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Nos atuais tempos conturbados em que vivemos, a incerteza 
provocada nos consumidores, fruto da atual pandemia de 
Covid-19, mudou profundamente os seus hábitos de consumo.

No passado ano de 2020, assistimos a um verdadeiro boom 
no E-commerce. Segundo um estudo realizado pelo Grupo Ageas 
Portugal e a Eurogroup Consulting Portugal, cerca de 57% dos 
inquiridos admitiram ter realizado mais compras online devido 
à pandemia. Segundo esse mesmo estudo, apenas 16% dos 
consumidores consideram as lojas físicas como fonte principal 
para as suas futuras compras.

É cada vez mais claro que o hábito de comprar online veio 
para ficar. A conveniência, comodidade e segurança são mais 
valias bastante valorizadas pelos consumidores, agora que 
estes perceberam que o digital é um meio no qual podem 
confiar. Obviamente, é também expectável que inúmeros novos 
players de E-commerce inundem o mercado, com a ambição de 
conquistarem também eles uma fatia do mesmo.

O grande desafio passa não só por providenciar aos clientes  
uma excelente experiência de compra, mas também por informar, 
educar e comunicar correctamente os benefícios dos produtos  
ou serviços à venda na sua loja online.

Para o ajudar a enfrentar este enorme desafio e dominar o 
panorama digital, ao longo deste eBook iremos partilhar consigo 
estratégias comprovadas que irão aumentar as suas conversões 
e gerar mais vendas.

Boa leitura!  

IN
TRO
DU
ÇÃO
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APOSTE NUM WEBSITE 
COM UMA BOA USER 
EXPERIENCE 

Uma loja online deve ter um visual apelativo, que faça sentido 
e seja fácil de utilizar. Não devem existir quaisquer barreiras 
ou entraves desde o início da jornada do consumidor, até ao 
momento em que é realizada a compra.

O website deve estar organizado por categorias e 
subcategorias de produtos, promovendo uma navegação fácil 
e intuitiva. A pesquisa com recurso a filtros tais como, preço 
ou marca, também é uma forma de redução de frustração, ao 
permitir que os utilizadores encontrem mais rapidamente, e com 
maior exatidão, o que procuram.

De forma a reduzir atritos, deverá permitir aos seus 
utilizadores a realização de compras sem a necessidade de 
registo, bem como permitir o login rápido com recurso a serviços 
externos tais como o FaceBook ou Google.

Na página de descrição do produto deve constar toda a 
informação relevante, incluindo especificações, dimensões ou 
tamanhos. Deve incluir, ainda, diversas imagens ou vídeos de alta 
qualidade, de forma a melhor informar o consumidor e aumentar 
a sua satisfação após a compra.

Os preços devem estar bem visíveis e na moeda local, 
bem como custos extras, como portes de envio ou taxas de 
manipulação, que devem ser devidamente indicados no início do 
processo de checkout, de forma a evitar surpresas desagradáveis 
para o cliente e a posterior desistência da compra.

Por cima do título do produto, ou mesmo no fim da descrição, 
pode integrar um sistema de avaliações por estrela clicável, que 
redirecione o utilizador para as diversas reviews deixadas por 
outros clientes.

Numa fase inicial do seu E-commerce, e de forma 
a aumentar o número de reviews, pode oferecer um 
desconto de cortesia de 5% numa próxima compra, em 
troca da opinião do seu cliente.

Não se esqueça, ainda, que é importante o website funcionar 
corretamente tanto em desktop como em mobile, uma vez que os 
consumidores cada vez mais optam por fazer as suas compras  
online através dos seus smartphones.
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contacto, colectar informação sobre o problema com que o seu 
cliente se depara e, posteriormente, encaminhá-lo para um chat ou 
chamada telefónica com um humano da sua equipa de apoio ao 
cliente, que, por sua vez, estará melhor informado para prestar a 
assistência necessária.

Uma verdadeira experiência Omnicanal possibilita a 
ligação do mundo digital ao mundo físico. 

Caso o seu negócio seja um híbrido de loja online/loja(s) física(s), 
por que não permitir aos seus clientes que efetuarem uma compra 
online realizarem uma troca em uma das suas lojas físicas? Ou 
realizar match de preços entre loja online e loja física? Ou ainda 
providenciar um serviço de “click and collect” (compra no website 
com pickup em loja física)? 

Ao eliminar barreiras entre ambos os mundos, estará a dar ao 
seu cliente mais possibilidades de escolha e a contribuir tanto para 
o aumento da sua satisfação, como da lealdade com a sua marca. 

Existem cada vez mais recursos à disposição das empresas 
de E-commerce, que aumentam o engagement com os 
consumidores e, subsequentemente, aumentam também as 
vendas.

É necessário unificar os diversos canais de comunicação, de 
forma a atrair e converter o seu público-alvo. Seja pelo próprio 
website, email, chatbot, telefone, app ou redes sociais, toda a 
comunicação deve estar em sintonia, possibilitando a criação de 
relações duradouras com os seus clientes.

Mas vejamos um cenário de utilização: imagine que um 
utilizador do seu website não entende as especificações de 
determinado serviço, necessitando de aconselhamento. Na 
página de descrição do serviço, pode colocar um Chatbot, 
cuja janela faz pop-up após x tempo de inatividade na página, 
perguntado ao utilizador como o pode ajudar. Caso essa ajuda 
não seja suficiente, pode perguntar ao utilizador pelo seu número 
de telefone para que um humano lhe ligue e o possa melhor 
aconselhar.

Da mesma forma, os Chatbots são uma importante ferramenta 
de apoio ao serviço de pós-venda, podendo, num primeiro 

PROVIDENCIE
UMA VERDADEIRA 
EXPERIÊNCIA OMNICANAL

8



10

A probabilidade de vender produtos exatamente iguais ou 
em tudo semelhantes aos que os seus concorrentes também 
comercializam é extremamente elevada. Como tal, terá que 
demonstrar, pela sua comunicação, como as features de um 
determinado produto/serviço podem ser um benefício para os 
seus clientes.

Já referimos, anteriormente, a importância de uma página de 
descrição de produto otimizada, no entanto o texto deve ser 
mais que um resumo de funcionalidades, deverá contar a história 
por detrás do produto e como este pode ajudar a satisfazer as 
necessidades reais dos seus clientes. 

Junte a lógica das funcionalidades com a emoção de uma 
história para captar a atenção dos seus utilizadores.

É certo que muitos consumidores compram apenas com o 
preço em mente, ignorando o aspecto emocional da compra. 
No entanto, lembre-se que ao apostar em estratégias de 
diferenciação por preço não estará a captar a atenção de 
potenciais clientes leais à sua marca. 

MAIS QUE ENUMERAR 
FUNCIONALIDADES,
CONTE UMA HISTÓRIA

Caso esses mesmos clientes encontrem um outro E-commerce 
que pratique preços inferiores aos do seu irá, seguramente, 
perdê-los para a sua concorrência.

Deverá, assim, apostar numa estratégia de comunicação 
que cause ressonância junto de um público que, mais do que o 
simples preço, valorize toda a experiência de compra.

De forma a estabelecer um vínculo emocional dos seus 
clientes com a sua marca, deverá criar um Blog com ideias, dicas 
e tutoriais relacionados com os seus produtos/serviços. Agregue 
esses mesmos conteúdos numa Newsletter mensal ou semanal. 
Aposte também em conteúdos em vídeo, já que, cada vez mais, o 
limiar de atenção do ser humano é cada vez menor. 

Com recurso às redes sociais, crie campanhas de storytelling 
ao longo de diversas publicações, que sirvam para reforçar a 
ligação da sua audiência com a sua marca e, ao mesmo tempo, 
informar sobre as claras vantagens e benefícios da utilização dos 
seus produtos.
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De forma a melhorar o desempenho das suas campanhas de 
publicidade online, deverá estruturar os seus anúncios em 
diferentes grupos, com base na metodologia AIDA (Attention, 
Interest, Desire e Action):

ATTENTION | Nesta fase, o objetivo é criar reconhecimento da 
marca e puxar a atenção do consumidor. 

INTEREST | O objetivo passa por gerar interesse nos 
benefícios dos produtos/serviços da sua marca.

DESIRE | Esta fase é crucial para mudar o estágio de quem 
visualiza os seus anúncios de “gosto” para “quero”.

ACTION | Finalmente, deverá existir um Call to Action para 
promover uma ação. 

CRIE CAMPANHAS DE  
PUBLICIDADE ONLINE
BASEADAS EM 
METODOLOGIAS
DE SUCESSO 

O copy dos seus anúncios, por sua vez, deverá apelar à 
urgência da tomada de ação, tomando partido do fenómeno 
FOMO (do inglês fear of missing out), de forma a aumentar a taxa 
de conversão dos mesmos.

Ao criar campanhas de publicidade online lembre-se, ainda, de 
utilizar no copy dos seus anúncios palavras ou frases persuasivas 
tais como: 

01. Aclamado

02. Agora 

03. Autêntico 

04. Alivia

05. Atenção

06. A tempo de

07. Clássico

08. Científico

09. Compare

10. Confortável 

11. Conveniente

12. De confiança 

13. Descubra

14. Divertido

15. Elegante

16. Excepcional 

17. Exclusivo 

18. Extraordinário

19. Ilimitado

20. Imagine

21. Importante

22. Impressionante

23. Indispensável 

24. Incrível 

25. Instantâneo

26. Irresistível 

27. Luxuoso

28. Mágico

29. Novo

30. Oferta

31. Original 

32. Paz de espírito

33. Perfeito

34. Popular

35. Poder

36. Poupa dinheiro

37. Prático

38. Promoção

39. Rentável

40. Segurança

41. Superior

42. Última 

oportunidade

43. Valioso 

12
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Empresas como é o caso da Amazon, construíram os seus 
negócios com a base no princípio de escassez de stock, 
influenciando psicologicamente os seus clientes a realizarem 
as suas compras o mais rapidamente possível. 

Já deve ter reparado que em incontáveis produtos desta 
plataforma, pode encontrar na ficha de descrição do produto  
um indicador que mostra que restam apenas 2 ou 3 unidades  
do produto em stock.

O objetivo é reforçar a tomada de decisão e o apelo à acção, 
por parte do consumidor.

Uma táctica complementar passa pela utilização de 
cores que reforcem o caráter de urgência e enviem aos 
consumidores sinais visuais motivadores da tomada de 
decisão.

Pode, ainda, oferecer aos seus clientes a possibilidade de 
entrega do produto no dia seguinte, desde que a encomenda seja 
realizada num curto espaço de tempo, normalmente de poucos 
minutos ou horas: 

APLIQUE TÁTICAS DE 
ESCASSEZ E URGÊNCIA 
NO STOCK DO SEU 
ECOMMERCE 
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Finalmente, de forma a reforçar ainda mais o sentimento de 
urgência numa compra, pode utilizar notificações por pop-up, que 
demonstram vários outros utilizadores interessados na sua oferta, 
como pode ver no seguinte exemplo deste website de venda de 
bilhetes de espetáculos: 

Utilize títulos sugestivos que aportam um carácter de 
“oportunidade por tempo limitado” à sua oferta. Vejamos este 
claro exemplo da plataforma de reservas de quartos de hotel 
Booking.com:
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Mas vejamos um claro exemplo de Upselling: 

Como podemos ver pela imagem, por baixo da ficha de 
descrição do produto, são apresentados ao utilizador televisores 
do mesmo segmento com um preço ligeiramente superior à 
oferta pesquisada. 

O Upsell não é uma simples técnica de “empurrar produto” 
mais caro para o cliente. Na verdade, o principal objetivo é 
informar o mesmo sobre produtos alternativos, que são mais 
caros sim, mas que também oferecem funcionalidades mais 
avançadas ou qualidade de construção superior, aportando assim 
mais valor para os seus clientes.

O Cross-Sell, ou venda cruzada, refere-se à venda de produtos 
ou serviços relacionados e complementares com base na compra 
de um produto. É uma forma de não só aumentar o tamanho 
médio do carrinho de compras, mas também de escoar produtos 
com uma margem superior. 

Pode, inclusivamente, contribuir para o aumento da satisfação 
dos seus clientes. Imagine que um cliente seu comprou um 
carrinho telecomandado para oferecer ao filho no seu aniversário, 
no entanto não reparou que o mesmo necessitava de pilhas para 
funcionar. De forma a reduzir frustrações e aumentar a satisfação, 
pode vender o mesmo carrinho juntamente com as pilhas 
necessárias para o seu correto funcionamento:  

Já o Upsell é uma técnica de vendas que motiva o cliente 
a adquirir produtos mais caros, sendo fundamental para o 
aumento do Customer Lifetime Value (CLV), o que significa que cada 

NÃO SE ESQUEÇA DO 
CROSS-SELL E DO UP-SELL

cliente irá gerar mais receita sem que seja necessário nenhum 
investimento extra.
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Outra estratégia eficaz na geração de mais vendas para o seu 
E-commerce, é a aplicação de técnicas de remarketing dentro do 
seu próprio website.

Vejamos vários exemplos:

Caso um utilizador esteja inativo durante 5 ou 10 segundos 
em qualquer seção do site, pode abrir-se um pop-up com uma 
campanha promocional. 

Na ficha de produto, o cliente, ao apontar com o rato no “x” 
para fechar a janela, pode-se abrir um pop-up com um desconto 
de y% naquele produto.

Podemos, ainda, apostar em Remarketing sequencial, através 
da criação de campanhas que apenas apresentam conteúdo com 
base na interação que os utilizadores têm com os produtos do 
seu E-commerce.

INTEGRE FERRAMENTAS 
DE REMARKETING NO SEU 
ECOMMERCE

CAMPANHAS PERSONALIZADAS NO WEBSITE

Podemos otimizar ainda mais a estratégia anterior ao 
subdividimos os consumidores em segmentos, de acordo com 
determinados critérios e dados partilhados pelos mesmos.

Por exemplo, podemos realizar campanhas promocionais que 
façam target a variados grupos, tais como:

1 | Clientes que efetuaram uma compra nos últimos X meses; 

2 | Clientes cujo carrinho de compras tem um valor médio de Y; 

3 | Clientes registrados mas que não efectuam uma compra há 
mais de Z meses.
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O email é, ainda, das formas mais económicas e eficazes de tanto 
capturar novos clientes, como de reter os atuais. 

As campanhas de email devem ser estruturadas de acordo 
com as diferentes fases do ciclo de vida do Email Marketing:

1 | Aquisição
2 | Conversão
3 | Crescimento
4 | Retenção
5 | Reactivação
 

AQUISIÇÃO

Existem diversas formas de adquirir novos contactos para as 
suas “mailing lists”. Pode criar uma Landing Page com a oferta de 
um desconto de 10% ou 15%, como incentivo para novos registos 
na sua Newsletter; pode colocar um pop-up no seu próprio 
website ou ainda utilizar um footer de registo no fundo das 
páginas do seu E-commerce.

Caso o seu E-commerce comercialize serviços, pode criar 
uma landing page e oferecer uma demonstração gratuita do seu 
serviço, como incentivo para o registo na sua base de dados de 
clientes.

NÃO IGNORE O PODER 
DO EMAIL MARKETING

CONVERSÃO 

Nesta fase deve enviar um email de boas vindas, que sirva de 
base para a conversão. Por exemplo, porque não oferece um 
código promocional com 20% de desconto na primeira compra 
(com um valor mínimo de 50€)?

O email de boas vindas, deve, ainda, ser personalizado com o 
nome com que a pessoa se inscreveu na sua lista de contactos, 
de forma a aumentar a probabilidade de conversão.

 
CRESCIMENTO

Nesta fase um dos objetivos principais é o crescimento da sua 
lista de contactos, tanto em tamanho como em detalhe. Opte 
pelo envio intercalado tanto de uma Newsletter com conteúdos 
relacionados com o seu negócio e relevantes para os seus 
clientes, como de campanhas promocionais para a sua lista de 
contactos. Incentive os seus clientes a preencherem os seus 
perfis, através do envio de emails a perguntar mais informações 
sobre os mesmos.  

O outro objetivo desta fase é o crescimento das suas vendas. 
Para isso, crie campanhas com a oferta de um desconto para 

22



24

o seu cliente, caso ele traga um novo membro. Aposte, ainda, 
na realização de campanhas com a oferta de um cupão de 10% 
ou 15% de desconto nos produtos que foram abandonados no 
carrinho de compras.

RETENÇÃO

Na fase de retenção, o objetivo passa pela oferta de valor 
adicional aos membros da sua lista de contactos, como forma 
de aumento da lealdade com a sua marca. Esta oferta pode ser 
através do envio de um email que promova o seu programa 
de fidelização, ou que relembre os membros desse mesmo 
programa; dos pontos que têm disponíveis na sua conta e a que 
ofertas podem aceder.

Envie, ainda, um email no aniversário do seu cliente, ou no 
aniversário do registo no seu E-commerce, com uma oferta 
especial.

REATIVAÇÃO 

 A reativação é importante para contactos da sua lista que 
estão dormentes e não têm registado nenhum tipo de atividade. 

Pode enviar um email a relembrar a importância que esses 
mesmos membros têm para si e para o seu negócio, ou ainda 
listar algumas das ofertas e benefícios que estão a perder. 

Como já referimos no capítulo anterior, os programas de 
fidelização são essenciais para o aumento da retenção de clientes, 
constituindo também uma forma de aumento do LTV (Lifetime 
value) dos mesmos.

Pode oferecer, através deste programa, diversos benefícios 
exclusivos para membros tais como:

1 | Acumular pontos que depois podem ser trocados por 
produtos ou descontos; 

2 | Oferta de portes de envio; 

3 | Extensão de garantia e reparações gratuitas; 

4 | Acesso a vendas antecipadas.

PROGRAMAS DE 
FIDELIZAÇÃO 
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Parabéns pela chegada ao fim deste eBook, esperamos que este 
aporte valor tanto para si, como para o seu E-commerce. 

Nos dias que correm, captar a atenção de novos e atuais 
clientes na esfera digital, assim como a diferenciação da nossa 
oferta da dos concorrentes, constitui, cada vez mais, um enorme 
desafio.

Se está na dúvida em como pode conjugar estas diferentes 
estratégias ou a que ferramentas deve recorrer de forma a 
elaborar um plano de acção eficaz, que resulte no aumento das 
vendas do seu ecommerce, clique aqui para agendar uma 
sessão de consultoria totalmente gratuita com um dos 
nossos especialistas em E-Commerce. 

Até já, contamos conversar consigo em breve,
A equipa de E-Commerce da Dartware

CONCLUSÃO
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