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INTRODUÇÃO
O comércio eletrônico é um sucesso no mercado brasileiro e isso
não é de hoje. Segundo o relatório Webshoppers Ebit, somente
no primeiro semestre de 2014 o comércio eletrônico brasileiro
teve crescimento de 26%, enquanto que o crescimento do varejo
convencional foi de apenas 4%. Se esse dado parece muito
abstrato, o que dizer do índice de faturamento nesta modalidade
de comércio, que, também considerando apenas os 6 primeiros
meses do ano de 2014, alcançou a marca de R$ 16,06 bilhões —
em 2013 o valor foi de pouco mais de R$12 bilhões. Esses dados
consolidam o poder do e-commerce brasileiro e servem como um
excelente incentivo para apostar nesse tipo de negócio, certo?
Pensando nisso, separamos os 8 passos mais importantes para
você trilhar o caminho do sucesso no comércio eletrônico.
Portanto, se você está interessado nesse mercado que só cresce,
confira nosso e-book e consolide-se no mercado virtual. Confira!
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ESTUDE O MERCADO E DEFINA COMO SERÁ A SUA ATUAÇÃO
Antes de qualquer coisa é importante entender
que o comércio eletrônico é um mercado imenso
e, exatamente por isso, tem lugar para todo
mundo, inclusive para você que quer expandir o
seu negócio e explorar novas possibilidades de
ganhos.
Para entender o mercado é preciso fazer
benchmarking, levando em consideração alguns
fatores essenciais para definir o público-alvo do
seu negócio. Para isso, defina quais as empresas
atuantes no e-commerce em tal fatia do mercado
são as mais relevantes para você — nesse primeiro
momento seja mais genérico, opte por estudar
os “gigantes” do mercado e, inclusive, as lojas
virtuais estrangeiras famosas.
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Considere, por exemplo, qual a plataforma mais e menos utilizada, quais elementos de layout
de loja essas empresas têm em comum, como fazem as entregas, quais meios de pagamento
disponibilizam, quais produtos, as fotografias e descrições, práticas de marketing, entre outros.
Após estudar o mercado, analise o que você pode aplicar à realidade do seu negócio e,
principalmente, onde você pode inovar. Para isso, pense no que os seus concorrentes ainda
não oferecem e saia na frente: esse pode ser o primeiro passo para garantir o sucesso do seu
e-commerce!
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ESTUDE O PROCESSO DE ABERTURA DA EMPRESA
A loja virtual, assim como o seu negócio
físico, também precisa de um plano de
negócios. Na hora de gerar este documento
— que deverá nortear os seus primeiros
passos como empreendedor virtual — é
preciso ser bem cuidadoso e minucioso.
Tenha em mente que o plano do negócio
virtual, ou o planejamento do seu
e-commerce, reduzirá os riscos de erros
— tanto na hora de investir quanto de
divulgar, por exemplo — e ainda te dará
um caminho mais acertado a ser traçado.
Lembre-se de incluir, no seu planejamento,
quanto você pretende investir e qual o
retorno (ROI) você precisa obter para que
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o seu negócio valha realmente a pena. Esse indicador será importantíssimo para você mensurar os
seus resultados.
Depois de definir exatamente como será o caminho a ser percorrido pelo seu negócio virtual, está
na hora de passar para a papelada. Assim como qualquer empresa ao ser aberta, a loja virtual
requer a contratação de um contador, registro em cartório, emissão de documentos, razão social,
CNPJ, etc. Além disso, é preciso registrar um domínio — o endereço da sua loja na internet — onde
seu site será hospedado. Você Não se esqueça desses detalhes para não ter dor de cabeça com
coisas que podiam ter sido facilmente resolvidas.
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BUSQUE OS MELHORES PARCEIROS PARA O SEU NEGÓCIO
Quando falamos de um comércio virtual, é fundamental lembrar da
importância dos parceiros do negócio. Dentre esses parceiros estão
os fornecedores — seja de produtos ou de serviços —, os parceiros
responsáveis pela logística — armazenamento e entrega —, assim
como os profissionais que ficarão responsáveis pelas fotografias,
pelo desenvolvimento do site, pelos serviços de marketing, etc.
Uma dica importante é: na hora de escolher esses parceiros, não
leve em consideração apenas o menor preço. Considere os valores
praticados, assim como as condições de pagamento que praticam,
se o parceiro trabalha com algum benefício — seja desconto ou
algum outro tipo de vantagem comercial — para quem o contrata,
qual a reputação dele no mercado e, principalmente, a qualidade
e a seriedade dos seus serviços ou produtos. Lembre-se de que o
sucesso da sua operação estará intimamente ligado à sua escolha
de parceiros, portanto, seja criterioso!
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DESENVOLVA A SUA LOJA VIRTUAL
Quando você determinar como será
a operação do seu e-commerce, o
que você venderá, como obterá os
produtos, enfim estará na hora de partir
para a prática! Para isso, é preciso,
primeiramente, desenvolver a sua loja
virtual.

Plataforma
Para que a sua operação seja possível
conforme o planejado, é preciso escolher
uma plataforma completa, robusta e
flexível. Existem plataformas alugadas,
proprietárias e as chamadas open
source — como é o caso da Magento, por
exemplo.
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A vantagem das plataformas open source é que elas possuem o código aberto, como o próprio
nome já diz, e, portanto, são mais flexíveis. Com desenvolvedores em todo o mundo, é possível
estar sempre à frente do mercado, com extensões diferenciadas e modernas, que atendam às
demandas e acompanhem as novidades do mercado.
Além disso, é importantíssimo que você possua total autonomia no gerenciamento da sua loja
virtual. Você precisa poder gerenciar de maneira simples e ágil seus produtos, categorias,
promoções, clientes e pedidos. Já pensou precisar entrar em contato com a pessoa que
desenvolveu sua loja virtual sempre que precisar efetuar alterações simples, como o preço de um
produto, ou para criar um cupom de desconto? Lembre-se: quanto mais simples for efetuar as
tarefas básicas, mais tempo você terá para se relacionar com seus clientes e otimizar sua loja para
melhorar cada vez mais seus resultados.

Domínio
A escolha do domínio — o endereço da sua loja virtual na internet — é um passo muito importante
para o sucesso do seu e-commerce. Lembre-se de que ele deve ser original, portanto, não pode ser
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cópia de nenhum outro domínio na internet. Tenha em mente que o domínio é fundamental na
hora de definir o nome do seu negócio online, por isso conferir a disponibilidade do domínio é um
importantíssimo. Para conferir domínios .com.br basta acessar o site registro.br.

Hospedagem
Quando falamos do provedor estamos falando da hospedagem. Você deve estar se perguntando:
mas o que isso significa para a minha loja virtual? Bem, é o provedor de hospedagem que manterá
sua loja “no ar”.Para que seu e-commerce não caia, mesmo quando houver vários acessos e
transações simultâneas, é preciso que ele conte com uma hospedagem adequada.
É possível escolher entre várias opções, desde internacionais até servidores locais. Na hora de
escolher, leve em consideração o “peso” da sua plataforma, das suas fotografias, da quantidade
de produtos, etc. Considere também a possibilidade de “picos” de acesso conforme suas ações
promocionais e de marketing e, para que elas sejam um sucesso, é preciso que a sua hospedagem
seja robusta e não te faça perder as melhores oportunidades.
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Já imaginou você, que está abrindo uma loja de roupas, dá a sorte de alguma blogueira famosa
gostar do que você vende? Você terá um crescimento exponencial nos seus acessos e, caso não
esteja preparado para receber todas essas consumidoras vorazes pelo que a famosa estava usando,
sua imagem ficará arranhada — e o e-consumidor geralmente não volta para dar aquela segunda
chance, mas parte para a outra loja, que está ao alcance de um clique. Por isso, opte pela melhor
hospedagem possível e invista nisso como um dos pilares do sucesso do seu e-commerce.

Formas de pagamento
Antes de escolher quais serão as possibilidades de pagamento para os clientes do seu
e-commerce tenha em mente um fato: quanto mais opções, melhor! Lembre-se de que as mais
comuns são boletos bancários e cartão de crédito, porém, o pagamento no débito e a transferência
eletrônica estão em crescimento também.
Por isso, considere oferecer todas as formas de pagamento possíveis para garantir que o seu
e-consumidor não corra o risco de abandonar a compra por não ser adepto das formas de pagamento
que você oferece.
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Na hora de optar pelos intermediadores financeiros, gateways de pagamento ou mesmo contratos
diretos com os bancos, lembre-se de questionar sobre as taxas que serão cobradas — todas elas
abocanharão uma fatia do seu faturamento, portanto, inclua essa despesa também no valor final do
seu produto, para não ter prejuízo.

Logística
Para as entregas dos produtos, no Brasil você pode optar pelos Correios e por transportadoras.
Para escolher qual será o seu operador logístico você deve considerar, por exemplo, o tamanho e as
dimensões do seu produto — os Correios não entregam produtos acima de determinado tamanho
e peso, por exemplo.
Considere também o alcance do seu e-commerce. Se você pretende atingir o Brasil todo, o ideal
é que conte com os Correios, pois têm um alcance quase que total do território brasileiro. Porém,
lembre-se de que algumas transportadoras fazem contratos especiais com as lojas virtuais para
atendê-las com exclusividade.
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Considere custos e benefícios e opte pelo que melhor lhe atender. Você pode também optar por
ambos, para garantir que sempre terá a melhor opção para oferecer ao seu cliente, assim como para
o seu negócio.

Fotografias e descrições dos produtos
Se na loja física o consumidor pode ter a experiência de sentir, tocar e experimentar o produto, na loja
virtual ele tem apenas a foto para fundamentar sua escolha, certo?
Portanto, capriche na hora de fotografar seus produtos! Nada de fazer fotos caseiras, sem técnicas
apropriadas. Isso não vai impressionar o seu público e você poderá perder uma grande quantidade
de vendas se o seu cliente não “for com a cara” do produto pela foto.
Lembre-se também de que as técnicas para fotografar dependem diretamente do tipo do seu
produto — ao fotografar uma roupa, por exemplo, é fundamental ter um modelo a usando, para que
o cliente observe caimento, detalhes do tecido, etc.
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Se possível, conte com fotógrafos profissionais. Alguns
profissionais mais completos oferecem também o serviço
de tratar as imagens para que elas fiquem ainda mais
atrativas. Outros ainda usam técnicas modernas, como a
nova tendência de fotografia em 360º, quando o produto é
fotografado por todos os ângulos e a sequência de fotos é
transformada em um vídeo ou gif.
Caso o seu orçamento seja restrito e contratar um fotógrafo
profissional esteja fora de cogitação, é possível fotografar
os produtos por conta própria. Com os equipamentos
adequados (máquina fotográfica semiprofissional, mesa de
fundo infinito, refletores) é possível tirar fotos de qualidades
com um custo reduzido. Muito provavelmente elas não irão
ter a mesma qualidade que fotos tiradas por um fotógrafo
profissional, mas é uma forma de começar.
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Segurança
De nada adiantará se a sua loja for linda, tiver produtos excelentes e a melhor forma de entrega,
se você não tiver segurança — tanto para oferecer ao cliente quanto para resguardar o seu negócio.
Para garantir a segurança da sua loja é preciso contar com um certificado digital SSL, que criptografa
as informações do seu site e, consequentemente, evita que um hacker “roube” os dados dos clientes
que se registrarem, por exemplo. Esse certificado é garantido na hora de definir a hospedagem.
Lembre-se de incluir essa pergunta no seu checklist de itens essenciais para sua loja virtual.
Outra maneira de garantir a segurança é no momento da compra, em si. Para isso, você deve contar
com um sistema antifraude, como o Clear Sale ou o FControl, por exemplo. Esses sistemas filtram
as informações e garantem que não aconteçam fraudes. Vale dizer que alguns intermediadores de
pagamento já contam com um sistema antifraude próprio e, portanto, são excelentes opções para
garantir esses dois elementos ao seu e-commerce.
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DIVULGUE O SEU NEGÓCIO
Depois que a sua loja estiver pronta,
fale sobre ela, ou melhor, grite! A
divulgação de um negócio virtual será
a alma e o caminho para o sucesso.
Para isso, use todas as ferramentas
possíveis que o marketing digital
disponibiliza.
Lembre-se das redes sociais, que são
uma forma barata e bem acertada de
tornar o seu negócio conhecido. Crie
uma fanpage no Facebook, divulgue
as novidades, lance promoções e
converse mesmo com o seu cliente — o
Facebook é uma excelente ferramenta,
inclusive, para o atendimento.
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O Instagram, por exemplo, é totalmente indicado para alguns segmentos. Para quem trabalha com
artigos de decoração, por exemplo, produtos sob medida e exclusivos, moda, acessórios, calçados,
entre outros, apostar nesse canal de comunicação é um excelente caminho.
O blog também é outra ferramenta essencial. Se você está lançando um produto superinovador,
por exemplo, não pode deixar de ter um blog. Essa será a ferramenta ideal para se tornar referência
no mercado, falar de coisas interessantes para o seu público e também para rankear bem nos
buscadores — o Google te posicionará melhor na busca orgânica se você falar, com propriedade,
qualidade e nunca com cópia, sobre o que você vende, portanto, aproveite!
Não se esqueça de coletar o e-mail de quem visitar sua loja, mesmo se não comprar nada de primeira
e, principalmente, não deixe de alimentá-lo com e-mail marketing — seja interessante e anuncie
ofertas e novidades — e newsletter.
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PREPARE-SE PARA O ATENDIMENTO
A experiência do usuário é essencial para que ele
se torne um consumidor fiel — aquele que volta
para comprar mais e ainda te indica para a rede
de contatos próximos. E parte fundamental dessa
experiência é o pós-venda, o atendimento.
Para começar, tenha um FAQ (perguntas mais
frequentes) como uma seção de destaque do
seu site. Tenha em mente que ao responder as
perguntas básicas, provavelmente as que serão
mais frequentes, você reduzirá seu custo e tempo
com pessoal e ferramentas para atendimento
simultâneo. Porém, considere investir em uma
ferramenta de atendimento simultâneo, como
um chat, por exemplo, para garantir que o
e-consumidor seja atendido imediatamente ao
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surgimento da sua dúvida. Vale ressaltar que esse atendimento pode ser o que vai garantir aquela
compra de que ele poderia ter desistido caso tivesse dúvidas.
Não se esqueça de ter também um e-mail ao qual o cliente possa enviar suas dúvidas e,
principalmente, não o deixe jogado às traças. Responda sempre que um cliente lhe enviar algo e seja
cortês e polido ao lidar com o público consumidor.
O pós-venda, muitas vezes, pode gerar uma insegurança no cliente — principalmente se for
a primeira vez que ele compra na sua loja virtual. Por isso, informe também o status da compra,
desde o pedido, passando pela aprovação do pagamento até a entrega, e não deixe também de
perguntar o que o cliente achou do produto depois que ele o receber. Grande parte da informação
referente ao status dos pedidos que você receber pode ser automatizada, evitando grande parte do
seu trabalho, e por isso é importante garantir que sua plataforma ofereça esta funcionalidade.
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ACOMPANHE OS RESULTADOS
Para que a sua loja continue “viva e operante” nesse mercado
virtual é preciso acompanhar de perto os resultados. Para
isso, é fundamental extrair e analisar minuciosamente os
relatórios da própria plataforma, como os produtos mais
vendidos e menos vendidos, quanto foi vendido e quantos
produtos, entre outros.
Além disso, é preciso acompanhar de perto o que o Google
Analytics tem a dizer sobre o seu e-commerce. Através de
uma integração com a plataforma é possível acompanhar
a quantidade de acessos, de onde eles vieram e quantos
desses acessos se converteram em vendas. Alguns
indicadores são fundamentais, como a taxa de conversão
em vendas, o ticket médio, o ROI, etc. Acompanhando-os de
perto você poderá verificar se está no caminho certo, o que
precisa mudar e o que deve ser mantido.
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FIQUE DE OLHO NAS NOVIDADES
Não deixe de reciclar sua loja virtual sempre
que possível. Lembre-se das tendências de
mercado, de acordo com o seu produto,
de sempre ficar de olho no que o mercado
gringo está fazendo e de acompanhar as
novidades.
Lembre-se de ter um layout responsivo,
ou mesmo uma versão mobile da sua
loja virtual, para que você consiga vender
também para quem não quer usar o
notebook ou desktop para comprar, mas
um tablet ou smartphone. O mobile
ecommerce, por exemplo, é uma tendencia
real que você não deve desconsiderar na
hora de montar sua loja virtual.
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CONCLUSÃO
Aproveite nossas dicas e invista no comércio
eletrônico. Siga esses passos para já começar
com o pé direito. Opte por uma plataforma
que lhe permita ter todas as funcionalidades
e extensões mais modernas, hospede seu site
em um provedor que nunca te deixe na mão e
sempre renove suas estratégias.
Não deixe de contar com profissionais
experientes e capacitados para compor tanto a
sua equipe interna quanto como fornecedores
de serviços e produtos de primeira. Por fim,
nunca pare de estudar! Para se tornar um
empreendedor virtual de sucesso é preciso
sempre ficar de olho nas novidades e adaptar o
seu negócio para que ele não fique para trás!
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