiro estágio em termos de divulgação, cobrem a 
lacuna deixada pelo prazo de indexação existente em qualquer estratégia de SEO. Uma vez bem 
rankeado uma determinada página, podemos utilizar os recursos alocados em links patrocinados 
para uma outra campanha, de produtos mais recentes. 

 

E-Mail Marketing 

Funciona como forma de comunicação entre o lojista e seus clientes já cadastrados. Através de 
newsletters você pode anunciar seus lançamentos, promoções e condições especiais de entrega 
de forma rápida e sem custos adicionais. 

O e-mail marketing no e-commerce jamais deve ser usado em campanhas de divulgação pura e 
simples da loja a não ser com expresso consentimento do cliente como no caso de coleta de 
informações em feiras e eventos. 

Seja qual for a situação, o mailing deve obedecer sempre a normas éticas como, por exemplo, a 
colocação de links para opt-out e outras regras de boa conduta digital. 

Envio de E-mail Marketing 

O e-mail marketing atual exige ferramentas específicas para o seu disparo (envio) em função de 
limitações impostas por servidores e monitoramento dos envios. As empresas que oferecem este 
tipo de serviço como Virtual Target e UOL Host possuem ferramentas próprias de análise de 
conteúdo e monitoramento de envio e leitura. Com essas ferramentas podemos garantir não 
apenas que os e-mails não serão enviados para a caixa de Spam dos receptores como também 
podemos analisar as estatísticas de abertura e entrega. 
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Social Media Marketing - SMM 

São a mais nova ferramenta para a divulgação e se adaptam tranquilamente em uma estratégia 
de divulgação para lojas virtuais. Quando bem usadas estas ferramentas não só ajudam na 
divulgação de produtos e promoções como também funcionam como canal para feedback de 
clientes. Além disso, a criação de canais em ferramentas como Twitter, Facebook, blogs e outras 
auxiliam na estratégia de SEO uma vez que cria conteúdo para seu site e dessa forma reforça a 
sua posição nas páginas de respostas. 

A grande vantagem do marketing nas redes sociais está na possibilidade de criação de 
campanhas virais que se alastram pela internet de forma geométrica atraindo cada vez mais 
consumidores, muitos deles localizados em segmentos jamais imaginados pela empresa. 

Blogs – São cada vez mais usados como forma de divulgação da loja virtual e contribuem de 
forma acentuada para uma maior exposição nas ferramentas de busca como Google, Yahoo e 
Bing. Por serem mais flexíveis que as plataformas de e-commerce, oferecem a chance de uma 
divulgação bastante eficiente através de posts relacionados aos produtos e segmentos que a loja 
atua. 

Twitter – Uma verdadeira febre no marketing online atual. As empresas tem utilizado para 
informarem sobre lançamentos e promoções em textos rápidos de até 140 caracteres que 
conseguem uma ótima divulgação através da rede de seguidores do perfil da loja. 

Facebook – Uma ferramenta mais sofisticada de marketing nas mídias sociais que em alguns 

segmentos vem ganhando bastante destaque. O perfil da empresa e Páginas de Fans trazem 

uma boa divulgação para a loja, transformando-se assim em mais um canal de divulgação.  
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A importância da Logística no E-Commerce 

 
Lembre que sua loja irá competir em um mercado globalizado onde participam empresas do 

mundo e que investem em custos e estratégias competitivas.  

A logística é um diferencial para qualquer loja virtual. O preço do frete, frete grátis,  compras 

acima de valor X o frete é grátis,  pontualidade na entrega, promoções tipo compre isso e leve 

aquilo gratuitamente, pois a qualidade do seu serviço e atendimento é que vai fidelizar seus 

clientes.  

Você não precisa trabalhar com estoque, mas deverá sempre ter em mãos a disponibilidade da 

entrega de produtos de seu fornecedor para que não deixe seus clientes sem a mercadoria, isso 

é muito importante. O prazo de entrega dos produtos em sua loja deve ser baseado no 

recebimento do fornecedor mais o prazo do transporte (correios ou transportadora)que fará a 

entrega, veja sempre os melhores preços e a rapidez. 

O pedido chegou em sua loja e imediatamente deverá ver se o produto está disponível em 

estoque, verificar a embalagem, ver o modo da entrega escolhido e checar o pagamento. Tão 

logo seja confirmado o pagamento, o produto já deverá estar pronto para ser despachado, com 

a nota, a cópia do pedido e informando ao cliente que sua mercadoria já está na rua, se possível 

já informar o código de rastreamento dos correios ou da transportadora para que o cliente possa 

fazer o acompanhamento do trajeto. 

Você deverá ter em sua loja uma Política de Troca de Produtos, com tudo bem explicado, prazo 

de devolução, se o produto chegou ao cliente com defeito de fábrica, quebrado, ou a 

especificação não é a que está descrita em sua loja virtual, ele tem o direito de solicitar a troca 

conforme o código do direito ao consumidor por lei. Portanto sempre esteja atento para quais 

procedimentos deverá corresponder a sua política de trocas. Verifique sempre qual a maneira 

de fazer a entrega mais segura para a proteção do seu produto. Se houver necessidade de troca, 

ela deverá ser rápida, com eficiência e qualidade no atendimento, para que o cliente volte a 

comprar em sua loja. 

 

Principais Formas de Entrega para as Lojas Virtuais 

• Correios Normal 

• Transportadora 

• Entrega Própria 
 

Correios 
 
Esta é a solução mais comum para quem está começando no e-commerce em função do seu 
formato simplificado e a capilaridade da rede de agências da empresas. 
 
Embora já tenha sido a solução mais adotada pelo e-commerce brasileiro, este serviço vem 
passando por um momento difícil em função das condições da própria empresa. A falta de 
pontualidade na entrega e a falta de cuidado no manuseio das mercadorias tem criado problemas 
para diversas lojas virtuais. 
 
Mesmo assim continua sendo uma alternativa para quem está começando, pois os custos ainda 
são um pouco menores do que as outras opções disponíveis no mercado. 
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Transportadoras 

 
Com a expansão do comércio eletrônico brasileiro, ficou claro o despreparo dos Correios para 

atender a uma demanda crescente de entregas de mercadorias. Isso fez com que diversas 

operações de e-commerce buscassem em empresas privadas uma opção para a entrega de 

seus produtos. 

O uso de transportadoras já faz parte do dia-a-dia dos empresários do e-commerce e em função 

da concorrência crescente, já é possível encontrar tarifas até mesmo mais baratas do que as 

praticadas pelos Correios. Além disso, a questão de cumprimento de prazos e preocupação com 

a integridade dos produtos transportados é bem mais observada por estas empresas. 

No anexo de Referências, listamos uma série de transportadoras que tem se destacado na área 

do comércio eletrônico em todo Brasil. 

Lembre sempre da pontualidade e qualidade de atendimento na entrega dos produtos. Se houver 

oportunidade, envie antes do prazo. Verifique sempre se o produto que será enviado aos seus 

clientes é exatamente aquilo que ele comprou, na cor certa, com as descrições correspondentes 

ao que está disposto em sua loja, o preço certo, frete correto e sempre comunique ao seu cliente 

que o pedido já está na rua para ser entregue, informando o código do rastreamento para que 

ele possa acompanhar a entrega. 

 

Logística Reversa 

 
A logística reversa constitui um dos pontos mais delicados do comércio eletrônico uma vez que 

afeta diretamente a qualidade do serviço prestado e está prevista e amparada pelo Código de 

Defesa do Consumidor. Segundo o Artigo 43 do CDC e a jurisprudência atual, a loja virtual é 

responsável por todas as despesas e ações necessárias no processo de devolução ou troca de 

um produto. Para isso, é necessário que o lojista tenha uma estrutura completa de logística 

reversa, inclusive a coleta do produto. 

Estudos revelam que as empresas que não priorizarem a satisfação - encantar o consumidor - 

estarão perdendo terreno dentro da chamada Guerra de Oportunidades. O lojista virtual 

disponibiliza os seus produtos ou serviços de forma rápida, preocupando-se somente com a 

entrega e deixando de lado o pós venda, que merece maior dedicação como forma de fidelização 

dos clientes. 

Deve-se pensar que a etapa não termina quando o produto chega ao consumidor final, pois parte 

dos produtos necessitam retornar aos fornecedores, por razões comerciais, garantias dadas 

pelos fabricantes, erros de processamento de pedidos, falhas de funcionamento e problemas 

que podem ocorrer durante o transporte. 

A loja virtual deve estar preparada e possuir um fluxo logístico reverso para não perder clientes 

por não possuir uma solução eficiente para lidar com pedidos e devolução e substituição de 

produtos. 

Procurar um bom parceiro para esse serviço e estar ciente que pode contar com tal serviço é 

fundamental e o diferencial para trazer confiança dos clientes e garantir o sucesso da empresa.  

Encontrar formas criativas e cumprir prazos de entrega é fundamental para o sucesso de um e-

commerce. 
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Design no E-Commerce 

Comércio eletrônico é imagem e harmonia na disposição de elementos gráficos e informação. 
Um dos principais conceitos da Web é justamente a usabilidade e usabilidade em termos de loja 
virtual pode ser definido como a facilidade com que os visitantes podem navegar em sua loja e 
conseguir acesso aos produtos, informações e meios de realizar compras e pagamentos no 
ambiente da loja virtual. 

Justamente por causa disso, um dos aspectos mais importantes para o sucesso da sua loja é 
justamente a arquitetura da informação, ou seja a forma pela qual as informações estão dispostas 
no site e a facilidade com que as pessoas conseguem identificar e acessar estas informações. 

Por definição o internauta é preguiçoso e tem sempre “pressa”. Não adianta você colocar um 
conteúdo extenso no site se a informação que o cliente quer imediatamente. Estudos indicam 
que você tem menos de 15 segundos para capturar a atenção do seu visitante.  

Para se obter um bom resultado em termos de usabilidade da loja, sua estrutura que faça com 
que a ação - apresentação do produto, localização e ação de compra seja apresentada da forma 
mais clara possível para o cliente, lembre-se que o cliente não obrigatoriamente tem a mesma 
experiência de Internet que você. 

 

Estruturas Básicas do Layout Para E-Commerce 

O layout de uma loja virtual desempenha fator fundamental para o sucesso de vendas uma vez 
que os consumidores possuem padrões conhecidos de comportamento quando acessam o site 
de uma loja virtual. As pesquisas de usabilidade e a tradição estabelecem alguns parâmetros 
básicos para o layout de uma loja virtual. 

Como as pessoas tendem a passar mais tempo na parte superior da tela de acesso, é nela que 
devemos concentrar as principais informações de compra da loja. É nesta parte que tentamos 
atrair a atenção do visitante para conhecer detalhes sobre o produto e condições especiais de 
venda como, por exemplo, frete grátis e descontos promocionais. Também é nesta parte da tela 
que o usuário está acostumado a acompanhar as sua compras e realizar buscas na loja.  

Por isso, sugerimos que a parte superior da loja possua os seguintes elementos: 

• Logotipo e Slogan – Facilita a identificação da marca e comunica ao visitante o 
propósito e função da loja. A logo também funciona como objeto de navegação, 
estando linkada à página inicial da loja. 
 

• Barra Navegação Superior – Por uma questão de usos e costumes, este é o lugar 
onde as pessoas estão acostumadas a encontrar este tipo de recursos, portanto, é 
aconselhável que se apresente uma barra horizontal de navegação, com acesso aos 
principais departamentos da loja. 
 

• Caixa de Busca na Loja – É um elemento que não pode faltar na página inicial de 
uma loja virtual, pois auxilia na localização de um produto ou marca. Também por uma 
questão de costume, é aconselhável que se coloque esta ferramenta logo no topo da 
página. 
 

• Área de Login – O link para o login na loja deve estar também na parte superior. É 
nessa área que o cliente poderá acompanhar a remessa do produto comprado. É uma 
localização clássica. 
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• Carrinho de Compras – As informações resumidas sobre o total de produtos e valor 
da compra tem no topo superior direito sua localização mais clássica. Também por 
uma questão de costume, é indicado que se coloque um ícone como carrinho de 
compras ou cesta, para facilitar a localização pelo visitante. 
 

• Lista de Desejos – Atualmente muitos sistemas de e-commerce possuem a opção de 
lista de desejos. Ela deve ser colocada o mais próximo possível do resumo do carrinho 
de compras, por ser um elemento associado a essa ação. 
 

• Ofertas e Condições Especiais – Se você estiver praticando alguma condição 
especial de pagamento ou entrega, é aconselhável inserir esta promoção na parte 
superior da página inicial como forma de chamar a atenção para a promoção. 
 

• Formas de Contato – Pelo menos um link para uma página com informações sobre 
formas de contato deve constar do cabeçalho. As informações completas podem estar 
no rodapé ou em uma página especial para isso, mas o link de acesso deve estar no 
cabeçalho. 

Alguns elementos do e-commerce tem sua localização mais conhecida no rodapé das páginas 
ou na barra lateral. Nas barras laterais, é padrão a localização dos seguintes elementos: 

• Número Telefone – Mesmo em uma loja virtual, a informação sobre número telefônico 
e essencial. Muitas pessoas se sentem mais tranquilas quando podem confirmar se a 
loja existe mesmo telefonando para o número indicado. Também é alto o volume de 
vendas feitas por telefone originadas no site da loja. 
 

• Boletim Informativo – Este é um elemento que deve sempre estar presente em 
qualquer loja virtual, pois cria uma forma de relacionamento bastante eficiente e com 
alta taxa de conversão de vendas. Este elemento, além de fazer o cadastro da pessoa 
deve oferecer também uma opção rápida para descadastramento. 
 

• Política de Entrega – O link para a política de entregas é muito importante para a 
conversão de compras uma vez que é um dos principais fatores na hora da decisão de 
compra. A informação deve estar em forma de link para a página que descreve sua 
política e prazos de entrega. 
 

• Política de Devoluções – Esta é mais uma informação que deve constar da barra 
lateral da loja para que esteja facilmente acessível para o comprador, na forma de um 
link para a página de políticas. Essa prática também evita contestações sob a alegação 
de que o link para a página não estava disponível por ocasião da compra. 

 

O rodapé da loja desempenha um papel importante para o relacionamento e informação aos 
seus clientes. É nele que costumamos encontrar os seguintes itens: 

• Formas de Pagamento – Tradicionalmente, as informações sobre formas de 
pagamento são expostas no rodapé. É interessante colocar os ícones das formas de 
pagamento – boleto, cartões de crédito e outras – como forma de agilizar a 
comunicação com o cliente. 
 

• Mapa Site – Um resumo de todos os links da loja. Além de facilitar a navegação de 
usuários mais experientes, auxilia na estratégia de indexação para ferramentas de 
busca. 

• Formas de Contato – As informações sobre formas de contato são clássicas do 
rodapé de uma loja. A disposição pode ser das informações completas como números 
de telefone e e-mail ou então um link para uma página. 
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• Redes Sociais – Muitas lojas virtuais estão colocando os links para acesso às redes 
sociais no rodapé da página como forma de incentivar a interação se tirar espaço de 
visualização de produtos. 
 

• Links Institucionais – Qualquer informação institucional deve ser inserida como último 
elemento do rodapé.  
 

Foco no Produto 

Um erro comum na criação de uma loja virtual é colocar o produto como mero coadjuvante do 
sistema como um todo dando mais importância ao layout da loja do que ao produto. Na verdade, 
em um sistema de e-commerce, o produto é o show e portanto o resto são apenas coadjuvantes. 
Quem dita o design é a imagem do produto e sua características. O design é que deve se adaptar 
às características do produto e não o contrário. 

Um bom exemplo é o de uma loja virtual de jóias ou bijuterias. A configuração clássica de um 
projeto destes é o de um design com cores escuras porque o contraste causa um ótimo efeito 
com a imagens dos produtos. Os fundos escuros realçam a transparência dos brilhantes e 
pedras, o reflexo das fotos além é claro de ser um ótimo contraste com o dourado. 

 

Otimização de Imagens 

O tempo de carregamento de uma página desempenha papel importante em qualquer site. 
Páginas que demoram a ser carregadas afastam visitantes que ficam impacientes por esperar. 
Em um sistema de lojas virtuais as imagens desempenham um papel importante na velocidade 
em que as páginas serão carregadas, principalmente porque neste tipo de sistema geralmente 
trabalha-se com muitas imagens ao mesmo tempo. 

Por isso é importante que na hora de inserir imagens de produtos em loja virtuais você faça um 
tratamento em seu software de editoração de imagens (Photosop, Fireworks) de forma que as 
imagens apresentem a melhor definição possível com o menor tamanho de arquivo que você 
puder gerar. 

 

Arquivos Sonoros 

Arquivos sonoros são totalmente inadequados em sistemas de lojas virtuais uma vez que além 
de “pesar” a página perturbam o ambiente em que o usuário está navegando. Pesquisas 
comprovam que mais de 40% das pessoas que compram pela Internet, pesquisam em lojas 
virtuais durante o horário de trabalho, e neste caso, os arquivos sonoros são um elemento 
completamente dispensável, pois podem denunciar uma navegação não autorizada ou imprópria 
para o horário de trabalho.  

 

Formulários 

Não há nada que perturbe mais um usuário do que um formulário com inúmeros campos a serem 
preenchidos. Mantenha seus formulários o mais concisos possível solicitando apenas 
informações que realmente vá precisar para a concretização da venda com segurança. 
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Pesquisas de opinião ou para traçar perfis tem seu lugar próprio de postagem e não é através 
de formulários de cadastramento que você deve conseguir este tipo de dados. 

Também evite apresentar o formulário em sua loja antes que ele seja realmente necessário para 
a efetivação da compra. Ninguém preenche um formulário apenas para navegar em sua loja, 
portanto só os apresente quando forem indispensáveis. 

No caso de visitantes que retornam ao seu site, tente sempre que possível inserir as informações 
para fechamento da compra buscando-as diretamente em seu banco de dados e dessa forma 
poupando o usuário do preenchimento daqueles dados. 

 

Cuidado Com Efeitos 

Tente manter o uso de Flash e Ajax dentro de um limite aceitável. Lembre-se que animações e 
efeitos de tela tendem a conter arquivos muito pesados e por isso podem retardar o tempo de 
carga de suas páginas. Além disso, animações tendem a tirar a atenção do visitante desviando 
assim o interesse do foco principal de sua mensagem que são os produtos, preços e condições 
de pagamento que sua loja oferece. 

No caso do Flash, a melhor alternativa é simplesmente abandonar esta tecnologia já que ela está 
bloqueada para um grande número de dispositivos móveis, principalmente os da marca Apple. 
Com o crescimento do e-commerce a partis de tablets e smartphones, o uso do Flash pode ser 
prejudicial ao desempenho de vendas da sua loja virtual. 

 

Planejamento de Menus 

Em qualquer sistema de loja virtual é o próprio lojista quem determina a apresentação do menu 
de seções e departamentos da loja. Estes menus devem ser minuciosamente elaborados pois, 
eles são uma forma de orientação do cliente na navegação pela loja virtual. Os departamentos 
devem ser apresentados em uma determinada lógica de semelhança ou afinidade de produtos. 
Menus dispersos tendem a confundir o cliente não atingindo o objetivo da loja que é o de 
converter acessos em compras efetivas. 

Outra questão importante sobre a elaboração dos menus de navegação é o que diz respeito ao 
SEO. O processo de otimização de uma loja virtual passa pela estrutura de seções e 
departamentos da loja, que podem facilitar em muito o trabalho de otimização para ferramentas 
de busca. 

A questão toda reside na estrutura das URLs que serão montadas pelo sistema. Uma das 
ferramentas de otimização onpage mais importantes são as Urls Amigáveis, ou seja, endereços 
web que de alguma forma passam informações relevantes sobre o conteúdo a ser indexado pelo 
Google. Quando elaboramos uma estrutura de departamentos que satisfaça às boas práticas de 
SEO, as chances das páginas conseguirem uma boa colocação nas páginas de respostas do 
Google aumentam sensivelmente.  

 

Descrição dos Produtos 

É muito importante que você mantenha uma certa padronização na descrição de produtos. A 
padronização de descrições auxilia na comparação entre produtos e isso facilita bastante o 
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processo decisório do cliente o que conta como ponto de vantagem para sua loja uma vez que 
você estará proporcionando uma boa experiência de usabilidade ao seu cliente.  

 

 

Instrutor 

Alberto Valle 

Telefone: (21) 3415-0911 
Site: www.albertovalle.com.br 
E-mail: alberto@cursodeecommerce.com.br 
Twitter: @BettoValle 

 

Nossa Grade de Cursos 

O Curso de E-Commerce oferece uma série de treinamentos voltados para a área do comércio 
eletrônico e marketing digital. Os cursos são oferecidos nos formatos presenciais e online. 

 Como Montar Uma Loja Virtual – Também no formato online 
 Introdução ao Marketing Digital – Também no formato online 
 Redes Sociais e Marketing em Mídias Sociais 
 Marketing no Facebook – Também no formato online 
 SEO - Otimização de Sites Para Ferramentas de Busca – Também no formato online 
 Google Analytics e Web Análise – Também no formato online 
 Google AdWords – Em breve na versão online 

Acesse nosso site e mantenha-se informado sobre datas e horários. 

 

Equipe Curso de E-Commerce 
 
Site: www.cursodeecommerce.com.br 
Twitter: @CursoDeEcommerc 
Facebook: facebook.com/cursodeecommerce 
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As informações do site, incluindo, sem limitação, textos, imagens e som não podem ser 
reproduzidas, transferidas, distribuídas ou armazenadas sem a permissão prévia por escrito da 
CEC Consultoria, a não ser para propósitos estritamente particulares ou caso haja alguma outra 
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