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O desafio de ter um 
e-commerce de
grande faturamento



Ter uma ideia, validá-la, pesquisar muito, tirar a 
ideia do papel, investir, sentir medo, ter coragem, 
persistir, obter êxito, errar, aprender com os erros 
e seguir em frente. Estas e muitas outras ações e 
sentimentos fazem parte da vida de qualquer 
lojista. As barreiras não são poucas. No entanto, 
há aqueles que seguem em frente superando 
todos os obstáculos que aparecem com 
dedicação e brilho nos olhos – inspirando-nos 
com suas histórias de sucesso.

Em pesquisa realizada no ano de 2015, em uma 
parceria entre o SEBRAE e o E-commerce Brasil, 
foi divulgado que a idade média das lojas virtuais 
brasileiras é de 3,5 anos, sendo que esta 
modalidade de compra e venda de produtos existe 
há cerca de 15 anos no país. Entre as principais 
dificuldades apontadas pelos participantes da 
pesquisa estão a logística, as ações de marketing 
e a tributação. Já entre os principais motivos de 
fechamento, a pesquisa apontou baixo 

faturamento, a falta de planejamento e a falta de 
tempo por parte dos lojistas.

De fato, como podemos perceber, criar e manter 
um e-commerce é um desafio. No entanto, as 
tendências são favoráveis. A expectativa, segundo 
dados da ABCOMM  (Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico), é de que, em 2017, o 
e-commerce brasileiro cresça 12% em relação a 
2016. Isso significa um faturamento de 
praticamente R$ 60 bilhões.

Para ajudar os empreendedores a obterem êxito e 
fazerem parte da lista de lojas virtuais de maior 
faturamento, reunimos quatro histórias 
inspiradoras de lojistas que enfrentaram todos os 
desafios, mantendo-se firmes com suas lojas 
virtuais, prosperando e trazendo ótimos 
resultados. Quer aprender a trilhar o caminho que 
eles trilharam? Então, continue lendo este e-book.

Boa leitura!
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http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/7795e88474cdbf86f6669e3dc204d7a4/$File/5762.pdf
https://abcomm.org/noticias/e-commerce-brasileiro-espera-faturar-r-599-bilhoes-em-2017/
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Loja Só Portas e Janelas -
do offline para o online com 
um dos maiores faturamentos
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2.1 Um pouco sobre a loja 
No caso da loja Só Portas e Janelas, primeiro veio a loja 
física em 1993. Com qualidade, preço baixo, excelência 
no atendimento e o melhor pós-venda da região em que 
atua, em São Paulo, a loja se destacou. Hoje, é referência 
no mercado de portas e janelas e se especializou nestes 
produtos, principalmente naqueles que são feitos de aço, 
alumínio e madeira, contando com os melhores 
fabricantes do mercado e uma vasta quantidade de 
produtos.

Há 3 anos, pensando em trazer comodidade e 
praticidade para os clientes, a versão virtual da loja Só 
Portas e Janelas foi criada. Sobre a transição, Paulo 
Henrique – da equipe comercial da loja – destaca que o 
importante foi trazer para o online os principais valores 
da empresa. Dessa forma, a empresa continuou 
destacando-se da concorrência com a política de preço 
justo e fortalecendo as parcerias formadas. A 
consequência foi a satisfação dos clientes a cada venda.

2.2 Sobre os desafios
A principal dificuldade, segundo Paulo Henrique, foi o 
começo das operações online. Ele conta que foi 
desafiador fazer com que o cliente confiasse na loja 
virtual, uma vez que muitos sites são fraudulentos. A 
solução foi encontrar uma plataforma de confiança, 
que transmitisse credibilidade, e aguardar que os 
clientes confiassem no ambiente aos poucos.

2.3 Só Portas e Janelas e Loja Integrada
Após criar o e-commerce na Loja Integrada, a loja Só 
Portas e Janelas teve um aumento de 
aproximadamente 250% no faturamento. “Com a 
facilidade da plataforma da Loja Integrada, investimos 
em Google Adwords (nosso maior meio de marketing 
digital), Facebook e outras ferramentas para 
alavancar as vendas”, conta Paulo Henrique.

Além disso, Paulo Henrique destaca que o plano PRO da Loja 
Integrada – utilizado pela Só Portas e Janelas – é 
particularmente importante para comportar todos os 
produtos que a loja possui, receber todos os visitantes que 
adquirem (90% deles graças às estratégias com Google Ad-
words) e permitir meios de pagamento práticos, evitando 
que o cliente precise realizar vários cadastros. Dessa forma, 
o processo de compra torna-se mais ágil.

2.4 Dicas para outros lojistas
A dica que Paulo Henrique deixa para outros lojistas é que o 
foco deve estar no cliente: “Acredite que todo cliente é espe-
cial e que não existe nenhum problema em abrir exceções. 
Exceções criam relações excepcionais. Relações excepcio-
nais criam clientes fiéis e empresas de sucesso”, reflete, 
Paulo Henrique.

Conheça a loja Só Portas e Janelas em: 

www.soportasejanelas.com.br

https://www.soportasejanelas.com.br/
https://lojaintegrada.com.br/
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Além disso, Paulo Henrique destaca que o plano PRO da Loja 
Integrada – utilizado pela Só Portas e Janelas – é 
particularmente importante para comportar todos os 
produtos que a loja possui, receber todos os visitantes que 
adquirem (90% deles graças às estratégias com Google Ad-
words) e permitir meios de pagamento práticos, evitando 
que o cliente precise realizar vários cadastros. Dessa forma, 
o processo de compra torna-se mais ágil.

2.4 Dicas para outros lojistas
A dica que Paulo Henrique deixa para outros lojistas é que o 
foco deve estar no cliente: “Acredite que todo cliente é espe-
cial e que não existe nenhum problema em abrir exceções. 
Exceções criam relações excepcionais. Relações excepcio-
nais criam clientes fiéis e empresas de sucesso”, reflete, 
Paulo Henrique.

Conheça a loja Só Portas e Janelas em: 

www.soportasejanelas.com.br

http://www.soportasejanelas.com.br/
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Loja H2O Purificadores -
o segredo para ser uma das lojas de
maior faturamento é a dedicação



3.1 Um pouco sobre a loja
A ideia de montar um e-commerce focado em purificadores 
de água veio depois que Edielson Gones da Silva – gerente 
geral da loja – prestou serviço por 8 anos no projeto 
Ecohouse do Purificador de Água Brastemp. “Iniciamos a 
nossa loja online e fizemos panfletagem em condomínios e 
em instalações de filtros nos primeiros 3 meses. Desta 
forma, conseguimos estar mais próximos do cliente para 
entender melhor as necessidades e pedir indicações para 
aumentar as vendas.”, detalha Silva. O segredo para 
aumentar o faturamento da H2O Purificadores, segundo o 
gerente geral, foi focar na experiência de compra do cliente 
aliada com profundo conhecimento sobre o produto. Além 
disso, escolher parceiros, fornecedores e plataformas de 
confiança foi fundamental.

3.2 Sobre os desafios
Edielson conta que os desafios não foram poucos, mas 
todos foram superados. Sobre este item, ele destaca dois:

3.3 Loja H2O Purificadores e Loja Integrada
Segundo Edielson, ter uma plataforma de qualidade e 
confiança foi fundamental. “A Loja Integrada me ajuda, pois é 
fácil de configuração, possui um layout bacana e ótimas 
integrações com outros parceiros – formas de pagamento, 
logística, ERP (Enterprise Resource Planning ou, em 
português, Planejamento dos Recursos da Empresa) e 
outros. Iniciamos com o Plano Gratuito e, no terceiro mês, 
fizemos a transição para o PRO devido ao aumento das 
vendas. Dessa forma, conseguimos utilizar o máximo do 
potencial da plataforma”, conta Silva.

3.4 Dicas para outros lojistas
Edielson deixa três dicas valiosas para outros lojistas. A 
primeira é montar buyer personas para entender melhor o 
perfil do cliente e mapear quais as oportunidades e 
diferenciais podem ser entregues aos clientes. A segunda é 
especializar-se no ramo de atividade da loja e ter 
conhecimento profundo sobre o produto ou serviço que é 
oferecido. Por fim, ele indica que os lojistas utilizem as 
suas melhores práticas de vendas e agreguem valor ao 
produto ou serviço.

Conheça a loja em:

www.h2opurificadores.com.br

Estrutura física para estoque e recebimento de mercadoria;
Mercado competitivo com várias revendas em todo o Brasil.

http://www.h2opurificadores.com.br/
https://blog.lojaintegrada.com.br/cadastrando-formas-de-pagamento-na-sua-loja-virtual/
https://blog.lojaintegrada.com.br/sistema-erp-para-e-commerces-organizacao-lucratividade-e-seguranca/
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www.h2opurificadores.com.br

https://blog.lojaintegrada.com.br/como-criar-uma-buyer-persona-eficiente-para-e-commerce/
http://www.h2opurificadores.com.br/
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Lojas Shop B e Meu Game Usado - 
aprender com os próprios erros é 
oportunidade para tornar-se uma das
lojas virtuais de maior faturamento
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4.1 Um pouco sobre as lojas
A ideia de vender games, consoles e acessórios – usados 
e novos – pela Internet surgiu para unir duas coisas que 
sempre capturaram o interesse de Gabriel Bollico, Diretor 
das lojas Shop B e Meu Game Usado: os games e a 
Internet. As lojas existem há oito anos e começaram 
literalmente do nada. Gabriel não tinha nenhuma 
experiência com e-commerce e chegou onde está graças 
aos aprendizados. “Comecei a empresa sem espaço físico, 
sem nada. Surgiu como um plano B, uma fonte de renda 
extra. Eu trabalhava com meu pai na época, estava 
passando por dificuldades financeiras e percebi que 
precisava fazer algo”, lembra Bollico.
De fato, os erros e acertos trouxeram bons ensinamentos 
a Gabriel. A primeira meta foi vender R$80,00 no mês para 
pagar a mensalidade do site, depois foi uma venda por 
semana, depois uma por dia e, hoje, a meta está em 200 
pedidos por dia. O primeiro funcionário foi contratado com 
12 meses de atividade. Hoje, 8 anos depois, são cerca de 
30 colaboradores.
Além disso, atualmente, o faturamento médio mensal das 

duas empresas é de R$1 milhão. Sendo que em novembro 
de 2015, devido a uma estratégia bastante agressiva de 
vendas e a uma forte demanda do mercado brasileiro, 
houve um pico de R$2 milhões de faturamento. “Nunca 
imaginei que se tornaria o que se tornou”, declara Bollico.

4.2 Sobre os desafios
Como não tinha experiência e aprendeu com os próprios 
erros e acertos, Gabriel conta que as dificuldades não 
foram poucas. As principais foram:

Capital de giro;
 Estoque;

Falta de plano de negócios;
 Chargeback (cancelamento de uma venda feita com  

cartão de débito ou crédito).

“A maior dificuldade sempre foi o fluxo de caixa. Eu não 
tinha capital para nada. Por isso, o layout, o logo e os 
cadastros, por exemplo, eu mesmo fiz. Além disso, eu 
vendia os produtos com prazo de entrega de 25 dias. 
O prazo longo era necessário, pois não tinha estoque. 

http://www.shopb.com.br/
http://www.meugameusado.com.br/
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Eu vendia e depois ia atrás de comprar os produtos. Essa 
rotina durou muitos meses até conseguir juntar um capital 
e ter produtos em estoque. Tive muita paciência e força de 
vontade e, já na primeira venda, eu percebi que era isso que 
queria para mim”, conta Bollico.

4.3 Lojas Shop B, Meu Game Usado e Loja Integrada
Ao escolher a plataforma de e-commerce para as suas 
lojas, Gabriel pesquisou e optou pela Loja Integrada. “Como 
o capital foi um grande problema no começo, sempre tive
em mente que custo fixo baixo é muito importante. Por isso,
mesmo hoje – com uma estrutura melhor – cuido para
manter um custo fixo baixo. Este é um dos motivos pelo
qual uso a Loja Integrada: é uma plataforma com um custo
fixo baixo e com custo benefício excelente”, explica Bollico.
Ao escolher entre o plano gratuito e o plano PRO, logo no
início, Gabriel viu no plano PRO da Loja Integrada a sua
melhor opção. “Decidimos começar direto no PRO os
benefícios deste plano – ERP, checkout transparente,
integração com o pagar.me, diário de bordo etc. –
pagariam a mensalidade facilmente em pouco tempo”,
conta Bollico.

4.4 Dicas para outros lojistas
A dica que Gabriel deixa para outros lojistas é uma 
fórmula simples: custo fixo baixo, dedicação e trabalhar 
com o que se ama. “A parte do ‘trabalhar com o que se 
ama’ pode parecer clichê, mas é verdade. Não existe 
negócio/profissão que dê dinheiro por si só. O que dá 
dinheiro mesmo é um negócio bem feito. Procurem cases 
reais para se inspirar, pois isso lhe dará forças nos 
momentos difíceis, que são inevitáveis. A vida é um perde 
e ganha, acertos e erros, não existe milagre. Trabalhe 
sério, faça o seu melhor, tenha paciência e siga em frente. 
O resultado vem e pode ser extremamente 
recompensador. No meu caso, o e-commerce mudou 
drasticamente a minha vida e a da minha família”, reflete 
Bollico.

Conheça as lojas em:

www.shopb.com.br e www.meugameusado.com.br

https://blog.lojaintegrada.com.br/diario-de-bordo-e-ferramenta-preferida-de-empresario-para-expandir-as-vendas/
https://blog.lojaintegrada.com.br/forma-de-pagamento-pagar-me-disponivel-para-utilizacao/
https://blog.lojaintegrada.com.br/sistema-erp-para-e-commerces-organizacao-lucratividade-e-seguranca/
http://www.shopb.com.br/
http://www.meugameusado.com.br/


05
Loja Iluminin - 
experiência e know-how para levar 
o negócio para o mundo online
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5.1 Um pouco sobre a loja
Lucas Achutti Pedri, CEO da Iluminim, conta que o 
projeto de levar a loja especializada em iluminação do 
tipo LED para o mundo online iniciou-se em meados de 
2014. "Com vasta experiência na área, interesse nas 
áreas de empreendedorismo, gestão, marketing e 
e-commerce e parcerias estratégicas de canal, decidi
iniciar o projeto de ingresso no comércio eletrônico
focado neste segmento", conta Pedri.
Desde o início de sua implantação, a loja correspondeu
positivamente. Fato que foi facilitado pelo know-how
adquirido em experiências profissionais anteriores do
CEO e proporcionaram o desenvolvimento de um projeto
com target bem definido, focado em objetivos e metas a
serem atingidas.
Além disso, a loja investe constantemente em SEO, links
patrocinados, inteligência estratégica, consultorias,
ferramentas de motivação e capacitação do time.

5.2 Sobre os desafios
O principal desafio da Iluminim foi a logística e o 
impacto que um serviço de entrega ineficiente pode 

gerar para a reputação da loja. "Nem todos os 
operadores logísticos possuem técnicas de postagem 
e envio que satisfaçam ambos os lados", detalha 
Pedri.

5.3 Loja Iluminim e Loja Integrada  
"Usamos o plano PRO da plataforma da Loja 
Integrada há quase um ano e posso dizer que é uma 
solução fantástica para PMES", relata Pedri. Entre os 
benefícios da plataforma, Lucas aponta:

Possibilidade de integração com os principais 
players do mercado de maneira rápida, prática e 
eficiente, garantindo navegabilidade e customização 
da plataforma com extrema facilidade;

Isenção de taxa de comissionamento sobre pedidos;

Ferramenta muito mais arrojada com um nível de 
suporte maior e muito satisfatório para o negócio;

Possibilidade de upgrade de plano, conforme a 
necessidade do cliente em receber mais visitas e/ou 
oferecer mais produtos.

http://www.iluminim.com.br/
https://blog.lojaintegrada.com.br/o-que-e-como-usar-o-seo-para-loja-virtual/
https://blog.lojaintegrada.com.br/premio-ebit-loja-integrada-e-eleita-melhor-plataforma-de-e-commerce-para-pmes/
https://blog.lojaintegrada.com.br/premio-ebit-loja-integrada-e-eleita-melhor-plataforma-de-e-commerce-para-pmes/


5.4 Dicas para outros lojistas
"Vejo claramente que o mercado de e-commerce anda na 
contramão da crise no Brasil, apresentando um 
crescimento linear com oportunidades vivas e concretas. 
Dessa forma, acredito que as atuais lojas atuantes no 
mercado acabam não conseguindo conversão em função 
de erros próprios, e não devido à falta de oportunidade 
existente no segmento de e-commerce", confessa Pedri. 
Nesse sentido, a dica dele é aplicar boas técnicas aliadas 
a um planejamento estratégico bem definido. Além de 
sempre ter vontade, persistência, comprometimento, foco, 
motivação e, acima de tudo, inteligência estratégica.

Conheça a loja em:

www.iluminim.com.br
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http://www.iluminim.com.br/
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Resumindo:
suor e dedicação
são palavras-chave



Como pudemos perceber, não existe mágica. Ter um 
e-commerce é algo muito bom e que pode ser
extremamente recompensador. Histórias como as do Paulo
Henrique, do Edielson, do Gabriel e do Lucas nos fazem
refletir. O que as quatro lojas que vimos têm em comum?
Basicamente, todos conhecem muito bem e gostam muito
do mercado em que escolheram atuar. Além disso, todos
eles têm muita força de vontade e trabalham duro.
Desafios virão – como em qualquer outra carreira ou
profissão – no entanto, ter paciência, perseverança,

dedicação e não ter medo de suar a camisa é o que faz a 
diferença no final do dia.
Sabemos que ter uma loja virtual é desafiador e exige 
empenho e muito suor. Por isso, nossa intenção é colaborar 
com o empreendedor, fornecendo uma série de 
informações importantes para que o seu e-commerce 
decole, além de entregar uma plataforma que agilize o seu 
negócio.



Sobre a 
Loja Integrada

A Loja Integrada é a maior plataforma para a criação 
de loja virtual do Brasil. Com mais de 260 mil lojas 
virtuais cadastradas, a empresa tornou-se uma das 
maiores plataformas gratuitas da América Latina. Já 
são mais de 8.300.000 produtos vendidos e cerca de 
R$ 483.000.000.
Se você está pensando em investir no próprio 
negócio virtual, já é um possível candidato para 
estar num próximo e-book sobre as lojas online de 
maior faturamento.

Vamos embarcar nessa?
Saiba mais sobre os planos da

Loja Integrada!

http://www.lojaintegrada.com.br/
https://lojaintegrada.com.br/planos/



