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Em 11 de agosto de 1994, Daniel Kohn, de apenas 21 
anos, enviou o CD Ten Summoner’s Tales, do Sting, 
para a Filadél�a, nos EUA, por meio de um site 
chamado NetMarket. O custo foi 12,48 dólares mais o 
envio. Estamos falando da suposta primeira venda 
online da história nos moldes que conhecemos hoje 
em dia: pedido realizado via Internet, dados de 
cartão de crédito encriptados e produto enviado.

Como tudo que é diferente e inovador, Kohn ouviu 
muitas pessoas dizendo que ele era louco, que 
aquilo nunca daria certo. A primeira venda online, no 
entanto, é um fato controverso: um site chamado 
The Internet Shopping Network a�rma que vendeu 
peças de computador um mês antes da venda de 
Dan e a Pizza Hut tuitou uma vez que a primeira 
venda online foi de uma pizza.
O fato é que, 23 anos após a venda do CD Ten 

Summoner’s Tales, o comércio eletrônico já faz parte 
da realidade global.

Diariamente, assim como fez Kohn, muitos lojistas 
preparam seus e-commerces para vender seus 
produtos. O início gera muitas expectativas. Após a 
loja estar totalmente pronta e con�gurada, como 
concretizar a primeira venda? Há uma checklist para 
o lançamento? Quanto tempo pode levar? E depois 
que a primeira venda acontece?

Para sanar essas e outras questões sobre o tema, 
elaboramos este eBook. Ao �nal dele, você estará 
pronto para a sua primeira venda online (e o que vem 
depois dela). 

Boa leitura!
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Lançamento em 3, 2, 1: 
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sua loja virtual no ar



5

O produto já existe. Ele está pronto para ser produzido ou 
encomendado para o fornecedor. Agora, é hora de de�nir 
algumas características e con�gurações da loja para o 
lançamento da loja virtual e prepará-la para a primeira venda 
online. Con�ra a checklist dos itens que não podem faltar:

1. O nome da loja
No processo de escolha do nome, pesquise se há domínio e 
usuários de redes sociais disponíveis para esse nome.

2. Con�gure a loja
Isso envolve escolher uma plataforma, um template, incluir 
fotos e descrição dos produtos e con�gurar formas de 
pagamento e de envio.

3. Prepare as redes sociais
Não precisa escolher todas as redes sociais. Apenas as que 
�zerem mais sentido para o seu negócio e combinarem com 
o seu público. Antes de lançar a loja, você já pode con�gurar 
fotos de capa e de per�l das redes sociais escolhidas e 
começar a postar e interagir com os seus clientes. É possível, 
inclusive, criar teasers, textos e promoções para deixar os 
visitantes ansiosos pelo lançamento da loja!

4. Con�gure a sua Central de Atendimento
Como os clientes irão sanar suas dúvidas e entrarão em 
contato com a loja? Você já pode escolher os canais que vão 
compor a Central de Atendimento e con�gurá-los.

5. Decida quais são as métricas do e-commerce
Métricas servem para você saber se está atingindo os 
resultados esperados e que rumo seguir. Considere instalar, 
desde já, ferramentas analytics para acompanhar o 
desempenho do e-commerce desde o início. O Google 
Analytics é um bom exemplo desse tipo de recurso.

6. Anuncie
Mais cedo ou mais tarde, ou até para o próprio lançamento, 
você pode (e deve) desejar anunciar a sua loja virtual. 
Estude os tipos de anúncio disponíveis.



7. E-mail marketing
O e-mail marketing vai ser uma das suas principais 
ferramentas de comunicação com o cliente. Não só para 
enviar novidades e promoções, mas também para os e-mails 
transacionais – aqueles com as informações de con�rmação 
de pedido, de pagamento, de entrega e outras etapas. 
Escolha uma boa plataforma, que atenda às suas 
necessidades e que seja con�ável.
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Com essa checklist completa, a sua loja já estará pronta para 
ser lançada. Preparado? Muitos lojistas podem ainda estar 
balançando a cabeça de um lado para o outro neste 
momento, pois há muitas dúvidas para serem sanadas. Não 
tem problema! Separamos as perguntas mais frequentes aqui.

Vender para amigos ou família conta?
É dinheiro entrando e produto sendo vendido? Então, sim! É 
muito comum que as primeiras vendas aconteçam dessa 
forma. O lado bom disso é poder perguntar abertamente ao 
amigo ou familiar sobre como foi a navegabilidade do site, se 
encontrou a forma de pagamento que desejava, se o prazo e 
forma de envio atenderam às expectativas e se o produto 
tinha a qualidade desejada. Esse feedback sincero o ajudará a 
aprimorar a nova loja e conquistar novas vendas.

Mas cuidado: para que seja uma venda real, o amigo ou 
parente deve comprar o produto da mesma forma que um 
cliente "desconhecido", usando a plataforma, cadastrando um 
meio de pagamento e, inclusive, recebendo o produto em 
casa (mesmo que essa pessoa seja sua vizinha ou more com 
você). Assim, você consegue avaliar todo o processo.

Sortear um produto no lançamento da loja é uma boa ideia?

Se isso não atrapalhar as �nanças da loja, sim. Pode funcionar 
muito bem como estratégia de divulgação.

Fazer uma promoção, dar cupons de desconto ou oferecer frete 
grátis no lançamento da loja é uma boa ideia?
A resposta segue a da pergunta anterior. Se não vai impactar 
negativamente as �nanças da loja e vai ajudar na divulgação e na 
conquista da primeira venda online, então, sim. Planeje-se e 
determine um limite para essa estratégia (1 dia de frete grátis ou 5 
cupons de desconto, por exemplo), a �m de evitar surpresas 
desagradáveis no fechamento do mês.

Quanto tempo demora para fazer a primeira venda online?
Depende! Cada loja tem uma realidade diferente. Não se compare 
com outras lojas virtuais. O importante é ter foco e paciência. Com 
dedicação e trabalho sério, a primeira venda online vai acontecer.



Após a realização da tão esperada primeira venda online, 
há uma série de coisas a serem feitas. A�nal, depois que o 
pedido foi realizado, é hora de trabalhar para fazer o 
produto chegar ao seu destino. A checklist para o 
pós-primeira venda online é a seguinte:

1. Con�rme dados de pagamento e de envio
Há muitas fraudes online e você precisa proteger-se 
delas. Após con�rmar que está tudo certo com o 
pagamento, avalie se o endereço de entrega está correto 
para que o produto chegue ao destino.

2. Prepare a encomenda
Coloque o produto em uma embalagem adequada e 
atraente, depois, envie-o por meio da forma escolhida 
pelo cliente. No caso de ele ter optado pelo envio dos 
Correios, lembre-se de dar a ele o código de rastreio do 
produto.

3. Comunique
Informe ao cliente cada mudança no status do pedido 
dele. Por exemplo, "em preparação", "saiu para entrega", 

"entregue". Na Loja Integrada, essa comunicação é 
automática para o cliente sempre que o status do pedido 
é alterado no painel.

4. Atendimento pós-venda
Demonstre a sua preocupação com o cliente 
perguntando se ele �cou satisfeito com o produto e/ou 
enviando uma pesquisa de satisfação. Caso esteja tudo 
certo, peça gentilmente para que ele deixe um 
depoimento para ser colocado no site e/ou nas redes 
sociais da loja. Caso haja algum problema, mostre-se 
preocupado em resolvê-lo com e�cácia e honestidade.

5. Comemore
Na correria, alguns lojistas deixam passam, mas isso é 
muito importante – e deve ser feito com todas as 
pequenas e grandes conquistas da loja – para que você 
continue motivado e animado para dedicar-se à sua loja 
e a vender mais.

6. Reinvista

Após as primeiras vendas e à medida em que a loja for 
lucrando, não deixe de reinvestir o dinheiro para que ela não 
deixe de crescer. Para isso, vale anunciar mais, aumentar o 
leque de produtos, melhorar o atendimento, contratar novas 
ferramentas, contratar um pro�ssional para cuidar do 
relacionamento nas redes sociais e outros itens que você 
identi�car como importantes para o momento da loja.
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12 dicas práticas para 
realizar a primeira 
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Agora que já falamos sobre a checklist necessária para lançar a 
loja virtual e sanamos as principais dúvidas que envolvem esse 
processo, é hora de falar da primeira venda, especi�camente. 
Com a loja no ar, é preciso saber que os clientes não virão 
sozinhos. É preciso apresentar a loja a eles e atraí-los. Muitos 
lojistas enfrentam certa di�culdade em realizar essa tarefa. Por 
isso, reunimos abaixo 12 dicas:

1. Conte com seus amigos e familiares
Fale da sua loja para eles e convide-os a comprar e 
compartilhar suas experiências com outras pessoas. Aliás, não 
tenha receio em falar da sua loja para pessoas que acabou de 
conhecer. Deixe um cartão de visitas com eles ou convide-os a 
seguir a sua marca nas redes sociais.

2. Use e abuse do SEO
Trabalhe com estratégias de SEO no seu site para atrair mais 
clientes de forma orgânica – ou seja, sem precisar comprar um 
anúncio para aparecer nos resultados de busca.

3. Utilize os comparadores de preços
Queridinhos de muitos brasileiros, os comparadores como o 
Buscapé são uma ótima ferramenta para fazer os 
consumidores conhecerem lojas novas. É possível colocar 

apenas alguns produtos nos comparadores. Lembre-se de usar 
uma estratégia bastante agressiva de preços.

4. Anuncie
Para trazer mais visitantes para a sua loja, é interessante pensar 
em comprar anúncios para o e-commerce. Vale estudar o 
Google Adwords, anúncios em redes sociais ou no Mercado 
Livre e, até mesmo, fazer alguns testes para ver qual traz um 
retorno melhor para a sua loja.

5. Para quem trabalha com produtos de terceiros
Se esse é o seu caso, vale pedir para que o seu fornecedor 
indique a sua loja em suas redes o�ciais ou pessoalmente para 
os clientes.

6. Digital In�uencers
Cogite a possibilidade de usar estratégias de marketing de 
in�uência. Por exemplo, você pode enviar amostras para 
in�uenciadores digitais que o seu público-alvo segue. Caso ele 
goste e fale bem da sua marca e dos seus produtos, isso vai 
render uma boa divulgação para a sua loja e talvez resulte na 
primeira venda online.

7. Outros canais de venda

Você pode trabalhar com marketplaces e/ou integrar a sua 
loja com o Facebook para ampliar a quantidade de canais de 
venda disponíveis para o seu cliente.

8. Marketing de conteúdo
O marketing de conteúdo pode ser muito importante, não só 
para atrair novos visitantes que podem realizar a primeira 
venda online, como também para melhorar a posição da loja 
nos resultados de busca e gerar um diferencial em relação 
aos concorrentes.

9. Relacionamento com a imprensa
Elabore um press release para distribuir aos principais 
veículos do segmento em que atua. Os jornalistas podem 
gostar da proposta da sua loja e divulgá-la.

10. Considere uma promoção ou sorteio
Como mencionamos anteriormente, isso não pode afetar o 
seu faturamento. As promoções podem ser muito 
importantes para fazer mais pessoas conhecerem a sua loja e 
a seguirem nas redes sociais. Uma sugestão interessante, que 
pode ajudar a gerar relacionamento e incentivar a primeira 
venda, é fazer um concurso ou sorteio em que as pessoas 

precisem realizar alguma ação para participar. Por exemplo, 
tirar uma foto ou gravar um vídeo interagindo com a marca.

11. O mundo o�ine
Especialmente se a sua loja virtual possui um escritório ou 
uma loja física, você pode pensar em estratégias do mundo 
o�ine para ajudá-lo nas divulgações e efetuar a primeira 
venda online. Por exemplo, patrocinar ou participar de even-
tos do ramo (como feiras e congressos), distribuir pan�etos 
pela região e �rmar parcerias com o comércio local.  

12. O mundo mobile
Atualmente, muitos brasileiros realizam não apenas suas 
pesquisas como as suas compras por meio dos seus disposi-
tivos móveis (smartphones e tablets). Por isso, é importante 
não deixar de lado essa tendência e preparar a sua loja para 
atender esse público. A usabilidade e compatibilidade com 
esses aparelhos é essencial.
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relacionamento nas redes sociais e outros itens que você 
identi�car como importantes para o momento da loja.
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Informe ao cliente cada mudança no status do pedido 
dele. Por exemplo, "em preparação", "saiu para entrega", 

"entregue". Na Loja Integrada, essa comunicação é 
automática para o cliente sempre que o status do pedido 
é alterado no painel.

4. Atendimento pós-venda
Demonstre a sua preocupação com o cliente 
perguntando se ele �cou satisfeito com o produto e/ou 
enviando uma pesquisa de satisfação. Caso esteja tudo 
certo, peça gentilmente para que ele deixe um 
depoimento para ser colocado no site e/ou nas redes 
sociais da loja. Caso haja algum problema, mostre-se 
preocupado em resolvê-lo com e�cácia e honestidade.

5. Comemore
Na correria, alguns lojistas deixam passam, mas isso é 
muito importante – e deve ser feito com todas as 
pequenas e grandes conquistas da loja – para que você 
continue motivado e animado para dedicar-se à sua loja 
e a vender mais.

6. Reinvista

Após as primeiras vendas e à medida em que a loja for 
lucrando, não deixe de reinvestir o dinheiro para que ela não 
deixe de crescer. Para isso, vale anunciar mais, aumentar o 
leque de produtos, melhorar o atendimento, contratar novas 
ferramentas, contratar um pro�ssional para cuidar do 
relacionamento nas redes sociais e outros itens que você 
identi�car como importantes para o momento da loja.
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Resumindo, vai dar trabalho, pode levar algum tempo e você 
precisará ter muita paciência e dedicação. A boa notícia é que 
é possível e vale a pena. Esperamos que esse material torne 
esse caminho mais fácil de ser trilhado e que você realize a 
primeira venda e muitas mais.

Abordamos aqui a checklist para lançar a loja, as principais 
dúvidas sobre esse tema e dicas sobre como conquistar a 
primeira venda e o que fazer após ela. Em relação às 12 dicas 
práticas para realizar a primeira venda online, tenha em 
mente que você não precisa realizar todas elas no momento 
do lançamento. Escolha as que trarão melhor retorno para a 
sua loja e que mais combinam com as suas possibilidades de 
investimento. Pronto para colocar em prática todo o 
aprendizado? Então, boa primeira venda online!
Listamos neste eBook as principais perguntas e dúvidas dos 

lojistas em um momento tão importante do negócio, mas estamos 
à disposição para sanar outras que possam surgir. Basta acessar 
nossa Central de Atendimento, a Comunidade Loja Integrada ou 
ainda acompanhar o Blog da Loja Integrada, onde você encontra 
diversos artigos sobre o mundo do e-commerce.
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Sobre a 
Loja Integrada

A Loja Integrada é a maior plataforma para a criação 
de loja virtual do Brasil. Com 500 mil lojas virtuais 
cadastradas, a empresa tornou-se a plataforma de 
e-commerce mais popular do país.

Vamos embarcar nessa?
Saiba mais sobre os planos da

Loja Integrada!


