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Com o crescimento do comércio 
eletrônico, o empreendedor que 
deseja tornar seu negócio competitivo 
no mercado precisa lançar mão de 
estratégias para chamar a atenção 
do consumidor. Nesse cenário, criar 
promoções interessantes é uma 
excelente opção para aumentar 
as vendas e o faturamento de seu 
e-commerce.

No entanto, para que uma promoção traga 

bons resultados para seu negócio, ela deve 

ser bem estruturada. Caso contrário, além de 

prejuízos, seu e-commerce ainda pode ficar 

com uma imagem ruim no mercado e esse 

não é o objetivo de se criar uma promoção.

Introdução

http://escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/ebook-distribua-sua-verba-de-marketing-com-sabedoria-em-diferentes-canais/
https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/ebook-distribua-sua-verba-de-marketing-com-sabedoria-em-diferentes-canais/
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INTRODUÇÃO

Promoções são formas de 

aumentar as vendas, fidelizar 

clientes, aumentar a visibilidade 

da loja, fortalecer a imagem de 

sua marca e a ainda trazer um 

bom retorno financeiro para seu 

negócio. Mas como criar ofertas 

eficientes para minha loja virtual? 

Quais são os cuidados que 

devem ser tomados para que um 

e-commerce tenha bons lucros 

quando criar promoções.

São estas e outras perguntas que 

responderemos ao longo deste 

e-book. Ficou curioso? Então 

acompanhe a leitura agora mesmo!

http://escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/e-book-5-estrategias-indispensaveis-para-aumentar-as-vendas-da-sua-loja-virtual/
https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/guia-para-gerar-audiencia-e-visibilidade-para-loja-online/
https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/guia-para-gerar-audiencia-e-visibilidade-para-loja-online/
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O mercado de lojas online atualmente 
é bastante concorrido. Além de 
os produtos serem cada vez mais 
parecidos, os preços também são bem 
semelhantes. Então, para se diferenciar 
da concorrência e conquistar a atenção 
do consumidor, as promoções são uma 
excelente estratégia.

A seguir, vamos citar alguns motivos que 

mostram a importância de criar promoções 

em sua loja virtual. 

Importância das 
promoções para  
o e-commerce

http://escoladeecommerce.com/
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IMPORTÂNCIA DAS PROMOÇÕES PARA O E-COMMERCE

PROMOÇÕES AUMENTAM O 
FATURAMENTO DO NEGÓCIO

Quem não gosta de um bom desconto? 

Bom, o brasileiro adora e por isso, oferecer 

promoções em períodos sazonais ou para 

produtos específicos é uma excelente forma 

de atrair o consumidor.

A ideia de comprar um produto de interesse 

ou necessidade pagando menos é um 

excelente incentivo, que além de trazer 

aquele consumidor para sua loja, ainda pode 

ajudar a torná-lo um cliente fixo.

Esses fatores ajudam o e-commerce a aumentar 

o faturamento, não somente na época dos 

descontos, mas em todos os períodos do ano.

http://escoladeecommerce.com/
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PROMOÇÕES AUMENTAM  
O TICKET MÉDIO DA LOJA

As promoções são uma excelente estratégia 

para aumentar o ticket médio de sua loja 

virtual. Isso acontece quando o negócio 

oferece ao consumidor um desconto em 

compras a partir de um determinado valor. 

Nesses casos, é comum que o consumidor 

ache interessante comprar mais produtos 

para ter direito ao desconto. Então, há uma 

relação ganha-ganha, na qual o cliente faz 

suas compras com um excelente custo-

benefício, enquanto o e-commerce consegue 

aumentar o ticket médio da loja.

PROMOÇÕES REDUZEM O ABANDONO 
DO CARRINHO DE COMPRAS

Promoções criam gatilhos mentais na cabeça 

do consumidor de que ele está levando mais 

por menos. Essa sensação prazerosa é uma 

forma de incentivar a decisão de compra do 

cliente, incentivando-o a finalizar seu pedido.

http://escoladeecommerce.com/
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IMPORTÂNCIA DAS PROMOÇÕES PARA O E-COMMERCE

PROMOÇÕES AJUDAM  
A FORTALECER A MARCA

Oferecer descontos também é importante 

para de fortalecer a marca de sua empresa 

na cabeça do consumidor. Isso porque ao 

comprar um produto por um preço abaixo do 

mercado, o cliente ficará com uma lembrança 

boa de sua empresa. 

Vale lembrar que uma boa experiência  

de compra é essencial para que os clientes 

fiquem satisfeitos e comprem novamente 

na empresa. Além disso, um consumidor 

satisfeito vai indicar seu negócio para outras 

pessoas, o que ajuda seu e-commerce a ficar 

mais conhecida e com uma boa reputação 

perante seu público-alvo.

PROMOÇÕES AJUDAM A 
FAZER O ESTOQUE GIRAR

É comum que em lojas virtuais de qualquer 

segmento haja produtos “encalhados” no 

estoque. Quando isso acontece, a loja tem 

prejuízos devido ao fato de ter pagado ao 

fornecedor pela compra e não ter obtido 

lucros com a venda do item.

Nesse cenário, a criação de promoções ajuda 

a “desencalhar” esses produtos, pois com 

um valor abaixo do mercado, o consumidor 

tem um incentivo extra para efetuar a compra 

desses itens. Então, você consegue renovar 

coleções antigas e renovar seu estoque com 

novos produtos.

http://escoladeecommerce.com/
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IMPORTÂNCIA DAS PROMOÇÕES PARA O E-COMMERCE

PROMOÇÕES AJUDAM  
A FIDELIZAR CLIENTES

A fidelização de clientes é um desafio de 

e-commerces de diversos segmentos. Por 

isso, as lojas virtuais devem lançar mão de 

estratégias para melhorar o relacionamento 

do público com a marca.

Então, quando um e-commerce lança uma 

promoção e o consumidor acredita que está 

fazendo um bom negócio, ele terá uma visão 

positiva do negócio. Dessa forma, vai se 

sentir mais confiante para comprar sempre 

em sua loja.

http://escoladeecommerce.com/
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Como criar  
um calendário  
de promoções

Como você viu ao longo deste e-book, 
criar promoções para seu e-commerce 
é fundamental para o sucesso do 
negócio. Mas para que esse tipo de 
estratégia gere resultados satisfatórios, 
não basta oferecer descontos 
aleatoriamente e pronto. É preciso 
criar um calendário para vender 
produtos com preços diferenciados.

http://escoladeecommerce.com/
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COMO CRIAR UM CALENDÁRIO DE PROMOÇÕES

TENHA UM OBJETIVO

Qualquer tipo de estratégia para atrair a 

atenção do consumidor precisa de um objetivo. 

Sem uma meta definida, fica difícil mensurar os 

resultados da ação e chegar a conclusão se ela 

foi satisfatória para os negócios ou não.

Se o objetivo do e-commerce é “queimar o 

estoque” de Natal, o desconto oferecido deve 

se atrativo o suficiente para chamar a atenção 

do consumidor. No mais, a promoção precisa 

ser divulgada em todos os canais possíveis, pois 

esse tipo de desconto não se restringe apenas 

há um perfil de consumidor, como é no caso de 

promoções para fidelização, que são voltadas 

exclusivamente para clientes do negócio.

O ideal é usar as datas comemorativas  

para oferecer produtos com valores atrativos, 

pois nesses períodos, o volume de vendas 

aumenta consideravelmente. Claro que 

isso não significa que seu e-commerce não 

pode criar promoções fora dos períodos 

sazonais, mas essas épocas são excelentes 

oportunidades para melhorar a receita de  

seu negócio.

Se você tem dúvidas sobre como criar um 

calendário de promoções eficiente, vamos 

ajudar você nessa tarefa. Veja as dicas que 

separamos especialmente sobre o assunto!

http://escoladeecommerce.com/
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COMO CRIAR UM CALENDÁRIO DE PROMOÇÕES

FAÇA UM PLANEJAMENTO 
DA PROMOÇÃO

Depois de definidos os objetivos da promoção 

é hora de fazer todo o planejamento da ação. 

Primeiro é preciso estabelecer o público-alvo 

o qual o desconto será oferecido, levando em 

conta seus hábitos de consumo e o histórico 

de compras dos clientes da loja.

A situação financeira do e-commerce também 

deve ser levada em consideração, pois, mesmo 

vendendo produtos com desconto, o objetivo é 

aumentar os lucros do negócio, certo? Então, 

antes de definir o preço dos produtos em 

promoção, verifique se o valor cobre os custos 

com a divulgação, envio e ainda proporciona 

ganhos para o e-commerce.

O valor a ser gasto com a divulgação da 

promoção e os canais que serão utilizados para 

atrair a atenção do consumidor também devem 

ser definidos nessa etapa.

http://escoladeecommerce.com/
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COMO CRIAR UM CALENDÁRIO DE PROMOÇÕES

FAÇA UMA BOA GESTÃO  
DO SETOR DE LOGÍSTICA

Aumentar o número de vendas e não 

ter um processo de logística bem 

estruturado pode levar suas ações 

promocionais ao fracasso. Isso porque, 

com a facilidade que os clientes têm 

em se manifestar pelas redes sociais, 

um atraso ou a entrega de um produto 

com defeito tem o poder de gerar uma 

imagem negativa da marca.

Além disso, é importante que haja 

um alinhamento junto ao fornecedor, 

para que os produtos ofertados 

estejam disponíveis no estoque.

ESTABELEÇA UM PERÍODO 
PARA AS PROMOÇÕES

Vender produtos em promoção é uma forma de criar um 

senso de urgência na mente do consumidor. Sendo assim, 

ele compra por impulso, pois tem medo do desconto 

acabar ou dos produtos em oferta acabarem logo. 

Entretanto, esse gatilho só funciona quando há um prazo 

estabelecido para início e fim do desconto.

Caso você não defina uma data de término para a 

promoção e deixe o período muito longo, o consumidor 

pode entender que se trata de propaganda enganosa 

ou que a loja está desesperada para vender produtos 

“encalhados” em estoque. Além de ser ruim para as 

vendas, esse fato ainda pode passar uma imagem de 

descrédito para a empresa.

http://escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/ebooks/logistica-para-e-commerce/
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COMO CRIAR UM CALENDÁRIO DE PROMOÇÕES

APROVEITE AS DATAS 
COMEMORATIVAS

Falamos de datas especiais bem no início 

deste tópico, mas é sempre bom reforçar. 

Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães e  

Dia dos Pais são épocas nas quais as vendas 

no varejo aumentam consideravelmente.

Então, você deve aproveitar a oportunidade 

para oferecer produtos de qualidade com 

valores atrativos para seus clientes, além de 

ter um excelente atendimento. O importante 

é superar as expectativas do público e sair  

na frente da concorrência.

http://escoladeecommerce.com/


15

COMO CRIAR UM CALENDÁRIO DE PROMOÇÕES

ESCOLHA O TIPO DE PROMOÇÃO

A escolha do tipo de promoção também é 

importante na hora de criar seu calendário 

de ações. Isso porque existem vários tipos 

de ofertas e cada uma delas é voltada 

para um determinado público e têm um 

objetivos diferentes. Vamos conhecer suas 

características, vantagens e desvantagens?

PROMOÇÃO PROGRESSIVA

Quando há uma promoção com desconto 

progressivo, o cliente recebe um desconto 

maior na compra de mais produtos. É uma 

excelente forma de aumentar o ticket médio 

da loja, pois, incentiva o consumidor a comprar 

mais para ter mais desconto. Por outro lado, 

pode desmotivar o cliente a ter que adquirir 

vários itens para pagar um valor atrativo.

CUPOM DE DESCONTO

Esse tipo de promoção visa a oferta  

de cupons de desconto para clientes que 

indicarem amigos para comprarem de sua 

loja, que ainda não conhecem seu negócio. 

Os cupons são boas opções  
para divulgarem sua empresa  
para um público ainda não atingido 
pelas campanhas de marketing  
do e-commerce.

A única desvantagem é no caso de a loja 

só oferecer o desconto no caso de o amigo 

indicado ter que comprar para que a pessoa 

que indicou tenha o desconto. Isso pode 

desmotivar alguns consumidores, mas  

é uma boa estratégia, se for bem planejada  

e executada.

http://escoladeecommerce.com/
https://www.escoladeecommerce.com/artigos/saiba-quando-utilizar-o-desconto-progressivo-em-seu-e-commerce/
https://www.escoladeecommerce.com/artigos/saiba-quando-utilizar-o-desconto-progressivo-em-seu-e-commerce/
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COMO CRIAR UM CALENDÁRIO DE PROMOÇÕES

DESCONTOS ESPECÍFICOS

Essa estratégia é bastante utilizada para lançamento de 

produtos e venda de itens de coleções mais antigas. Em 

ambos os casos, o retorno para o negócio pode ser bom, 

mas o desconto precisa ser bem pensado, para que a loja 

não tenha prejuízos.

BRINDES

A oferta de brindes também é uma estratégia bastante 

utilizada. Nesse caso, o cliente ganha um presente para 

compras a partir de um determinado valor. A vantagem  

de ganhar o brinde cria um interesse maior do consumidor 

em adquirir determinado item ou comprar acima de um 

valor específico.

Apesar de ser uma boa ideia, é preciso ter bom senso para 

oferecer algo que seja realmente vantajoso para o cliente. 

Caso contrário, ele pode se sentir enganado.

http://escoladeecommerce.com/
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ANALISE OS RESULTADOS

A mensuração dos resultados é essencial para que você 

saiba que a ação criada foi vantajosa ou não para seu 

e-commerce. Por isso, você deve investir um tempo 

para acompanhar e analisar os resultados de cada 

promoção. Dessa forma, é possível identificar 

pontos positivos e negativos, para saber  

o que deve ter continuidade e quais 

estratégias devem mudar para melhorar 

os resultados das campanhas de 

desconto de seu e-commerce.

http://escoladeecommerce.com/
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Cuidados 
necessários

Criar promoções é uma excelente forma 
de ganhar visibilidade, mas esse tipo de 
estratégia não se trata de uma campanha 
de marketing. O objetivo de ações 
promocionais é aumentar as vendas e 
gerar lucros para a empresa. Por isso, é 
necessário tomar alguns cuidados para 
que o “tiro não saia pela culatra” e dê 
prejuízos para o e-commerce. Veja quais 
são eles!

http://escoladeecommerce.com/
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CUIDADOS NECESSÁRIOS

DEFINA UMA MARGEM DE LUCRO

Essa é uma das etapas mais importantes  

do planejamento de campanhas promocionais. 

Você precisa definir quanto deseja ganhar com 

a venda de cada produto. Lembrando que para 

fazer esse cálculo é preciso levar em conta 

todos os custos com a divulgação da promoção 

e entrega do produto.

VERIFIQUE SE O E-COMMERCE TEM 
A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

Dependendo do tipo de promoção criada, você 

pode se surpreender com os resultados. Por 

isso, antes de começar uma ação de descontos, 

verifique se sua loja tem a infraestrutura 

necessária para atender a demanda.

O estoque deve ser abastecido e 
a logística bem estruturada, antes 
mesmo de começar a divulgação, 
pois o volume de vendas pode 
ser maior do que o de costume. 

Caso seu e-commerce não tenha a 

infraestrutura necessária, seu negócio  

pode ficar com uma imagem ruim perante  

o consumidor, seja por falta de produtos  

ou demora na entrega.

CUIDE PARA QUE A PROMOÇÃO SEJA 
VANTAJOSA PARA AMBOS OS LADOS

Apesar de ser necessário garantir os lucros 

da empresa, uma promoção deve beneficiar 

também o consumidor. Então, na hora de 

oferecer um desconto, cuide para que o valor 

seja realmente atrativo para o cliente. Dessa 

forma, ele se sentirá respeitado e os resultados 

das vendas serão melhores.

http://escoladeecommerce.com/
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Conclusão

Como você viu ao longo deste e-book, 
criar ações promocionais não é tão 
simples quanto parece. 

É preciso muito planejamento, bom senso e 

muito conhecimento de seu negócio para não 

tomar decisões erradas. Por isso, é importante 

analisar todos os prós e contras de cada 

tipo de promoção antes de lançar mão de 

uma estratégia para aumentar o volume de 

transações de sua loja.

Esperamos que a leitura deste Guia tenha 

contribuído para que você consiga criar 

promoções efetivas em seu e-commerce  

e aumentar as conversões em seu site.

Obrigado pela leitura!

http://escoladeecommerce.com/
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INTRODUÇÃO

rockcontent.com

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

Sobre a Escola de 
E-commerce

http://escoladeecommerce.com/
http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
http://escoladeecommerce.com/
https://www.facebook.com/groups/escoladeecommerce/
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/
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