
O poder do 
E-commerce



Não é nenhuma novidade que o E-commerce já é um dos mercados que 
mais cresce no Brasil e no mundo, principalmente em uma época de crise, 
quando muitos precisam se reinventar e criar novas formas de ter renda, seja 
de forma principal ou para complemento.

E o E-commerce tem uma grande vantagem, já que possui baixo investimento 
inicial e ótima rentabilidade, e por isso os empresários perceberam que essa 
forma de vender produtos e serviços é uma opção muito vantajosa.
Além disso, o comportamento dos clientes tem mudado devido à expansão 
da internet e a facilidade, rapidez e dinamismo que ela proporciona e cada 
vez fica mais fácil acompanhar estas mudanças.

Hoje, com a preferência pela comodidade e praticidade na hora das compras, 
os consumidores vêm adotando o E-commerce como principal canal de 
compras, já que as pessoas estão cada vez mais conectadas à grande rede e 
estão “perdendo o medo” de realizar compras online.

E por conta deste poder e grande influência que vem exercendo no mercado 
atual, hoje iremos trazer um passo a passo matador de como iniciar o seu 
E-commerce do zero, além de dicas para alavancar suas vendas e tudo que 
você precisa saber sobre como ter muito sucesso.



Alguns conceitos que você precisa 
conhecer, antes de qualquer coisa.

 O QUE É E COMO FUNCIONA UM E-COMMERCE?

 QUAL O CUSTO PARA ABRIR UMA LOJA VIRTUAL?

Um E-commerce é um comércio eletrônico e funciona de forma bastante 
semelhante a uma loja de rua. Porém, ao invés de contar com uma loja física, 
porém as vendas acontecem em formato digital, através do acesso de clientes na 
web, para visualização, escolha e pagamento do produto, o qual, será entregue 
na casa do cliente. 

Apesar de o cliente não ter contato direto com o vendedor da loja, ele pode 
contar com canais de comunicação como chat e e-mail para dialogar com quem 
está do outro lado. Além disso, o ideal é que os produtos sejam divulgados com 
o máximo de informações possível, o que também inclui fotografias e vídeos.

Um detalhe importante, apesar de virtual e não ter um contato físico, o 
atendimento ao cliente é tão importante, caso ocorresse o contato físico, por 
isso não descuide deste item. Abordaremos mais à frente.

O custo para começar um e-commerce depende de diferentes fatores, como 
mercado, produto e público-alvo do seu negócio. Determinadas áreas ou 
produtos precisarão de um investimento maior do que demais áreas. No entanto, 
tenha em mente que para começar um e-commerce você terá que basicamente 
investir nos seguintes custos, comuns a qualquer tipo de produto ou serviço:

  Ter o domínio da loja virtual
  Alugar espaço para hospedagem
  Contratar uma plataforma para o e-commerce
  Fazer parceria com bancos e operadoras de cartões

Além desses itens, você deverá garantir uma verba para investir em um estoque 
inicial. Ainda que esses custos pareçam onerosos, com certeza são bem menores 
do que os custos de abrir uma loja física, uma vez que o e-commerce não precisa 
de um ponto de venda e nem de funcionários.



 É REALMENTE POSSÍVEL GANHAR DINHEIRO COM 
E-COMMERCE?

 CONTRATAÇÃO DE UMA CONSULTORIA PARA 
AUXILIÁ-LO

SIM!!! É POSSÍVEL!! Porém, para isso, é preciso seguir o passo a passo de forma 
planejada, com disciplina, dedicação e principalmente com pés firmes no chão, 
sabendo que nem todos os dias você irá acertar ou ganhar. Mas que sempre há 
o dia seguinte, para continuar a sua jornada rumo ao sucesso.

Sabemos que o momento inicial de criar um novo negócio de é de muito custo, 
porém, sempre aconselhamos a contratar uma consultoria especializada para 
auxiliá-lo nesta etapa inicial. São muitos detalhes e uma ajuda de O ESPECIALISTA 
te garante muito mais sucesso, do que realizar tudo sozinho. 

Imagine a situação de investir tudo que tem e o projeto não ter o resultado 
esperado, pela falta de experiencia em conduzir todos os processos necessários. 
É muito frustrante! Por isso , nosso conselho é sempre contratar um especialista 
que te auxiliará em todos os momentos e te fará trilhar uma estrada melhor rumo 
ao topo.



Ao abrir um novo negócio, a primeira pergunta que você deve se fazer é: 
onde quero chegar com isso?

Isso porque muitos que iniciam um E-commerce sonham com a tão almejada 
independência financeira, então é importante saber esta resposta, até mesmo 
para você iniciar o seu planejamento. E Planejamento é definitivamente seu 
ponto de partida, antes de iniciarmos nosso passo a passo.

E engana-se quem imagina que realizar um planejamento inicial é estruturar 
um robusto Plano de Negócios, com valuation, gestão de marketing, 
operacional e financeira.

Para iniciar o seu Planejamento siga a seguinte dica: Em casa mesmo, 
ligue seu computador, abra um Word e um Excel e coloque as seguintes 
informações:

Perceba que as questões falam, respectivamente, 
sobre os seus produtos, seu público e 
seus fornecedores, além de se organizar 
financeiramente e onde você quer chegar no 
futuro. 

Estes são os pilares fundamentais que a partir de 
agora terão que ser estudados a fundo caso você 
queira mesmo montar um negócio de sucesso. 

Primeira etapa não
é o primeiro passo

 O que vou vender? Que eu 
realmente gosto e tenho 
experiência?

 Para quem você vai vender?
 De quem você vai comprar?

 Quanto tenho para 
investir inicialmente?

 Qual minha meta de 
faturamento mensal 
e anual?

NO WORD NO EXCEL



Passo a 
passo para 
construir seu 
E-commerce 
do zero



PRIMEIRO PASSO:

Agora que você já alinhou com você mesmo o que irá vender, como fará isso, qual 
valor possui e aonde quer chegar, chegou o momento de iniciar um bom Plano de 
Negócios e um Planejamento Estratégico de como estruturar seu E-commerce. 

Eles serão a base e seu roteiro principal de tomada das decisões que devem ser 
tomadas, a partir de uma análise aprofundada de uma série de fatores, que te 
dará a segurança que está no caminho certo.

O que não pode faltar no seu Plano de Negócios e Planejamento Estratégico 
para que ele seja eficiente e atinja seu objetivo:

Criado o Plano, estabeleça as metas que precisa atingir e não fuja em nenhum 
momento do seu foco. Esta disciplina é essencial para o sucesso.

 Descrição do seu produto e serviço;
 Analise do mercado: produtos, concorrentes, 
fornecedores e principalmente seu público;
 Plano operacional;
 Plano de marketing;
 Planejamento e plano financeiro (Atual e Projeções 
Futuras);
 Análise de cenários e Planejamento estratégico

PLANO DE NEGÓCIOS COM 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



 O seu negócio precisa estar regulamentado para não ter complicações 
maiores no futuro. Por isso, você vai precisar de um CNPJ e cadastrar 
legalmente a sua empresa.

  Abrir um MEI é a forma mais indicada para começar. Todo processo é feito 
online, você arca com menos impostos e consegue gerar nota fiscal para 
os seus clientes.

  Além disso, estabeleça um eficiente Termo de Uso e Política de 
Privacidade para o seu site.

 Estar próximo da audiência é essencial para transformar o seu público 
em possíveis clientes. O Facebook e Instagram são ótimos canais para 
consolidar essa etapa de estrutura.

 Você precisa de uma estrutura de vendas na qual você possa gerar um 
link de pagamento para seus clientes.

 É muito importante dispor de algum meio de 
contato para os seus clientes. Esse meio pode 
ser, inclusive, as próprias ferramentas de chat 
que o Facebook e Instagram possuem.
 Além disso, é recomendado deixar como uma 
outra forma de contato, como o seu próprio 
número de Whatsapp. Ou o número de contato 
da empresa, se for o caso.

VAMOS DAR ALGUMAS DICAS DO QUE VOCÊ 
NÃO PERDER O FOCO, ENQUANTO EXECUTA 
SEU PLANO:

Estrutura Legal

Estrutura de canais de vendas e atendimento

Estrutura de Vendas e envios

Estrutura de Atendimento

Com este plano em mãos, chegou a hora de colocar 
a mão na massa e iniciar na prática o seu negócio.



SEGUNDO PASSO:

A escolha ideal da plataforma de e-commerce é fundamental para oferecer uma 
boa experiência de compra aos consumidores. Existem muitas plataformas 
disponíveis no mercado, mas nem todas têm funções essenciais. 

Desta forma, analise a possibilidade de personalização, veja os métodos de 
pagamento disponíveis, as modalidades de entrega e as funções de SEO. 

Este será o seu canal de vendas, ou seja, é como se fosse sua loja, e ela não pode 
conter erros, intermitência ou não atingir todas as expectativas que o cliente 
busca, como um bom funcionamento e fácil acesso.

Se ela não apresentar o devido funcionamento, significará que sua loja virtual 
perderá fluxo de acessos, impactando diretamente nas suas VENDAS e LUCRO!
Assim a sua plataforma escolhida será o seu Canal de Audiência, ou seja, meio 
pelo qual você irá encontrar, atender e interagir com os seus potenciais clientes.
Uma fanpage no Facebook ou um perfil no Instagram, por exemplo, são canais 
de audiência. Você não necessariamente irá vender seus produtos por meio 
deles, mas são de extrema importância para que potenciais clientes passem a 
conhecê-lo, ou seja, um canal de marketing.

Já o canal de vendas é exatamente aquele onde o cliente conseguirá comprar 
os produtos que foram vistos na Fanpage, por exemplo. É justamente nessa fase 
que muitos dos pequenos empreendedores começam a se confundir um pouco. 
E por isso vamos esclarecer tudo!

ESCOLHA UMA PLATAFORMA 
PARA E-COMMERCE



Apesar de existirem diversos canais de conclusão de vendas, nós tendemos a 
pensar que a contratação de uma plataforma é a melhor alternativa. Porém, não 
é, INICIALMENTE! 

Por um motivo muito simples: ao contratar uma plataforma, você estará elevando 
o negócio a outro nível e colocando um alto investimento nisso. Já a partir daí, 
terá que contratar um desenvolvedor para começar a configurar o layout do site, 
fazer parcerias com intermediadores de pagamento, montar banners, etc.

Porém, você fará tudo isso sem nem ao menos ter colocado os seus produtos 
no mercado, testado adesão, aceitação de consumo, mapear o perfil dos seus 
clientes e forma de compra. 

Por isso, que nossa dica é que durante a execução do seu plano e organização do 
seu novo empreendimento, já lance seu produto, mesmo que de forma limitada 
e reduzida, em alguns em canais de venda mais simples, como o Mercado Livre 
ou o Elo7, por exemplo. Tudo já está pronto por lá, basta cadastrar os produtos e 
vender. Claro, fazendo as devidas divulgações em redes sociais.

Isso fará você já verificar como será suas vendas e com isso ganhar um norte 
para onde poderá ir e chegar.


