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Conheça melhor o e-commerce
Em 2020, o crescimento do e-commerce tem sido constante. 
Apenas no 1º semestre, o segmento cresceu cerca de 47% em com-
paração com o mesmo período do ano anterior, segundo levanta-

mento feito pela Nielsen e a tendência é continuar crescendo. 

O site no formato e-commerce funciona como uma loja virtual, é 
essencial para quem quer se consolidar no mercado de venda 
online. Os sites exclusivos para e-commerce facilitam e muito a vida 

do usuário. 

Afinal, na internet, estamos em busca de praticidade. A opção de 
você mesmo montar o seu carrinho, sem a obrigatoriedade de falar 
com um vendedor, convenhamos, é muito mais agradável. Isso não 
quer dizer que a sua equipe de atendimento não deve estar sempre 
à postos para eventuais dúvidas, mas isso já é assunto para um outro 

e-book. 

Ao longo deste e-book, eu vou te ajudar a montar o seu próprio 
e-commerce. Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre esse 

novo formato de fazer negócio e a sua expansão. 



Uma coisa é certa: para se manter 
ativo é preciso investir nessa nova 
forma de se fazer negócio. Mas, essa 
não precisa ser uma aventura às 
cegas. Seguindo alguns passos bási-
cos, é possível adentrar nesse merca-
do com muito mais segurança.

Com a chegada do coronavírus e as 
medidas de isolamento social, o 
e-commerce tem ganho cada vez 
mais destaque. Em abril, o setor 
registrou um aumento acumulado 
de 47% nos pedidos, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Comércio Eletrô-
nico (Abcomm).

Além desse dado, outro levantamen-
to feito pela Ebit, mostrou que no 
mês de março houve um crescimen-
to em 17% de novos consumidores 
e-commerce, ou seja, pessoas que 
estavam realizando uma compra 
online pela primeira vez.

Por que o e-commerce
está crescendo tanto?



Se você já tem experiência com uma 
loja física, sabe da necessidade de se 
planejar. Nesse cenário, além do pla-
nejamento financeiro, é preciso dar 
maior atenção à logística. O mundo 
digital é muito amplo e, sem as devi-
das atitudes, é facilmente possível 
cair no esquecimento.

Por isso, antes de implementar o 
e-commerce, responda a essas per-
guntas: Como que o seu negócio vai 
ser capaz de atingir seu público? Em 
que plataforma ele irá se estabele-
cer?

FAÇA UM PLANEJAMENTOFAÇA UM PLANEJAMENTO

Para ganhar visibilidade e credibilida-
de, é importante ocupar os mesmos 
espaços virtuais que o seu público. 
Sim, eu estou falando das redes 
sociais. Hoje em dia, qualquer negó-
cio, independentemente do tama-
nho, precisa ter um perfil ativo nas 
redes. 

ESTEJA ONDE O SEU PÚBLICO 
ESTÁ
ESTEJA ONDE O SEU PÚBLICO 

Como montar o 
seu e-commerce?

Não importa o tamanho do seu negó-
cio, todo conteúdo divulgado em suas 
redes é relevante e pode gerar efeitos 
inimagináveis ao longo do tempo.

Para as lojas virtuais, estar nas redes 
não é apenas importante, mas obri-
gatório. Dentro delas, é preciso criar 
um relacionamento com o seu clien-
te. É agora que o marketing digital 
surge como seu maior aliado.

Para se estabelecer no e-commerce, 
é preciso estender as suas formas de 
comunicação com o cliente. Investir 
em menos burocracia e mais satisfa-
ção. Em vendas online, ter um supor-
te disponível é fundamental para não 
perder vendas e fidelizar clientes.

Uma das coisas que podem impedir 
uma pessoa de finalizar uma compra 
online é a incerteza de que haverá 
uma resposta da empresa caso haja 
algum problema posterior. Por isso, 
os seus canais para tirar dúvidas 
devem estar sempre abertos e o mais 
exposto possível. 

AMPLIE OS SEUS CANAIS
DE ATENDIMENTO
AMPLIE OS SEUS CANAIS

As melhores ferramentas para isso 
são as que possibilitam a comunica-
ção direta com o cliente, como o 
WhatsApp, e-mail e o SMS. Poucas 
pessoas gostam de ligar para resolver 
problemas, a comunicação via men-
sagem tem ganhado cada vez mais 
espaço e tende a se consolidar no uso 
entre empresa e cliente.



Nada melhor do que começar o seu 
e-commerce investindo em indepen-
dência. Por isso, a melhor opção para 
quem deseja iniciar a sua loja virtual 
é ter o seu próprio domínio. Com ele, 
o processo de compra se torna muito 
mais fácil para o consumidor.

Assim, além de todos os seus produ-
tos ficarem dispostos em um só 
lugar, as informações da sua empresa 
também poderão ser facilmente 
encontradas pelos clientes. Um site 
próprio transparece confiança para o 
cliente, principalmente quem ainda 
não teve nenhuma outra experiência 
com a sua empresa.

ESTABELEÇA O SEU NEGÓCIO EM 
UMA PLATAFORMA PRÓPRIA
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Assim como no espaço físico organi-
zação é imprescindível, no espaço 
virtual também. Organize-o com cla-
reza, mantenha o layout limpo e com 
uma navegação simples e intuitiva. 
Além disso, no seu e-commerce, o 
cliente precisa encontrar as informa-
ções de contato da empresa de ma-
neira bem visível.

ORGANIZE A SUA LOJA VIRTUALORGANIZE A SUA LOJA VIRTUAL

Como montar o 
seu e-commerce?

Para reforçar ainda mais o seu com-
promisso com a segurança do seu 
cliente, deixe claro que irá proteger 
os dados do seu cliente, além de 
deixar disponível informações que 
comprovem a existência da sua em-
presa, como endereço, CNPJ e link 
para mídias sociais.

Por se tratar de uma loja virtual, os 
meios de pagamento devem estar 
adequados ao meio. Cartões de débi-
to/crédito e boleto são as opções 
mais seguras usadas pelos e-com-
merces, além de variadas. 

Outro ponto fundamental que preci-
sa de muita atenção é o momento do 
checkout. Quantas vezes você já 
desistiu de uma compra bem na hora 
de inserir as informações de paga-
mento? Para evitar o abandono de 
carrinho, opte por um checkout sim-
plificado, apenas com as informações 
necessárias para finalizar a venda. 

DESBUROCRATIZE O PROCESSO 
DE COMPRA
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Entre de vez no mercado virtual!
Chegou a sua hora de adequar-se ao 
futuro! 

Para mais conteúdos relevantes 
sobre marketing digital, acesse nosso 
blog e confira dicas para alavancar o 
seu negócio!
Confira em www.hotmobile.com.br


