
Dicas infalíveis para montar uma loja virtual de sucesso 

 

 

 

 

 

Quer empreender no mundo digital, mas não sabe como montar uma loja virtual?  

Ter o seu espaço na internet deixou de ser uma opção e se tornou uma 

necessidade. Afinal, é por meio dele que você irá conseguir aumentar as suas 

vendas, conquistar mais clientes e ganhar destaque entre a sua concorrência.  

Esses e outros benefícios podem ser obtidos sem a necessidade de realizar 

grandes investimentos, sobretudo se compararmos aos de uma loja física.  

No entanto, é importante que você siga algumas dicas essenciais para que você 

tenha uma loja virtual de sucesso.  

Veja quais são elas e não perca a terceira dica, sem ela você não conseguirá se 

destacar entre a concorrência: 

 

1 - Conhecimento é poder 

Buscar o máximo de informações possíveis sobre empreendedorismo digital, e-

commerce e marketing digital é o primeiro passo para o sucesso da sua loja virtual.  

É possível encontrar na internet uma grande variedade de artigos, cursos e 

ferramentas gratuitas que irão ajudar você a saber como montar uma loja virtual.  

 

“Quanto mais informado você estiver, menores são as chances de você tomar 

decisões ruins e fracassar no seu novo negócio.” 

 

Com base nessas informações, você terá mais segurança na hora de tomar uma 

decisão, principalmente no que se refere à escolha dos melhores recursos para 

investir.  

Depois disso, você estará preparado (a) para dar o seguinte passo em direção ao 

sucesso da sua loja virtual. 



 

2 - Planejamento: a base de como montar uma loja virtual 

O maior e mais comum erro cometido por empreendedores digitais é não fazer um 

bom planejamento da sua loja virtual.  

Apesar de você ter uma boa ideia de negócio, é importante conhecer a fundo o 

mercado para conseguir ganhar destaque entre seus concorrentes e clientes. Ao 

pensar em como montar uma loja virtual de sucesso, saiba tudo sobre:  

 

● Quem são os seus principais concorrentes; 

● Quais serão os preços praticados pela loja virtual; 

● Quais os segmentos principais da loja; 

● Qual a lucratividade que você deseja obter e seus custos; 

● Qual será o investimento inicial da loja. 

 

Para obter essas informações, é preciso analisar o modelo de negócio dos seus 

concorrentes, fazer cotação de preços e definir os principais custos de manutenção, 

fabricação e entrega dos seus produtos.  

Com isso, você evita uma série de problemas que poderiam acabar com a sua loja. 

 

3 - Marketing de conteúdo é o segredo do sucesso 

Engana-se quem pensa que o principal foco da loja virtual são os produtos, sem um 

bom Marketing de Conteúdo, sua empresa será mais uma entre milhares de outras 

na internet.  

Um conteúdo de qualidade é a chave para criar um vínculo de confiança com seus 

clientes, ficar bem posicionado no Google e se destacar entre a concorrência.  

Uma dica é investir na criação de conteúdos relevantes para o seu público e que ele 

esteja em locais estratégicos como: descrição do produto, fotos, vídeos, avaliações, 

blog, comentários dentre outros.  

Esse é um passo crucial no processo de como montar uma loja virtual de 

sucesso.  

 



4 - Terceirização: é a chave para a eficiência  

Apesar de o empreendedor digital ser a pessoa mais importante do negócio, ele 

precisa buscar ajuda de outros profissionais para alavancar a sua loja virtual na 

internet.  

Contratar os serviços terceirizados na área de designer, logística e marketing fará 

uma grande diferença na eficiência de todos os processos do negócio, desde 

atendimento ao cliente até a entrega do produto.  

 

“A terceirização dos serviços evita que o empreendedor fique sobrecarregado nas 

atividades operacionais e tenha mais tempo para planejar o negócio.” 

 

Uma dica para quem deseja contratar esses serviços a um baixo custo e excelente 

qualidade é buscar tais profissionais em sites de freelancers. Para não ter 

surpresas, inclua esse custo no planejamento de como montar uma loja virtual de 

sucesso. 

 

5 - Plataforma de e-commerce: a vitrine da sua loja  

A plataforma do seu e-commerce funciona como uma vitrine da sua loja virtual, por 

isso invista naquela que possua o melhor design e funcionalidades para o seu tipo 

de negócio. 

Opte por plataformas que sejam otimizadas para SEO e dispositivos móveis, pois 

elas melhoram a experiência do cliente. 

É importante ter em mente que o cliente também irá avaliar esse aspecto do seu 

negócio no processo de venda. Quanto mais fácil e acessível for a compra do 

produto, maiores serão as chances do visitante se tornar um cliente fiel.  

Para saber como montar uma loja virtual é preciso ficar atento (a) a todos esses 

detalhes. 

 

Depois de conhecer essas dicas infalíveis de como montar uma loja virtual, você 

pode dar início a criação do seu próprio negócio digital sem cometer erros básicos 

que podem afetar o seu sucesso.  

Quer conhecer mais dicas como essa? Então não perca os próximos posts!  


