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INTRODUÇÃO

Independentemente do porte do e-commerce, manter as 
finanças nos trilhos é sempre um desafio. Custos, gastos, 
despesas e investimentos são essenciais para fazer a 
empresa funcionar. No entanto, muitas vezes, identificar 
onde é possível economizar sem causar prejuízos para 
as operações da loja virtual é uma missão complicada.

Fazer um bom planejamento para redução de custos 
é uma boa solução para isso. O melhor de tudo é que 
ao cortar contas desnecessariamente altas, você 
conseguirá investir recursos em setores estratégicos  
e que podem render mais lucros para o negócio.  
É o caso da satisfação dos clientes.

Para ajudar você nesse processo, preparemos este 
e-book. Nele, você vai entender como reduzir custos  
do seu comércio eletrônico para investir em táticas  
que deixarão os consumidores contentes. Confira!

https://www.melhoratendimento.com.br/


POR QUE INVESTIR EM REDUÇÃO 
DE CUSTOS DA LOJA VIRTUAL?



6

POR QUE INVESTIR EM REDUÇÃO DE CUSTOS DA LOJA VIRTUAL?

É uma questão de sobrevivência. Seja 
em situações de crise ou em momentos 
de prosperidade, todo negócio precisa 
reduzir ao máximo os custos. Essa prática 
também faz parte de uma estratégia 
mais ampla para fazer a empresa crescer.

A máxima sempre é fazer mais com 
menos, mas sem sacrificar a qualidade 
dos produtos e serviços. A seguir, você 
vai ver as principais vantagens de cortar 
custos no e-commerce.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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POR QUE INVESTIR EM REDUÇÃO DE CUSTOS DA LOJA VIRTUAL?

TORNA A EMPRESA MAIS 
COMPETITIVA NO MERCADO

Você sabe muito bem que a concorrência das lojas virtuais 
é acirrada, não é mesmo? Ao cortar custos, é possível 
praticar preços mais atrativos, ter mais flexibilidade 
para dar descontos, oferecer opções diversificadas de 
pagamento e, claro, garantir maior competitividade no 
mercado. Afinal, na disputa por clientes, ganha quem 
apresenta um melhor custo-benefício.

REDUZ DESPERDÍCIOS

Estoque exagerado, mal armazenado, processos falhos 
e retrabalhos causam prejuízos para o negócio. Ao fazer 
um planejamento minucioso, você consegue identificar 
os pontos de desperdício para cortá-los.

MAXIMIZA OS LUCROS

Sem desperdícios e com preços mais atrativos ao 
consumidor, a sua loja virtual vai atrair mais clientes.  
A otimização dos recursos internos somada ao aumento 
no volume de consumidores, resulta em mais lucros 
para o seu negócio.

PERMITE INVESTIMENTOS EM 
ÁREAS ESTRATÉGICAS

Essa é uma das maiores vantagens em investir na 
gestão de custos. Isso porque a economia permite 
que os recursos financeiros e humanos do comércio 
eletrônico sejam alocados em setores estratégicos. 
Assim, é possível investir em inovação e na satisfação 
dos clientes.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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COMO REDUZIR OS CUSTOS NO E-COMMERCE?

Não é só sair eliminando faturas indiscriminadamente! 
O primeiro passo é fazer um planejamento. Essa 
preparação garante que os cortes não causem prejuízos 
imediatos nas operações.

Portanto, comece com uma análise histórica de 
todos os custos da loja virtual. Com esse panorama 
em mãos, fica mais fácil identificar os setores 
que precisam de maiores investimentos e quais 
os processos que necessitam de otimização.

Confira as principais estratégias para reduzir custos no 
comércio eletrônico.

ENCONTRE OS MELHORES 
FORNECEDORES

Boa parte dos custos de uma loja virtual está 
concentrado nos produtos. Sendo assim, encontrar  
o melhor preço para itens de qualidade equivalente  
é uma necessidade.

E não é só valor do produto que entra nessa conta. Às 
vezes, quando somado ao custo o frete e o longo prazo 
de entrega, embora o produto em si seja mais barato,  
o negócio pode não ser tão vantajoso.

Além disso, mesmo que você já tenha um fornecedor 
e um bom relacionamento com ele, é importante 
continuar sempre de olho no mercado. Dessa forma, 
você obtém dados dos concorrentes para  
conseguir negociar.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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COMO REDUZIR OS CUSTOS NO E-COMMERCE?

FAÇA PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Encontrar bons fornecedores é importante. No 
entanto, quando o relacionamento vai além e 
você conquista um parceiro de negócio, é melhor 
ainda. É uma ligação centrada no ganha-ganha.

Ao firmar parcerias estratégicas, você pode 
conseguir descontos para fazer compras 
em maior volume e formas de pagamento 
diferenciadas. Além do mais, existem 
fornecedores que permitem que você faça 
pedidos depois que a mercadoria foi faturada na 
sua loja virtual. Assim, você compra apenas o que 
realmente for vender não corre o risco de ficar 
com um item encalhado no estoque.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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COMO REDUZIR OS CUSTOS NO E-COMMERCE?

ORGANIZE A LOGÍSTICA 
DA LOJA VIRTUAL

A logística é responsável por todo o fluxo de mercadorias 
de uma loja virtual. Ou seja, todo o caminho que o 
produto percorre, desde a seleção de fornecedor, 
passando pela compra da mercadoria, armazenamento, 
separação no estoque, embalagem e transporte até 
chegar às mãos do cliente final, faz parte desse processo. 
Inclusive as trocas e devoluções que necessitam de uma 
logística reversa entram nessa conta.

É uma sequência de procedimentos complexos que 
se forem mal geridos podem resultar em custos 
extras e desnecessários ao e-commerce. Quer um 
exemplo prático? Imagine que sua loja virtual vende 
mensalmente 10 itens do produto X. 

Ao manter um estoque com 60 unidades, você gera 
custos adicionais com armazenamento, sem contar 
no capital parado que não resultará em lucratividade 
tão cedo. Sendo assim, a previsão de demanda é uma 
estratégia importante na logística de um e-commerce.

Outro ponto que merece atenção especial no processo 
logístico é o frete. Apesar de um preço alto demais ser 
uma das causas do abandono de carrinho, isentar o 
consumidor do pagamento gera custos extras para a 
sua loja virtual.

O ideal é encontrar o equilíbrio para não perder vendas 
nem ter prejuízos. Ao diversificar as formas de envio — 
transportadoras, correios, motoboy, pontos de retirada 
etc. —, é possível melhorar a capacidade de entrega e 
ainda flexibilizar os custos do frete.

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.melhoratendimento.com.br/abandono-de-carrinho-compreenda-as-principais-causas/
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COMO REDUZIR OS CUSTOS NO E-COMMERCE?

INVISTA EM UM SISTEMA DE GESTÃO

Pode parecer contraditório falar em investimento 
quando o assunto é redução de custos, não é mesmo? 
Mas existe uma justificativa para isso. Contar com apoio 
tecnológico é uma forma de ter dados detalhados, 
automatizar procedimentos e monitorar todos os 
processos da loja virtual. Ao ganhar eficiência, a queda 
de custos é notável.

Viu só? Reduzir custos no e-commerce não é tão 
complicado. Basta fazer um planejamento e investir 
em otimização de processos. Assim, vai sobrar mais 
recursos para investir em ações para conquistar a 
satisfação do cliente. A seguir, você vai entender porque 
essa estratégia é tão importante.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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Também é uma questão de sobrevivência. Hoje,  
o consumidor não se contenta mais apenas com um 
produto de qualidade a um preço justo. Ele quer ter  
uma boa experiência de compra em todos os contatos 
com a marca.

Caso as expectativas sejam frustradas, as tecnologias 
digitais estão aí para o cliente demonstrar sua 
insatisfação publicamente. Isso pode ferir a reputação 
da empresa e impedir que compradores indecisos 
façam negócio com sua empresa.

Achou pouco? Então veja mais alguns bons motivos 
para o seu e-commerce empregar esforços na 
satisfação do cliente.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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POR QUE INVESTIR EM SATISFAÇÃO DO CLIENTE NA LOJA VIRTUAL?

GARANTE BOA IMAGEM 
PARA A EMPRESA

Nenhum cliente gosta de ser visto apenas como um 
número de vendas, certo? Investir em satisfação é uma 
forma de demonstrar aos consumidores o quanto eles 
são importantes para a sua empresa. Logo, a sua loja 
virtual será bem-vista aos olhos do mercado.

AUXILIA NA FIDELIZAÇÃO

A lógica é simples: clientes satisfeitos voltam a fazer 
compras na sua empresa. E o melhor de tudo é que o 
processo de decisão é muito mais rápido. Afinal, como 
o consumidor já conhece e confia na sua empresa, ele 
não precisa mais fazer pesquisas de preço, investigar 
reputação, esclarecer dúvidas sobre prazo de entrega etc.

RENDE INDICAÇÕES ESPONTÂNEAS

Um consumidor contente costuma recomendar o 
e-commerce para amigos e familiares. Dessa forma,  
o cliente contribui com a empresa não apenas fazendo 
compras, mas também atraindo novos compradores. 
Com isso, você ainda consegue reduzir o Custo de 
Aquisição de Clientes (CAC).

AUMENTA O TICKET MÉDIO

Um cliente satisfeito tende a gastar mais, pois 
desenvolveu uma relação de confiança com o 
e-commerce. De acordo com um levantamento realizado 
pela Econsultancy, um consumidor preexistente gasta 
cerca de 31% a mais que um cliente novo.

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.invespcro.com/blog/customer-acquisition-retention/
https://www.invespcro.com/blog/customer-acquisition-retention/
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MELHORA O FATURAMENTO 
DA LOJA VIRTUAL

Investir em satisfação é lucrativo  
para o seu negócio. Com o aumento da 
frequência de compra, elevação do ticket 
médio e ainda mais clientes atraídos para 
o e-commerce por ações espontâneas 
dos próprios consumidores, o resultado 
pode ser sentido no bolso.

Motivos suficientes para você entender 
que investir em satisfação do cliente é 
uma necessidade, certo? Contudo, como 
faz isso? Veja no próximo tópico!

https://www.melhoratendimento.com.br/
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COMO AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES NO E-COMMERCE?

O atendimento é peça-chave para 
aumentar a satisfação dos consumidores. 
Afinal, ele é uma espécie de cartão de 
visitas do negócio e qualquer experiência 
ruim durante as interações com a marca 
pode afastar compradores.

Uma assistência de qualidade precisa ser 
ágil, cordial e focada nas necessidades 
do consumidor. É assim que você vai 
conquistar a confiança do cliente e firmar 
um relacionamento próspero e longevo.

Confira a seguir mais algumas  
estratégias para aumentar a satisfação  
dos seus clientes.

AMPLIE OS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO

Os canais de autoatendimento são aqueles em que o cliente consegue 
resolver seus problemas sozinho, sem a necessidade de interagir com 
um atendente humano. Como o processo de compras pela internet já  
é autônomo por natureza, os consumidores valorizam a liberdade que  
o autoatendimento oferece.

A Frequently Asked Questions (FAQ) — em tradução literal, perguntas 
mais frequentes —, por exemplo, é uma ótima ferramenta para isso. O 
recurso consiste em compilar as respostas para as dúvidas recorrentes 
dos consumidores. Assim, os clientes conseguem obter respostas 
rápidas e precisas em qualquer horário do dia ou da noite.

Automatizar as interações no chat também é uma forma de agilizar e 
ampliar o horário de atendimento. Afinal, questões simples como atualização 
cadastral, segunda via de boleto bancário, emissão de nota fiscal, entre outras 
ações, não necessitam da ação humana para serem solucionadas.

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.melhoratendimento.com.br/aumentar-conversoes/
https://www.melhoratendimento.com.br/post-3000-o-guia-completo-sobre-chat-para-loja-virtual/
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COMO AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES NO E-COMMERCE?

MONITORES OS 
INDICADORES-CHAVE 
DE DESEMPENHO

Existem vários fatores que influenciam 
na satisfação do cliente. Entrar em 
contato com a empresa e passar longos 
minutos à espera de atendimento, 
por exemplo, é um fator que gera 
descontentamento. Precisar fazer 
vários contatos para resolver o mesmo 
problema também deixa o cliente 
insatisfeito.

Sendo assim, é importante definir 
métricas de satisfação e acompanhar  
o desempenho dos indicadores como:

Além de acompanhar esses índices, é essencial trabalhar 
constantemente para melhorá-los. Portanto, utilize os resultados para 
identificar gargalos e solucionar falhas nos processos.

Tempo médio  
de atendimento

Tempo médio 
de espera

Taxa de abandono

Resolução no 
primeiro contato

Nível de serviço

Taxa de conversão, 
entre outros

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.melhoratendimento.com.br/indicadores-de-sac-para-acompanhar-analisar/
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COMO AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES NO E-COMMERCE?

INVISTA NO ATENDIMENTO PÓS-VENDA

O relacionamento com o cliente não acaba após concretização 
de uma compra. O pós-venda é uma estratégia para você se 
certificar de que o consumidor ficou contente com o produto 
adquirido e, ainda, demonstrar que sua empresa se importa 
com a satisfação dele. Acredite: isso faz toda a diferença!

Portanto, após a compra, entre em contato com o cliente — pode 
ser via e-mail, redes sociais, WhatsApp, telefone, entre outros  
— para saber como foi a experiência dele. Comece agradecendo 
pela preferência e envie conteúdos relevantes como dicas de uso 
para o produto adquirido, sugestões de itens complementares e 
até a oferta de benefícios para as próximas compras.

Mesmo que o consumidor não interaja com essas mensagens, 
mantenha a comunicação. Envie mensagens comemorativas 
em datas especiais e no aniversário do consumidor. Contudo,  
é bom ter cuidado para não ser chato e muito insistente.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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COMO AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES NO E-COMMERCE?

APLIQUE PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

Apesar de várias métricas darem indícios de satisfação, 
não tem como ter certeza sem perguntar isso 
diretamente ao consumidor. Por essa razão, é essencial 
aplicar pesquisa de satisfação.

A metodologia NPS, por exemplo, é uma ferramenta 
simples para entender o sentimento do cliente em 
relação à empresa. Funciona assim: o consumidor 
responde uma pergunta-chave — “em uma escala de  
0 a 10, o quanto você recomendaria o e-commerce X 
para amigos e familiares” — e com base nos resultados 
eles são categorizados em três grupos diferentes:

Promotores: notas 9 ou 10;

 
Neutros: notas 7 ou 8;

 
Detratores: notas de 0 a 6.

Com essas informações em mãos, fica mais fácil saber 
se sua loja virtual está no caminho certo. Além disso, 
os resultados ajudam a identificar falhas nos processos 
para fazer revisões na estratégia.

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.melhoratendimento.com.br/metodologia-nps/
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CONCLUSÃO

Reduzir custos no e-commerce e investir 
na satisfação dos clientes é uma simples 
questão de sobrevivência. Essa premissa vale 
para empresas que estão passando por crise 
e, também, para aquelas que estão vivendo 
dias de ouro.

Afinal de contas, essas estratégias também 
fazem parte de um plano mais amplo para 
que a empresa cresça de forma sustentável. 
Está esperando o que para aplicar essas dicas 
agora mesmo no seu e-commerce? Você vai 
ver os resultados na prática!

https://www.melhoratendimento.com.br/
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O Melhor Atendimento é um blog focado em oferecer 
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à área de atendimento e relacionamento com cliente de 

modo geral. 

O intuito deste projeto é fornecer conteúdos ricos  

e gratuitos a todos que desejam aprender mais sobre o 

assunto, evoluir o próprio negócio, diminuir custos com 
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de vendas através de estratégias de atendimento e ou  

se desenvolver profissionalmente.
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