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INTRODUÇÃO

Iniciar um negócio próprio no segmento 
de e-commerce é uma importante mudança 
profissional e exige que o empreendedor esteja 

atento às novas oportunidades e estratégias  
que contribuem para o aumento das vendas  
e a estabilidade do negócio.

Atualmente, existem diversas soluções digitais, 
confundindo, muitas vezes, o empreendedor 
iniciante que tem dificuldades de identificar quais 
são as mais vantajosas e acessíveis. Pensando nesses 
desafios do gestor, explicamos, neste e-book, 
5 estratégias indispensáveis e mostramos como 
colocá-las em prática:

• mídias pagas;

• marketplaces;

• e-mail marketing;

• retenção de clientes;

• cupom de desconto.

Implementando essas cinco soluções no seu 
e-commerce, você tem mais chances de aumentar 
significativamente as vendas, melhorar o relacionamento 
com o cliente e solidificar a marca. Boa leitura!

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/glossario-do-e-commerce-os-termos-que-o-empreendedor-deve-dominar/
http://escoladeecommerce.com/
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MÍDIAS PAGAS

A estratégia de mídias pagas está entre 
as mais importantes do e-commerce 
por viabilizar um aumento de tráfego 

de usuários com interesse real de compra, o que 
se reflete na melhora da aquisição de clientes.

Ela consiste em anúncios que podem ser 
veiculados em diferentes canais digitais, visando 
a impactar o público-alvo do negócio. Apesar 
de consistir em uma solução de curto prazo 
que deve ser complementada por outras, ela 
contribui significativamente na autoridade 
da marca, na captação e na fidelização 
de clientes. Alguns benefícios da solução são:

http://escoladeecommerce.com/
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MÍDIAS PAGAS

• aumento das vendas: a primeira 
vantagem refere-se ao aumento 
das vendas, pois os consumidores 
que pesquisam um determinado 
produto que você vende estão mais 
propícios a fecharem negócio;

• segmentação dos anúncios: 
diferentemente de canais offline,  
a internet permite que os anúncios 
sejam segmentados de acordo com 
os interesses do cliente. Assim, 
a sua oferta só será exibida para 
usuários que pesquisarem itens 
presentes no seu mix;

• baixo custo: o investimento é 
flexível e a campanha fica disponível 
enquanto tiver orçamento para 
gastar. O pagamento por clique 
também garante que o lojista só 
pague por anúncios que geraram  
um acesso;

• mensuração dos resultados: 
as ferramentas de anúncios 
disponibilizam diversos relatórios 
que permitem que o lojista 
acompanhe os resultados e possa 
otimizar a estratégia a partir dos 
problemas identificados.

http://escoladeecommerce.com/


8

MÍDIAS PAGAS

De fato, os anúncios pagos estão entre as estratégias mais vantajosas para quem está 
começando um e-commerce e ainda tem dificuldades de atrair compradores. Além do mais, 
você pode escolher o canal mais relevante de acordo com o perfil e as preferências 
do público-alvo.

http://escoladeecommerce.com/
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MÍDIAS PAGAS

GOOGLE ADWORDS

É a ferramenta de gerenciamento dos anúncios 
do Google, que inclui diferentes tipos de campanhas, 
como nos resultados da SERP, Display, Google 
Shopping e YouTube. Para ser bem-sucedido, é 
fundamental segmentar corretamente as ações, como 
por meio da definição de palavras-chave relevantes, 
mas também por canais, sites, interesses de mercado 
dos clientes, listas de remarketing e outras.

Existem várias práticas para otimizar as campanhas, 
como utilizar geolocalização, definir horários para 
os anúncios, escolher o perfil do usuário, ajustar 
os lances por dispositivo, fazer remarketing com  
listas de e-mails e também de acordo com 
os visitantes do site.

FACEBOOK ADS

Essa ferramenta é usada para realizar campanhas 
pagas no Facebook e no Instagram. A principal 
técnica para executar campanhas mais relevantes 
é utilizar a segmentação de perfil, que podem ser 
diversas, como por gênero, idade, cidade, profissão, 
listas de e-mails para remarketing — impactando 
visitantes do site que ainda não compraram  
— e outras. 

Com isso, você garante que usuários mais 
dispostos a comprar da sua loja virtual recebam 
esses anúncios, aumentando as chances de 
sucesso da estratégia.

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/como-anunciar-no-google-adwords-garantindo-a-conversao-em-6-passos/
http://escoladeecommerce.com/
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Para pequenos e médios lojistas, 
integrar-se aos marketplaces é 
outra estratégia indispensável para 

aumentar as vendas. Muito provavelmente, 
os seus concorrentes já estão nesses 
espaços, o que consiste em mais um motivo 
para que a sua marca também esteja.

Os marketplaces são grandes lojas 
que servem de vitrine para que lojistas 
de diversos portes possam usar esse espaço 
para vender. Entre os mais conhecidos 
do Brasil, podemos destacar Mercado 
Livre, Americanas, Submarino, Amazon 
e Magazine Luiza, por exemplo, mas 
existem outros.

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/aumentar-vendas/
https://www.escoladeecommerce.com/artigos/aumentar-vendas/
http://escoladeecommerce.com/
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MARKETPLACES

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE VENDER 
POR UM MARKETPLACE?

Ao analisar se o marketplace é vantajoso para a loja virtual, é fundamental que o lojista 
avalie os benefícios e os desafios dessa solução e como é o nicho de mercado em que 
atua. A seguir, destacamos algumas das vantagens:

aumento das vendas:  
o primeiro benefício, sem 
dúvida, refere-se ao maior 
potencial de vendas da loja 
integrada a um marketplace. 
Isso porque a grande empresa 
já tem estratégias de marketing 
e autoridade de marca, o que faz 
com que muitos clientes deem 
preferência para comprar  
nesses locais;

atração de clientes: um alto fluxo 
de consumidores acessa esses 
sites diariamente e permite que 
a loja virtual atraia mais clientes 
e tenha visibilidade. Assim, 
você pode incentivar que eles 
comprem de você novamente, 
seja na loja própria ou pelo 
marketplace. O importante é 
estabelecer um relacionamento 
com o consumidor;

infraestrutura disponibilizada: 

como afirmamos, 

os marketplaces já têm uma 

estrutura de marketing, logística, 

experiência do usuário e 

checkout, o que faz com que 

as chances de fechamento 

do pedido sejam maiores 

e beneficiem diretamente 

as lojas parceiras.

http://escoladeecommerce.com/
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MARKETPLACES

Para atuar junto a um marketplace, 
o lojista deve realizar o cadastro 
disponível no site da loja, enviar 
a documentação solicitada 
(normalmente a versão digital dos 
documentos), aguardar a aprovação 
(que pode demorar, em média, 30 dias) 
e realizar a integração. 

Atualmente, diversas plataformas 
de e-commerce permitem uma 
integração fácil e prática com 
marketplaces, melhorando a gestão 
do negócio.

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/aprenda-a-escolher-a-melhor-plataforma-para-loja-virtual/
https://www.escoladeecommerce.com/artigos/aprenda-a-escolher-a-melhor-plataforma-para-loja-virtual/
http://escoladeecommerce.com/
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MARKETPLACES

COMO MELHORAR O DESEMPENHO DA LOJA?

Para ter sucesso nesse empreendimento, é importante que o lojista preste atenção a quais 
boas práticas devem ser adotadas no marketplace. Destacamos algumas a seguir:

• utilizar precificação inteligente para 
garantir preços mais competitivos e evitar 
erros de preço que causem prejuízo;

• fazer descrições dos produtos que 
enriqueçam a percepção do consumidor 
acerca do item desejado;

• produzir boas fotos da mercadoria e de 
diferentes ângulos, garantindo que o usuário 
tenha uma boa visão dos detalhes;

• fazer integração entre loja própria e  
marketplaces, garantindo que haja um controle 
de estoque rígido e evite problemas logísticos.

Com isso, as chances de um bom resultado de vendas são significativamente maiores  
e torna a gestão e a operacionalização da loja virtual menos trabalhosa para o lojista.

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/precificacao-de-produtos-no-marketplace/
http://escoladeecommerce.com/
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E-MAIL MARKETING

Muitos gestores acreditam que o e-mail 
marketing é uma estratégia ultrapassada.  
No entanto, dados do mercado demonstram 

que não é bem assim. Na verdade, essa solução 
apresenta resultados significativos, principalmente 
no e-commerce, pois permite que a marca mantenha 
um canal de relacionamento com o cliente.

De fato, 70% dos consumidores acreditam que esse é 
o melhor canal para receber informações e ofertas das 
marcas. O alcance da solução também é significativo, 
visto que 92% dos usuários de internet adultos têm 
contas de e-mail ativas, segundo a Pew Research.

Pesquisas ainda indicam a preferência dos 
consumidores por esse canal e como ele é importante 
para conquistar a confiança do cliente, com 70% dos 
consumidores que se consideram fãs de uma marca 
afirmando abrir os e-mails enviados por ela.

Esses dados demonstram como a construção de uma 
base é importante para a consolidação da marca. 
Entretanto, eles também indicam que os clientes 
esperam contatos relevantes por parte da empresa. 
Uma pesquisa da SalesForce mostrou que 95% dos 
clientes que se inscrevem em uma lista de e-mails 
acreditam que vão receber conteúdos úteis.

https://mestredoadwords.com.br/dados-do-e-mail-marketing/
http://escoladeecommerce.com/
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E-MAIL MARKETING

Dessa forma, adotar o e-mail marketing sem 
uma estratégia sólida por trás pode representar 
um problema para a marca. Assim, destacamos duas 
dicas importantes:

segmentação de clientes: visando a oferecer 
conteúdos melhores e mais relevantes para o 
cliente, é fundamental adotar uma solução de e-mail 
marketing segmentada. Assim, o usuário receberá 
informações e ofertas que estejam alinhadas com 
as preferências dele, mostrando que realmente houve 
uma personalização e um cuidado por parte da marca 
antes de entrar em contato;

acompanhamento das métricas: as métricas 
de e-mail marketing são fundamentais para analisar 
se a estratégia está dando resultados. São várias que 
podem ser acompanhadas, como taxa de abertura, 
taxa de clique, crescimento da lista, descadastro, 
leads gerados e CTR (relação entre cliques e abertura).

Adotando esses cuidados no desenvolvimento 
da estratégia de e-mail marketing, o lojista já garante uma 
melhor execução da solução. Ainda assim, é importante 
conhecer os erros mais comuns para evitá-los.

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/as-7-melhores-praticas-para-fazer-uma-campanha-de-e-mail-marketing/
http://escoladeecommerce.com/


18

E-MAIL MARKETING

QUAIS ERROS EVITAR  
NO E-MAIL MARKETING?

Dada a importância dessa estratégia para o aumento 
das vendas do e-commerce, é essencial que ela preze 
pelas boas práticas mencionadas anteriormente e 
evite os erros mais comuns. São eles:

• inserir um assunto muito longo e pouco atrativo;

• cometer erros gramaticais no conteúdo;

• mandar imagens inadequadas, 
ruins ou fora de contexto;

• não prestar atenção à linguagem 
do público-alvo da marca;

• não ter personalização no conteúdo;

• ter problemas na frequência de disparos, 
seja com e-mails excessivos ou 
insuficientes para engajar o cliente;

• ter uma mensagem que não está 
alinhada com a oferta;

• não contar com uma ferramenta adequada 
de disparo de e-mail marketing;

• inserir muitos CTAs no e-mail.

Evitando esses erros recorrentes das campanhas, 
você se certifica de que a solução de e-mail 
marketing da loja virtual será mais eficiente e 
proporcionará melhores resultados em vendas.

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/o-que-e-cta-email-marketing/
http://escoladeecommerce.com/
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RETENÇÃO DE CLIENTES

A retenção de cliente consiste em uma 
estratégia que engloba um conjunto 
de boas práticas de relacionamento 

com o consumidor e não apenas uma solução 
fechada. O termo refere-se à capacidade de  
a marca manter os atuais clientes ativos, 
fazendo com que eles continuem comprando.

Como já dizia o consultor de marketing Philip 
Kotler, o custo de um novo cliente é entre 5  
e 7 vezes maior do que manter um atual. Com 
isso, vemos que a retenção é uma necessidade 
para empresas que querem consolidar 
as vendas sem ter que sempre contar  
com a aquisição de novos consumidores.

De fato, o CAC (custo de aquisição 
de clientes) é uma das principais 
métricas de um e-commerce. 

 
Ela consiste na divisão da soma dos gastos 
com vendas e marketing em um período 
pela quantidade de novos clientes desse 
intervalo. Uma vez que o CAC tem um custo 
superior ao de retenção e os dois resultam 
em vendas, vemos que o lucro do lojista 
é maior quando opta por desenvolver 
estratégias para reter clientes.

http://escoladeecommerce.com/
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RETENÇÃO DE CLIENTES

COMO FAZER RETENÇÃO DE CLIENTES NO E-COMMERCE?

A seguir, destacamos algumas dicas de como executar uma estratégia de retenção que tenha mais 
sucesso e proporcione melhores resultados à loja virtual.

TENHA UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA

Um aspecto crucial para que a retenção ocorra é que a empresa garanta um atendimento 
de excelência para os consumidores em todos os canais disponibilizados, com agilidade e 
resultados concretos para as demandas apresentadas. Esse atendimento deve incluir todas 
as etapas da compra, seja antes, durante ou no pós-venda.

ADOTE A LINGUAGEM DO CLIENTE

Se o consumidor precisa esclarecer uma dúvida, fazer uma reclamação ou, até mesmo, 
se recebe um e-mail marketing, é fundamental que a linguagem usada seja acessível para 
ele, independentemente do objetivo do contato. Deve-se prezar pela objetividade  
e pela clareza da informação. Portanto, conheça o perfil dos seus clientes para adotar  
a linguagem mais adequada.

http://escoladeecommerce.com/
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RETENÇÃO DE CLIENTES

PRIORIZE A EXPERIÊNCIA DE COMPRA

Atualmente, a experiência de compra é fundamental para que os clientes mantenham-
se fiéis às marcas. Ela inclui a usabilidade na navegação do e-commerce, a clareza 
na descrição do produto e das informações da compra, o checkout transparente,  
a agilidade na entrega e o pós-venda.

INVISTA EM RELACIONAMENTO

Para que o cliente seja fiel à sua marca, é importante que ele se sinta lembrado e valorizado 
pela empresa. A melhor forma de estabelecer esse sentimento de pertencimento é por 
meio  do relacionamento. Uma boa forma de fazer isso é mantendo uma campanha 
de e-mail marketing e redes sociais, por exemplo.

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/experiencia-do-usuario-melhore-com-11-atitudes/
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CUPOM DE DESCONTO

O uso de cupons de desconto tem se popularizado no Brasil como uma alternativa para 
melhorar as vendas e personalizar a experiência de compra do cliente. Para adotar 
essa prática, é importante avaliar quanto de desconto pode ser dado e em quais 

produtos, evitando ter prejuízos ou fazer falsas promessas aos consumidores.

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/cupom-de-desconto-quando-e-como-oferecer-para-aumentar-suas-vendas/
http://escoladeecommerce.com/
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CUPOM DE DESCONTO

Identificamos quatro situações nas quais o uso de cupons pode agregar na jornada de compra:

abandono do carrinho: para clientes 
que desistiram no meio do processo 
de compra, oferecer um desconto para 
finalizar o pedido é uma boa estratégia 
de recuperação de carrinho;

retenção de clientes: consumidores 
que já compram com você podem 
ficar ainda mais satisfeitos com a 
experiência se tiverem descontos 
especiais pela fidelidade à marca;

aumento do ticket médio: o desconto 
também pode ser usado para aumentar  
o ticket médio das compras, por exemplo, 
dando um desconto progressivo para 
compras acima de determinado valor 
ou pela quantidade de itens;

atração de clientes: consumidores que nunca 
compraram na loja podem ser incentivados 
se identificarem vantagens, como um desconto 
oferecido na primeira compra.

São diversas as situações nas quais é possível colocar essa estratégia em prática e melhorar 
as vendas do e-commerce, fidelizando os clientes e sem perder a lucratividade.

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/o-que-e-jornada-do-cliente-e-como-ela-acontece-no-e-commerce/
http://escoladeecommerce.com/
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Este e-book teve como objetivo apresentar  
5 estratégias indispensáveis para um e-commerce 
que deseja aumentar as vendas pela internet. 

Antes de adotar essas soluções, é interessante 
desenvolver uma estratégia integrada para marketing 
e vendas de forma a alcançar resultados mais sólidos.

Por exemplo, é possível mandar cupons de desconto 
por e-mail marketing ou usar essa estratégia para reter 
clientes. Integrando as boas práticas apresentadas, 
as chances de uma campanha mais bem-sucedida 
são maiores e as suas vendas vão refletir esse 
esforço conjunto.

Esperamos que este material tenha ajudado você a 
pensar em algumas ideias para aumentar as vendas 
da sua loja virtual. Gostou das dicas? Então, bom 
trabalho e ótimas vendas!

http://escoladeecommerce.com/


SOBRE A ESCOLA DE 
E-COMMERCE

A Escola de E-commerce é o canal de conteúdo relacionado ao mercado 
eletrônico e oferece materiais de apoio para empresas de pequeno, médio 
e grande porte desse segmento. O blog é mantido pelas plataformas 
Tray Commerce.

A Tray é a marca de e-commerce da Locaweb e oferece toda a estrutura e o 
apoio para a criação de lojas virtuais, assim como a integração com marketplaces 
— sendo a única empresa de criação de e-commerces a oferecer esse serviço 
para os seus clientes.

Em 2013, tornou-se a marca de e-commerce da Locaweb líder em Hosting 
& Infrastructure Services no Brasil e na América Latina, assumindo o papel 
de braço de e-commerce do grupo, formando o maior e mais completo mix 
de produtos voltados ao comércio eletrônico do Brasil.

https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.facebook.com/traytecnologia/
https://twitter.com/Tray_Ecommerce
https://www.linkedin.com/company/2429267
https://www.youtube.com/user/TraySistemas
https://www.instagram.com/trayecommerce/
http://escoladeecommerce.com/
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