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Um dos momentos cruciais ao decidir abrir um e-commerce é 

a escolha do produto (ou categoria de produto) a se investir. 

 

E determinar o produto perfeito para as vendas online, nem 

sempre é algo simples. Na maioria das vezes, são muitas as 

opções que o varejista acaba sem saber muito bem por qual 

caminho escolher. 

 

Os produtos que você optar serão o centro do seu negócio. 

Eles moldarão a aparência da sua marca, as técnicas de vendas 

utilizadas e o seu plano de marketing.  

 

Quer você já tenha uma ideia ou esteja começando do zero, 

neste artigo, apresento-lhe algumas dicas para te auxiliar a 

escolher seus produtos para as vendas online. Confira: 
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O QUE É UM E-COMMERCE E COMO FUNCIONA?                                                                                                                02 
 

A definição mais comum e utilizada designa o comércio 

eletrônico como o conjunto de transações geradas pela 

compra e venda de bens e serviços efetuadas e o conjunto de 

comunicações ou gestão de atividades comerciais via Internet. 

 

Ou seja, o e-commerce é um modelo de negócio que envolve a 

venda online de produtos e serviços. O que realmente 

diferencia uma loja online de uma loja física é a experiência de 

compra: o e-commerce e as vendas online revolucionam 

completamente o conceito de tempo e espaço.  

 

Na verdade, o usuário pode fazer compras a qualquer hora do 

dia, 24 horas por dia, e em qualquer lugar, desde o sofá de sua 

casa ou da cadeira do escritório. 

 

Os consumidores procuram uma experiência de compra 

constantemente renovada, rápida e particularmente intuitiva. 

As lojas online são a solução ideal: permitem-lhe comprar 

produtos em segundos a partir do seu smartphone.  

 

Seja uma empresa que compra um insumo ou um cliente que 

compra um produto, com um simples clique qualquer pessoa 

pode fazer o pedido e recebê-lo diretamente em casa de 

forma rápida e segura. 

 

Por isso, ter um e-commerce é essencial para qualquer 

negócio: permite estar presente no mercado, um mercado que 

caminha cada vez mais rápido para o mundo digital. Ter uma 

loja online permite chegar a um número ilimitado de clientes e 

criar uma imagem de negócio moderno e renovado, essencial 

para ter sucesso e aumentar os lucros. 
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Vender online significa embarcar no caminho do crescimento 

profissional, envolvendo-se em uma área de enorme 

potencial, analisando, planejando antes mesmo de agir, 

aguardar o momento certo e fazer as escolhas corretas.  

 

Confira abaixo, algumas orientações que se deve seguir para 

identificar os produtos para as vendas online: 

 

1. Encontre um nicho  

 

Confira no Google Trends o interesse dos usuários nos últimos 

anos e escolha os setores em crescimento. 

 

Ser capaz de encontrar um nicho de mercado com menos 

concorrência, significa que suas campanhas de marketing 

serão muito mais baratas, especialmente se você estiver 

pensando em usar anúncios do Facebook ou Google Ads.  

 

E não se esqueça de que também será mais fácil fazer com 

que sua loja apareça em uma posição superior nos resultados 

do mecanismo de pesquisa, o que é crítico para o crescimento 

de longo prazo do seu negócio. 

 

Claro, começar seu negócio de vendas online dentro de um 

nicho não significa que você não pode expandir para outras 

áreas no futuro! Depois de estabelecer sua loja como líder em 

um mercado específico, você pode tentar adicionar produtos 

relacionados nos quais você acha que seus clientes atuais 

possam estar interessados: isso permitirá que você 

diversifique sua marca e, assim, alcance novos clientes. 
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2. Conheça bem o público que quer atingir 

 

Além de uma definição clara do seu produto que está sendo 

vendido na Internet, você também conhecer o seu público-

alvo. Nesse sentido, para desenvolver uma estratégia eficaz, 

não basta conhecer superficialmente o perfil de seus clientes. 

 

Portanto, você deve definir a sua persona. Isso significa que 

você deve criar um representante do consumidor ideal. Deve 

conter informações como sexo, idade, ocupação, dor, desejos 

e hobbies.  

 

Quanto mais você souber sobre o seu cliente ideal, mais 

poderá alcançá-lo, pois será mais fácil entender quais 

produtos para as vendas online o público com esse perfil está 

disposta a comprar. 
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Lembre-se, se você deseja atingir perfis diferentes, pode 

elaborar várias personas. Assim, você define as melhores 

estratégias para atingir o seu cliente em potencial.  

 

3. Pesquisa de produtos concorrentes 

 

Faça uma pesquisa: encontre seus concorrentes, descubra 

quais produtos eles estão vendendo, de onde obtêm seus 

suprimentos e como os vendem.  

 

Estar um passo à frente da concorrência permitirá que você se 

mantenha competitivo. Se eles estiverem vendendo um 

produto que você estava pensando em adicionar ao seu 

estoque, mas não poderia comprar por um preço semelhante, 

você pode ter problemas.  
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Você pode querer considerar a exclusão deste produto de sua 

lista, pelo menos por enquanto. Depois de construir uma 

marca sólida e seus clientes se tornarem leais, você pode 

pensar novamente. 

 

4. Encontre produtos pelos quais você tem paixão 

 

Um outro ponto importante a se ponderar, na hora de 

escolher os produtos para as vendas online, é sobre optar por 

aqueles que se tem paixão, pois isso ajuda a vendê-los 

facilmente.  

 

Podem ser aqueles que você particularmente adora e 

recomenda com ardor para sua família e amigos, por exemplo. 

 

Nada impulsiona mais um negócio, do que aquilo que se 

oferece com paixão. Segui-la permite que você encontre ideias 

constantes de aprimoramento e de real valor para seus 

clientes. 

 

5. Encontre bons fornecedores 

 

Encontrar os fornecedores certos é essencial para vendas 

online. Então veja algumas dicas para encontrar as melhores 

opções:
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• Pesquisa online 

 

Pesquisar fornecedores não é apenas jogar no Google, para 

encontrar os bons, é preciso ter cautela na procura. 

 

Quanto melhor o atendimento, mais pontos um fornecedor 

ganha. Afinal você terá que lidar constantemente com ele. 

Feche parceria com aqueles que sentir uma maior afinidade. 

 

• Dê preferência a fornecedores locais 
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Quanto mais perto o seu fornecedor estiver, provavelmente 

menor será o prazo de entrega, se comparado a um 

fornecedor distante. Se o estoque demorar para ser 

reabastecido, a venda será inútil. 

 

• Frequente feiras do seu nicho de mercado 

 

Exposições são excelentes lugares para você estabelecer 

contatos. As empresas nesses ambientes já possuem um lado 

positivo, pois demonstraram senso de responsabilidade e 

vontade de crescer, buscando interagir com as demais no 

mercado. 
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• Fique de olhos nos catálogos e portais online 

 

Pesquise catálogos em sites específicos para o seu nicho. 

Prestar atenção nestes portais online é uma etapa importante 

para encontrar fornecedores de qualidade. 

 

• Fale com o fabricante 

 

Entrar em contato com o fabricante é uma boa estratégia. 

Afinal, ele sabe melhor do que ninguém quais empresas 

revendem seus produtos. 

 

• Analise o preço e as formas de pagamento  
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Na hora de procurar um fornecedor é ideal saber se o preço 

do produto e a forma de pagamento estão de acordo com o 

seu negócio. 

  

• Analise a capacidade de fornecimento 

 

Pergunte ao fornecedor se ele pode atender às suas 

necessidades, e não te deixarão na mão e quanto tempo 

levará para o produto chegar ao seu estoque. 

 

• Não dependa só de um 

 

Esses pontos são essenciais para você encontrar um bom 

fornecedor para o seu negócio. Não tenha precisa em 

conversar e fechar parceria com aqueles que parecem ser os 

fornecedores ideais para você. 
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O mercado digital é o mais valorizado pelos usuários: permite 

que qualquer negócio alcance clientes potenciais em todo o 

mundo e a qualquer momento.  

 

Partindo desse pressuposto, não é difícil entender que o 

mercado online é infinitamente rico em concorrentes: a 

competição é global, todas as empresas do setor são 

concorrentes porque, assim como a sua, estão presentes 

online. 

 

Mas como vencer a competição? Você precisa ser encontrado 

pelos clientes.  

 

Uma loja bem organizada, mas discreta, não terá nenhum 

resultado positivo online. É por isso que se tornar disponível e 

visível para os usuários é o verdadeiro truque para ter sucesso. 

Você tem que adquirir tráfego, ser interessante e convencer 

os clientes em potencial a escolherem o seu e-commerce. 

Como fazer? 

 

Para atrair tráfego qualificado para a loja online, você deve 

planejar uma estratégia de marketing e comunicação 

multicanal. Aqui estão algumas sugestões: 

 

• Otimize todas as páginas do seu site, especialmente as de 

produtos, de uma perspectiva de SEO 
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As plataformas de código aberto apresentam plug-ins simples 

que podem ajudá-lo com a otimização do conteúdo. Lembre-

se: o conteúdo é importante, deve ser interessante e valioso, 

pois os mecanismos de pesquisa classificam positivamente o 

conteúdo original e não repetitivo. 

 

• Insira um blog da empresa no site 

 

O blog é um ótimo canal para atrair tráfego qualificado para o 

site. Isso ajudará os clientes a reconhecer sua marca, torná-lo 

autoritário e reconhecível. Como administrar o blog da 

empresa?  

 

Defina um plano editorial periódico: publique conteúdos 

relevantes para os seus potenciais clientes, tente responder da 

melhor forma todas as suas dúvidas mais frequentes.  
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Cada conteúdo terá uma palavra-chave de referência: 

podendo posicionar seu artigo nas primeiras páginas do 

buscador você dará automaticamente maior visibilidade ao 

seu e-commerce. 

 

• Use redes sociais 

 

As redes sociais também são excelentes canais para trazer 

tráfego qualificado para o seu e-commerce. Ao compartilhar 

conteúdo multimídia e postagens interativas nas redes sociais, 

você pode tornar sua marca conhecida e redirecionar os 

usuários para o site.  
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Você pode usar o Facebook para compartilhar as principais 

notícias, o Pinterest para aprimorar visualmente seus produtos 

e o Instagram para criar histórias diretas e voltadas para o 

fortalecimento do relacionamento com os clientes. 

 

• Use o Google Ads e os anúncios patrocinados 

 

O Google é um grande aliado para aprimorar seu site. Na 

verdade, ele permite que você crie campanhas pagas que 

podem direcionar os usuários para o e-commerce.  

 

Basta usar o Google Ads para criar anúncios com base em 

palavras-chave específicas e um público-alvo. Graças a esse 

recurso, os usuários que pesquisarem por essas palavras-

chave específicas verão seus anúncios como os primeiros 

resultados, clicando no link direto para o seu e-commerce. 
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• Use e-mail marketing 

 

O marketing por e-mail também é um aliado valioso para a sua 

loja online. Na verdade, você pode enviar a todos os clientes 

inscritos na newsletter comunicações promocionais, 

descontos e cupons personalizados para serem gastos 

exclusivamente no seu e-commerce. 

 

Lembre-se que a melhor forma de atrair tráfego qualificado 

para sua loja online é colocar em prática todos esses cuidados: 

o mix de múltiplos canais de comunicação é a escolha mais 

eficaz para dar visibilidade à loja e credibilidade à marca. 
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de compra para seus clientes 
 

Um e-commerce vencedor deve ser simples e intuitivo: o 

usuário deve ser capaz de encontrar o que procura e concluir 

suas compras em poucos cliques, sem problemas especiais.  

 

A experiência do usuário deve ser a base de cada atividade: o 

cliente deve estar sempre satisfeito com sua experiência de 

navegação e compra. Aqui estão algumas dicas úteis: 

 

• Escolha um template responsivo para seu site: é importante 

que os gráficos e usabilidade sejam excelentes em 

dispositivos móveis. Na verdade, a maioria das compras 

online é feita atualmente de tablets e smartphones; 

• Divida todos os produtos em categorias: assim será muito 

mais fácil para o usuário encontrar o que precisa; 

• Insira os filtros para ordenar os produtos por preço, 

avaliações, cor, etc: isto também ajudará o utilizador na sua 

pesquisa permitindo-lhe poupar tempo; 

• Certifique-se de garantir um bom serviço de atendimento: o 

ideal seria inserir um serviço de Atendimento ao Cliente via 

chat ativo 24 horas por dia, desta forma o usuário poderá 

receber as informações de que precisa a qualquer 

momento. Uma ideia interessante poderia ser a utilização 

de chatbots do Facebook: sistemas de inteligência artificial 

configurados para responder de forma exaustiva todas as 

dúvidas mais frequentes dos usuários; 
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• Mantenha o cliente sempre atualizado, principalmente 

em alguns momentos essenciais: enviar e-mails para 

lembrar carrinhos abandonados, confirmações de 

pedidos e avisos de remessa; 

• Permita que o usuário use o método de pagamento de 

sua preferência: Todas as soluções de pagamento  
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• devem ser seguras: a segurança de pagamento define a 

verdadeira confiabilidade dos sites de comércio 

eletrônico; 

• Permita que o cliente devolva o item em caso de 

problemas e receba um reembolso de forma rápida e 

fácil.
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O preço dos seus produtos é um fator indispensável para o 

sucesso online. Na verdade, cerca de 90% dos compradores 

gastam cerca de 10 minutos de seu tempo comparando preços 

de itens online e decidindo em qual plataforma comprar. 

Como você escolhe o preço certo para produtos de comércio 

eletrônico? 

 

Geralmente, você terá que levar em consideração duas 

variáveis: 

 

• O custo dos seus produtos: é importante ter lucro, mesmo 

que mínimo. Ao somar as despesas que você terá que 

enfrentar para vender um produto (produção, transporte, 

estratégias de marketing), você pode definir um preço que 

permite ter um lucro mínimo em cada produto que você 

vende; 

• Preços dos concorrentes: É importante analisar os preços 

dos concorrentes para definir os seus, os clientes sempre 

farão isso. Para isso, a realização de uma análise criteriosa 

do mercado o ajudará a definir preços competitivos online. 

 

E os comparadores de preços online? Eles são úteis? São 

motores de busca que visam exclusivamente a comparação de 

preços. Os usuários costumam usar essas ferramentas para 

acelerar a busca pela oferta mais barata. É por isso que é 

recomendável considerar essas ferramentas: elas trazem 

tráfego para o seu site e ajudam você a vender mais. 
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Os produtos que você escolhe para vender online são a base 

de todas as suas operações de comércio eletrônico.  

 

Cada decisão de negócios que você toma, incluindo 

comunicações de marketing, design de site, custos 

operacionais, etc., é fortemente influenciada por sua linha de 

produtos. Portanto, isso torna a seleção cuidadosa de seus 

produtos extremamente importante, especialmente nos 

estágios de formação de seu negócio online. 

 

Em outras palavras, em vez de escolher casualmente produtos 

que você acha interessantes, considere os fatores que 

discutimos neste artigo: Quem é o seu mercado-alvo? Existe 

uma demanda para esses produtos? Quais são seus custos e 

preços associados? 

 

Embora seja compreensivelmente tentador apenas mergulhar 

em seu novo empreendimento de negócios online, reserve um 

tempo para sentar e pensar estrategicamente sobre o que 

você está vendendo - isso realmente pode fazer a diferença 

entre um negócio que apenas anda na água e outro que lhe 

traz milhões. 

 

Então, gostou de saber como escolher seus produtos para as 

vendas online? Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou 

quiser compartilhar sua experiência nos mande uma 

mensagem para eu saber. A sua opinião é muito importante 

para nós. 

 

Até a próxima.
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