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INTRODUÇÃO
Quem decide empreender no setor de e-commerce pode ficar surpreso com a 

quantidade de termos específicos que existem. No início, é comum estranhar, 

pois são palavras que um empreendedor novato desconhece.

Mas é importante que você domine esse tipo de linguagem para não ficar 

perdido na hora de criar suas campanhas de marketing digital e, até mesmo, 

elaborar estratégias de vendas. Além disso, é importante ficar atualizado 

sobre novas tendências do setor, e o e-commerce é uma área na qual aparecem 

novidades todos os dias.

Para ajudar você a entender o significado de termos relacionados ao 

e-commerce, preparamos este e-book, em que é possível encontrar as 

principais expressões utilizadas no setor de lojas virtuais e seus respectivos 

significados. Boa leitura!
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DICIONÁRIO DE E-COMMERCE PARA INICIANTES

Empreendedores iniciantes sentem muita dificuldade em 

entender termos básicos relacionados ao e-commerce. 

Mas isso é normal, então, não se preocupe. Mesmo que 

você já esteja habituado a fazer compras pela internet, 

empreender na área é bem diferente, pois, para comprar 

não é necessário entender determinadas expressões.

Vamos conhecer alguns termos básicos sobre e-commerce 

que você deve dominar.

LAYOUT 

Na realidade, esse termo tem origem inglesa e, no 

português, muitas vezes é usado como “leiaute”. Significa: 

plano, arranjo, esquema, design, projeto. 

No e-commerce, quando falamos em layout, estamos 

nos referindo à forma como o site foi projetado. Isso 

engloba elementos como imagens, texto e sua forma de 

organização na página.

E-COMMERCE

E-commerce ou comércio eletrônico é o termo que utilizamos para 

definir a modalidade de comércio que realiza transações na internet. 

Falando de forma simples: trata-se das lojas virtuais, que permitem que o 

consumidor faça suas compras por meio de smartphones, computadores 

e outros dispositivos eletrônicos, além de englobar vendas em outros 

canais online.

MARKETING DIGITAL

Conjunto de estratégias utilizadas para promover uma marca, produto ou 

serviço por meio da internet, por meio de e-mails, blogs e redes sociais.

SEO

O termo SEO (Search Engine Optimization) vem do Inglês e significa 

Otimização para Sites de Busca. Trata-se de um conjunto de estratégias 

utilizadas para ranquear sua página em buscadores como Google e Bing.

https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/e-book-a-importancia-do-layout-profissional-na-sua-loja-virtual-para-resultados-ainda-melhores/
https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/seo-para-e-commerce/
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DICIONÁRIO DE E-COMMERCE INTERMEDIÁRIO

A adoção desse tipo de estratégia 
é fundamental para que seu 
e-commerce apareça nos resultados 
em buscas orgânicas.

GOOGLE ADS

Anúncios patrocinados do Google, que podem 

ser utilizados para mostrar seu e-commerce nas 

buscas ou no Google Shopping. Os anúncios 

podem ser feitos com textos, imagens ou vídeos.

FACEBOOK ADS

Trata-se também de anúncios publicitários 

veiculados dentro da plataforma e podem ser 

fotos ou vídeos. Como acontece no Google Ads e 

Instagram Ads, essa ferramenta permite segmentar 

o público-alvo de acordo com interesses, 

dados demográficos e outras características.

https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/google-adwords-para-e-commerce-2/
https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/anuncios-no-facebook-e-instagram/
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DICIONÁRIO DE E-COMMERCE PARA INICIANTES

INSTAGRAM ADS

Forma de veicular anúncios pagos no feed e nos stories do 

Instagram. Os anúncios podem ser feitos na forma de fotos, 

vídeos e carrossel com sequência de imagens e vídeos.

E-MAIL MARKETING

Envio de e-mails promocionais ou para relacionamento 

com o cliente. As mensagens devem ser enviadas em 

tempo um período regular e de forma coerente para não 

irritar os destinatários.

NUTRIÇÃO DE E-MAILS

É a sequência de envio de e-mails para um segmento 

específico, visando atingir um objetivo. Por exemplo: 

convencer a persona a finalizar uma compra que começou 

no site e não terminou.

AQUISIÇÃO

É o ato de tomar posse de algo, seja bens, produtos ou serviços. No 

e-commerce, trata-se do processo de o cliente fazer suas compras, ou 

seja, adquirir algo da loja virtual.

LOGÍSTICA

Setor de uma loja virtual responsável por planejar e controlar o 

armazenamento e o fluxo dos produtos e as informações relacionadas às 

mercadorias. É dever dos profissionais do setor recepcionar e conferir os 

produtos, fazer a estocagem, envio e preparação das mercadorias, além de 

cuidar do rastreamento e controle das entregas.

DROPSHIPPING 

Modelo de negócio virtual no qual o dono do e-commerce atua como 

revendedor de produtos. Dessa forma, ele não precisa comprar as 

mercadorias e ter um estoque, pois a entrega é feita pelo fornecedor.
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DICIONÁRIO DE E-COMMERCE PARA INICIANTES

MARKETPLACE

Plataforma de e-commerce que 

funciona como um shopping 

center virtual, pois reúne 

diversos fornecedores no 

mesmo ambiente. Exemplos: 

Mercado Livre, Amazon. 

Americanas e Buscapé.

CTA 

Sigla de call to action, é um link, 

imagem ou botão que tem como 

objetivo convencer o usuário 

a realizar uma ação. Exemplo: 

baixar um e-book, entrar em 

contato com a empresa, seguir 

nas redes sociais etc.

CROSS DOCKING

O termo “cross docking” significa 

“cruzando as docas”. Nessa modalidade 

o lojista solicita os produtos para os 

fornecedores conforme as vendas 

são realizadas, ou seja, o produto não 

fica estocado com o lojista, porém o 

produto passa pelo lojista antes de 

chegar ao consumidor final.

NICHO

Termo utilizado para se referir ao fato 

de um e-commerce trabalhar com 

produtos específicos. Por exemplo: 

uma loja virtual que vende apenas 

roupas infantis, entre 0 e 5 anos é 

voltada para um nicho de mercado.

https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/nicho-e-commerce-sucesso-de-vendas/
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DICIONÁRIO DE E-COMMERCE PARA INICIANTES

INBOUND MARKETING

Conjunto de estratégias de marketing 

que tem como objetivo atrair, 

converter e encantar os clientes 

por meio de ações de marketing 

de conteúdo, ações nas redes 

sociais e estratégias de SEO.

INBOUND COMMERCE

Adaptação do inbound marketing 

para as lojas virtuais com o 

objetivo de fazer todo o processo 

de atração, conversão e fidelização 

de clientes dentro da própria 

plataforma de e-commerce.

LEAD

Trata-se de uma pessoa que forneceu 

seus dados pessoais para a empresa 

em troca de uma oferta de conteúdo, por 

exemplo. Um lead é uma oportunidade 

de negócio, pois a partir do momento 

em que fornece seus contatos, ele deixa 

claro que tem interesse nos produtos ou 

serviços oferecidos pelo e-commerce.

MARKETING DE CONTEÚDO

Estratégia baseada na criação de conteúdo 

relevante para atrair a persona do negócio, 

visando ganhar autoridade sobre o assunto 

abordado e converter leads em clientes fiéis.

NEWSLETTER

E-mail enviado com determinada 

periodicidade contendo notícias ou 

informações sobre determinado assunto. 

BLACK FRIDAY

A Black Friday é uma promoção 

relâmpago que acontece sempre 

às sextas-feiras, oferecendo 

descontos imperdíveis em 

diversos tipos de produtos.

Nesse tipo de estratégia, o 
cliente tem 24 horas para 
aproveitas as ofertas.

https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/converter-leads-em-vendas-no-e-commerce/
https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/como-vender-mais-na-black-friday/
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DICIONÁRIO DE E-COMMERCE INTERMEDIÁRIO

Bom, se você é um empreendedor que já conhece 

alguns termos sobre e-commerce, a lista acima não 

é nenhuma novidade. Por isso, criamos também 

uma lista com termos intermediários que talvez 

você ainda não conheça. Veja quais são eles!

LANDING PAGE

Página criada com o objetivo de capturar contatos com 

a oferta de materiais ricos como e-books ou videoaulas. 

A página tem todos os elementos voltados à conversão 

do visitante em lead, oportunidade ou cliente.

FULFILLMENT

Conjunto de operações e atividades que abrangem desde 

o recebimento do pedido até o momento da entrega da 

compra para o cliente final. O objetivo do fulfillment 

é garantir o maior índice de satisfação possível.

TAXA DE CONVERSÃO

Métrica utilizada para medir a eficácia das ações 

de marketing de um e-commerce. Por exemplo: 

foram criadas campanhas para o Dia dos Pais, 

visando aumentar o número de vendas.

Então, para medir a taxa de conversão é preciso 

contabilizar o número de acessos no site e o 

montante de vendas fechadas para chegar à 

conclusão se as vendas foram satisfatórias.

CAC (CUSTO POR AQUISIÇÃO 
POR CLIENTE)

Métrica utilizada para saber qual 
foi o investimento necessário para 
a aquisição de cada cliente em um 
determinado período de tempo. 
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DICIONÁRIO DE E-COMMERCE INTERMEDIÁRIO

FATURAMENTO

Soma de todas as vendas de produtos 

ou serviços que são realizados pelo 

e-commerce em determinado período. 

LUCRO

Lucro é o dinheiro que sobrou no caixa da empresa 

após pagar todas as contas com fornecedores, 

funcionários, impostos e outros encargos financeiros.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Recibo fiscal emitido como registro com a 

finalidade de documentar a transação de 

mercadorias ou serviços prestados por lojas 

virtuais. O objetivo de emitir uma nota é 

contribuir corretamente com os impostos.

XML

Termo que vem do inglês eXtensible Markup 

Language. É uma linguagem de marcação 

utilizada para a criação de documentos com 

dados organizados hierarquicamente como 

textos, banco de dados e imagens de vetores.

ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) 

é um sistema de gestão empresarial 

que serve para organizar todas 

as informações do negócio.

Além de ajudar na gestão de um 

e-commerce, um sistema ERP auxilia no 

processo de automatização das ações de 

compra, venda e logística de uma loja virtual.
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DICIONÁRIO AVANÇADO DE E-COMMERCE

Agora chegamos ao fim de nosso e-book e vamos mostrar os 

principais termos avançados relacionados ao e-commerce. 

Como você ainda é novo na área, talvez não tenha ouvido falar 

nestas palavras. Caso já tenha ouvido falar, mas não sabe o 

que significa, vai descobrir agora mesmo!

OMNICHANNEL

Conceito que tem o objetivo de unificar a experiência do 

cliente com o e-commerce em qualquer plataforma ou 

dispositivo. Dessa forma, independentemente de comprar 

no e-commerce, em um marketplace ou na loja física, sua 

experiência de compra será a mesma.

GATEWAY DE PAGAMENTO

São plataformas que permitem a transferência de dados 

de pagamentos entre serviços, mesmo que possuam 

protocolos diferentes.

MAILCHIMP

Ferramenta para envio de e-mail marketing. Permite o envio 

para um certo número de usuários de forma gratuita, mas, 

a partir de uma determinada quantidade de usuários, é 

cobrado um valor mensal.

HOOTSUITE

Ferramenta para gestão de redes sociais. Como o Mail 

Chimp, tem alguns recursos gratuitos, mas para ter acesso 

completo à ferramenta é preciso desembolsar um valor 

mensal.

SEMRUSH

Ferramenta utilizada para pesquisa de palavras-chave, 

seja para a criação de conteúdo para internet ou para 

campanhas do Google Ads.
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DICIONÁRIO AVANÇADO DE E-COMMERCE

GOOGLE TAG MANAGER

Ferramenta gratuita do Google, que permite colocar apenas um código na página e depois instalar diversos 

serviços, sem a necessidade de mexer novamente nesse código.

HOTJAR

Ferramenta de inteligência e análise, que 

permite a análise de sites, fornecendo dados 

de navegação e comportamento do usuário.

PLATAFORMA SAAS

SaaS é a sigla de Software as a Service 

e é uma plataforma de e-commerce 

que cria o código fonte Back-end e fica 

com a responsabilidade de atualizar 

e otimizar o código para que a loja 

virtual tenha uma boa performance.

O lojista que utiliza uma plataforma SaaS, 

acaba ganhando mais praticidade na 

gestão de seu e-commerce por não precisar 

se preocupar com essas otimizações. 
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DICIONÁRIO AVANÇADO DE E-COMMERCE

STORYTELLING

Palavra em inglês que significa, de forma resumida, a forma de 

contar uma história que encante a persona do negócio. Essa 

estratégia vem sendo muito utilizada no e-commerce.

PIXEL DE CONVERSÃO

Código que ao ser instalado é utilizado para saber se os anúncios 

no Google e Facebook, por exemplo, estão gerando conversões 

para a loja. Os pixels de conversão permitem saber quais ações os 

usuários estão realizando no site.

VITRINE INTELIGENTE

Utilizada para melhorar a experiência de compra do consumidor 

no e-commerce. A Vitrine Inteligente é uma tecnologia que, 

quando instalada em uma loja virtual, permite que um sistema de 

recomendação conduza o usuário a produtos de seu interesse.

https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/e-book-venda-mais-com-as-vitrines-inteligentes/
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DICIONÁRIO AVANÇADO DE E-COMMERCE

BACKLINKS

São links dispostos em um texto, 

que levam o usuário para outro 

site, com conteúdo relacionado 

ao mesmo que ele está lendo.

LINK BUILDING

É um trabalho que visa conseguir links de 

outros sites ou páginas com o objetivo de 

criar relevância na internet e ser mais bem 

ranqueado pelos mecanismos de busca.

HTML

O HTML (Hypertext Markup 

Language) é uma linguagem utilizada 

para a criação de web sites.

CSS

Especificação que define como elementos 

que compõem uma página, um documento 

ou uma aplicação na internet serão exibidos.

JAVASCRIPT

Linguagem de programação que visa 

tornar determinados processos de 

páginas na internet mais dinâmicos.

CAIXA DE REEMBOLSO

Nome que damos ao processo de devolução 

de um produto. Isso acontece porque, 

depois de receber a compra em casa, o 

consumidor tem 7 dias após a data de 

recebimento para devolver a mercadoria.

KPIS

KPIs (do termo em inglês Key 

Performance Indicator) são indicadores 

criados a partir de métricas que têm 

o objetivo de mostrar o atingimento 

de determinado resultado.

MÉTRICAS

São parâmetros utilizados usando 

como base de um indicador, 

normalmente associados ao 

comportamento do usuário e 

sem uma meta definida. 

São bastante utilizadas para medir 

a eficiência de campanhas de 

marketing digital, por exemplo.



CONCLUSÃO
Chegamos ao fim de nosso dicionário de termos sobre o 

e-commerce. Claro que há outras diversas expressões, pois 

o comércio eletrônico é um setor imenso, no qual aparecem 

novidades todos os dias. Mas esses são os principais 

termos utilizados e você deve dominar todos eles.

Esperamos que a leitura deste e-book tenha enriquecido 

seu vocabulário e ajudado você a compreender melhor 

como funciona o mundo dos empreendedores digitais e 

que os conhecimentos adquiridos facilitem a tomada de 

decisões para o crescimento do negócio.

Obrigado pela leitura!



SOBRE A MONGERAL 
AEGON

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

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

https://www.escoladeecommerce.com/
https://www.facebook.com/escoladeecommerce/
https://twitter.com/Tray_Ecommerce
https://www.linkedin.com/company/2429267
https://www.youtube.com/channel/UCeKnrnv87k1KNHanPE0Haww
https://www.instagram.com/escoladeecommerce/


GOSTOU DESSE MATERIAL 
E QUER IR MAIS ALÉM?

Então não deixe de seguir o nosso portal para não  
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR AGORA

https://www.mongeralaegon.com.br/blog
https://www.mongeralaegon.com.br/blog
https://www.escoladeecommerce.com/
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