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INTRODUÇÃO

Criar um e-commerce é um negócio 
bastante vantajoso, principalmente 
para quem já tem lojas físicas. Como a 
loja online funciona 24 horas por dia, 
7 dias por semana, as possibilidades 
de venda são maiores. Além disso, 
com o crescimento da internet, as 
pessoas estão ficando cada vez mais 
seguras em relação a compras online.

Mas há um fator para o qual nem todos 
os empreendedores dão a devida 
atenção quando resolvem investir em 
uma loja virtual: a escolha da plataforma 
em que o e-commerce será desenvolvido.

Esse é um dos pontos mais importantes 
no processo de abertura da loja virtual, 
pois a plataforma adotada pode 
determinar o sucesso das vendas online. 
Além disso, uma boa escolha evita 
problemas futuros, como a necessidade 
de contratar um novo sistema, pois, 
caso isso aconteça, o financeiro pode 
ficar prejudicado devido a um custo 
que não estava no planejamento.

Pensando em ajudar nessa tarefa, vamos 
mostrar neste e-book os fatores mais 
importantes no processo de escolha de 
uma plataforma de e-commerce. Confira!

http://escoladeecommerce.com/
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DEFININDO UMA PLATAFORMA DE E-COMMERCE

Quando montamos uma loja física, é necessário 
escolher um ponto para o funcionamento da empresa, 
onde serão expostos os produtos e realizadas as 
vendas. No caso de um e-commerce, o processo é 
bastante parecido, pois é necessário um espaço online 
para que os produtos sejam exibidos e comercializados.

É nesse cenário que entram as plataformas de 
e-commerce. Essa ferramenta consiste em um 
sistema onde é criada a loja virtual e lá é feito todo 
o gerenciamento do negócio: inserção de produtos, 
administração de estoque, controle de vendas, controle de 
preços, estoques, entrega e diversas outras funções que 
fazem parte do dia a dia da administração de uma loja.

Os principais ambientes que compõem uma plataforma 
de e-commerce são o front end e back end. A seguir, 
vamos explicar esses dois cenários dentro de um 
programa de loja virtual. Veja!

http://escoladeecommerce.com/
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DEFININDO UMA PLATAFORMA DE E-COMMERCE

FRONT END DA PLATAFORMA

Essa é a parte do e-commerce que é visualizada pelos 
clientes, ou seja, é a parte na qual há interação entre  
o usuário e a loja. Explicando de forma simples: essa 
é a vitrine da loja, onde os produtos podem ser 
visualizados e adquiridos pelos clientes de seu negócio.

Nesse ambiente do sistema, há divisões de departamento, 
páginas com detalhes dos produtos, carrinho de compras, 
página de cadastro, local para pagamento e diversas 
outras funções.

Quando o cliente ingressa nesse ambiente, é como se ele 
tivesse entrado em uma loja física ,pois é aqui que ele faz 
todo o processo de pesquisa de preços, comparação de 
produtos e, finalmente, realiza a compra, caso  
tenha interesse.

BACK END DA PLATAFORMA

Esse ambiente é criado para os administrados 
da loja virtual. Nessa parte, funcionam diversas 
funcionalidades que permitem a boa administração do 
e-commerce: cadastro de produtos, controle de estoque, 
recebimento de pedidos de compra, verificação de 
pagamentos, relatórios de vendas e diversas outras 
funções administravas de uma loja.

O cliente não tem acesso a esse ambiente do sistema, 
pois as informações ali inseridas são de interesse único  
e exclusivo dos administradores do negócio.

As funcionalidades administravas de uma loja virtual 
dependem do tipo de plataforma escolhido para seu 
negócio. Existem desde sistemas mais simples até  
mais completos. 

http://escoladeecommerce.com/


CONHECENDO SEU NEGÓCIO



9

CONHECENDO SEU NEGÓCIO

Como há muitas plataformas disponíveis no mercado, 
é comum surgirem dúvidas no momento de contratar 
uma empresa responsável por colocar seu e-commerce 
em funcionamento. Nessas horas, o ideal é mapear as 
necessidades e demandas de seu negócio.

Para isso, é essencial estabelecer objetivos para o 
empreendimento. Muitas pessoas abrem um negócio 
baseando-se simplesmente em modelos de sucesso. Por 
exemplo: você conhece alguém que tem uma loja virtual 
e utiliza determinado tipo de plataforma. 

Então, acha que o modelo também vai funcionar para 
sua loja, mas não é bem assim, pois as plataformas 
têm funcionalidades e objetivos diferentes.

Por isso, nem sempre o que funciona para um tipo 
de negócio é bom para o outro. Para escolher a 
plataforma ideal, você precisa conhecer a fundo  
o tipo de e-commerce que deseja criar. Então, antes 
de optar por um sistema para sua loja virtual, responda 
às perguntas a seguir.

http://escoladeecommerce.com/
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CONHECENDO SEU NEGÓCIO

QUAL TIPO DE PRODUTO 
SERÁ VENDIDO?

O tipo de plataforma depende muito 
do segmento em que você vai atuar, já 
que cada produto tem especificidades 
diferentes e algumas plataformas 
podem não atendê-las adequadamente. 
Se você pretende atuar no setor de 
celulares, precisa de uma plataforma que 
permita cadastrar todas os detalhes de 
cada aparelho vendido.

Porém, se seu ramo de atuação for 
o de sapatos, o sistema precisa ter 
funcionalidades que possibilitem o 
cadastro de tamanhos e cores diferentes 
de um mesmo modelo. Ficou claro?

http://escoladeecommerce.com/
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CONHECENDO SEU NEGÓCIO

QUANTO É MEU ORÇAMENTO PARA 
CONTRATAR A PLATAFORMA?

Esse é um ponto muito importante que não pode 
ser negligenciado — contratar uma plataforma sem 
pensar bem nos valores pode proporcionar, mais tarde, 
problemas financeiros se você tiver investido um valor 
muito alto. Mas isso não significa que se deve escolher 
o sistema mais barato, mas sim aquele que ofereça 
melhor custo-benefício.

No mercado, existem diversas plataformas 
para todos os gostos e bolsos. Para negócios 
menores, há sistemas com valores mais 
em conta, perfeitamente funcionais. 

Essas plataformas, apesar de terem um custo  
menor, oferecem integração com diversos meios  
de pagamento e um painel de controle eficiente.

Quem já tem um e-commerce consolidado no mercado 
e precisa de uma plataforma mais robusta pode 
considerar investir um valor mais alto. O importante é 
definir um orçamento máximo e procurar empresas que 
ofereçam serviços de qualidade dentro daquele valor. 

No entanto, você precisa levar em consideração se  
a plataforma oferece atendimento adequado quando  
o negócio começa a crescer, certo? 

http://escoladeecommerce.com/
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CONHECENDO SEU NEGÓCIO

QUAIS SÃO AS FUNCIONALIDADES 
SÃO INDISPENSÁVEIS?

Antes de bater o martelo e escolher uma plataforma, 
é preciso definir as funcionalidades que ela deve 
ter para se adequar ao seu negócio. Então, antes de 
começar a pesquisar por fornecedores, faça uma 
lista com todas as funcionalidades e integrações 
necessárias em seu sistema de e-commerce.

Para verificar a funcionalidade das plataformas, faça um 
teste com aquelas que acha mais adequadas para seu 
negócio. Basta entrar em contato com os fornecedores 
e pedir para ter acesso a uma versão de demonstração. 
Dessa forma, você pode navegar na plataforma para 
conhecer todos os recursos.

O SUPORTE OFERECIDO  
É EFICIENTE?

É normal que, ao contratar um e-commerce, surjam 
dúvidas em relação ao seu funcionamento. Problemas 
no sistema bem como alterações para que ele se 
adapte melhor ao negócio também podem aparecer ao 
longo do contrato com o fornecedor. Por isso, na hora 
de escolher uma empresa, observe como é o suporte 
oferecido no pós-venda.

Informe-se se há um suporte para tirar dúvidas e se 
você terá apoio de especialistas em caso de algum 
problema técnico, como o sistema ficar fora do ar.

http://escoladeecommerce.com/
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CONHECENDO SEU NEGÓCIO

COMO OFERECER UMA BOA 
EXPERIÊNCIA DE COMPRA 
PARA MEUS CLIENTES?

Para ter sucesso nos negócios, não basta investir 
em propagada e ter produtos de qualidade, 
é preciso oferecer uma boa experiência 
de compra para os clientes. Imagine que o 
consumidor entra na sua loja, se interessa pelo 
produto, mas encontra um formulário de cadastro 
imenso, pedindo informações desnecessárias. 
Esse fator contribui para a desistência da compra.

Além disso, o site deve ser leve, ter uma boa 
apresentação dos produtos e ainda oferecer 
boa navegabilidade. Quanto mais simples for 
o processo de compra na plataforma, melhor a 
experiência que ela proporciona ao usuário.

http://escoladeecommerce.com/
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CONSIDERANDO AS FUNCIONALIDADES

Mesmo que você tenha feito uma 
lista com funcionalidades que 
deseja que sua plataforma tenha, 
algumas funções são essenciais 
para o bom funcionamento do 
sistema. A seguir, faremos uma 
lista com algumas aplicabilidades 
que você deve considerar antes 
de fechar o contrato com um 
fornecedor. Vamos lá?

http://escoladeecommerce.com/
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CONSIDERANDO AS FUNCIONALIDADES

POSSÍVEIS INTEGRAÇÕES 
DA PLATAFORMA

Uma boa solução é aquela que oferece integração com 
diversas plataformas, que são essenciais para o bom 
funcionamento do e-commerce. Aqui estamos falando 
sobre ferramentas de gestão, de relacionamento com 
o cliente, e-mail marketing, formas de pagamento e 
diversas outras opções.

Nesse caso, é preciso observar se o fornecedor tem 
parceria com empresas que oferecem esse tipo de 
solução, pois, assim, você não precisa fazer a compra 
sozinho, o que economiza tempo, dinheiro e energia.

A seguir, vamos citar as principais integrações de que 
seu e-commerce precisa.

CERTIFICADOS DE SEGURANÇA

Para garantir que as transações sejam feitas com a 
máxima segurança e não ocorram fraudes durante 
o processo, a plataforma deve ser integrada com 
certificados de segurança. Esse tipo de ferramenta 
evita fraudes e vazamento de informações bancárias 
dos clientes cadastrados.

CHAT

É normal que consumidores queiram tirar dúvidas 
sobre um produto de seu interesse, sobre o preço 
e até mesmo a respeito do frete. Nesse cenário, é 
sempre bom que a loja virtual tenha um serviço de 
atendimento que funcione em horário comercial. 

http://escoladeecommerce.com/
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CONSIDERANDO AS FUNCIONALIDADES

ERP

Esse é um dos principais sistemas de 
gestão de um e-commerce. O Enterprise 
Resource Planning (ERP) integra e 
automatiza os processos de vendas, 
cadastro de produtos, controle de 
estoque e outras funções da loja. 

Contratar uma plataforma que não  
tem integração com essa ferramenta  
é perder tempo fazendo diversas tarefas 
manualmente, como cadastrar pedidos  
e atualizar o estoque da loja.

http://escoladeecommerce.com/
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CONSIDERANDO AS FUNCIONALIDADES

FRETE

Um fator decisivo no momento 
da compra é saber o valor exato 
do frete e quantos dias aquele 
produto levará para chegar ao 
endereço. Por isso, a integração 
com o Web Service dos Correios 
é essencial para a operação de seu 
e-commerce.

REVIEWS

Quando um cliente compra  
e faz um comentário positivo a 
respeito de um produto ou de sua 
loja, outros consumidores ficam 
mais seguros de comprar de seu 
negócio. Então, na hora de escolher 
um sistema para seu e-commerce, 
lembre-se de observar se ele é 
integrado a essa ferramenta.

PAGAMENTO

Os consumidores modernos 
querem ter facilidades para 
pagar suas contas. Por isso, seu 
e-commerce deve ser integrado 
com plataformas de pagamento 
que permitam que o cliente 
escolha quitar suas compras 
por meio de cartões de crédito 
e débito, boleto bancário ou 
transferência.

http://escoladeecommerce.com/
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CONSIDERANDO AS FUNCIONALIDADES

OPÇÃO DE SER MOBILE-FRIENDLY

De acordo com uma pesquisa realizada pela Criteo, 
cerca de 48% das vendas concretizadas nas lojas 
online brasileiras são feitas por meio dos dispositivos 
móveis. Nesse cenário, é imprescindível que seu 
e-commerce seja responsivo, ou seja, compatível com 
tablets e smartphones. Se antes isso era apenas um 
diferencial, atualmente é uma necessidade.

OTIMIZAÇÃO SEO

Todo empreendedor que cria um negócio online quer 
que ele apareça nas primeiras páginas dos mecanismos 
de busca, certo? Bom, para que isso aconteça, é preciso 
que a plataforma seja otimizada com técnicas de 
SEO, pois, dessa forma, seu e-commerce terá formas 
diversificadas de atrair novos clientes.

http://escoladeecommerce.com/
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TIPOS DE PLATAFORMA

Para quem está começando a empreender no mundo 
virtual, falar em tipos de plataforma de e-commerce 
parece ser um pouco estranho, pois não há diferenças 
facilmente visíveis entre elas, mas há diversos tipos de 
sistemas voltados para esse tipo de serviço. A seguir, 
vamos citar quais são elas e suas particularidades.

OPEN SOURCE

Essas plataformas são sistemas de código aberto, 
que permitem a customização de acordo com as 
necessidades do e-commerce. Nesse modelo, não 
há cobrança de taxas ou de licença, o que gera uma 
economia para o empreendedor. Porém, se você 
não entende de design ou de programação, terá que 
contratar alguém para personalizar sua loja nessa 
plataforma.

http://escoladeecommerce.com/


22

TIPOS DE PLATAFORMA

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)

Esse tipo de plataforma funciona com uma loja virtual 
alugada. Empresas como a Netflix utilizam esse 
sistema para vender seus filmes e séries na internet. 
Essa é uma das mais utilizadas pelos fornecedores, pois 
tem uma tecnologia bastante atrativa e funcional.

Esse sucesso todo se deve ao seu custo, que é reduzido, 
pois a plataforma é somente alugada, e à rapidez com 
que as vendas são realizadas. 

PLATAFORMA PROPRIETÁRIA

Esse tipo de plataforma é desenvolvido pela empresa 
contratada para implantar seu e-commerce. Nesse caso, 
todas as alterações no layout ou no código-fonte só 
podem ser realizadas pelo fornecedor.

PLATAFORMA LICENCIADA

Consiste na aquisição de uma licença para a utilização 
de plataformas que foram desenvolvidas por terceiros.

http://escoladeecommerce.com/
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CONCLUSÃO

Como você viu, há diversas plataformas 
de e-commerce disponíveis no mercado, 
e cada uma delas é voltada para um 
tipo de negócio. Para escolher a que 
atende melhor às demandas de sua loja, 
é preciso levar em consideração todos 
os fatores citados ao longo deste e-book. 
Dessa forma, você consegue escolher 
um serviço de qualidade, com um 
excelente custo-benefício.

Criamos este material na expectativa de 
contribuir positivamente nesse processo. 
Esperamos ter atingido nosso objetivo. 
Obrigado pela leitura!

http://escoladeecommerce.com/


A Escola de E-commerce é um portal de conteúdo relacionado ao mercado 
eletrônico e oferece materiais de apoio para empresas de pequeno, médio e grande 
porte desse segmento. Dentro de sua gama de materiais oferecidos gratuitamente 
para o empreendedor online estão: artigos, notícias, e-books, webinars, vídeos e 
inúmeros materiais que são publicados semanalmente.

O portal é mantido pela Tray Plataforma de E-commerce.

A Tray é a marca de e-commerce da Locaweb e oferece toda a estrutura e o apoio 
para a criação de lojas virtuais, assim como a integração com marketplaces — sendo 
a única empresa de criação de e-commerces a oferecer esse serviço para os seus 
clientes.

Em 2013, tornou-se a marca de e-commerce da Locaweb líder em Hosting & 
Infrastructure Services no Brasil e na América Latina, assumindo o papel de braço 
de e-commerce do grupo, formando o maior e mais completo mix de produtos 
voltados ao comércio eletrônico do Brasil.fórum

SOBRE A ESCOLA DE 
E-COMMERCE
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