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COMO PREVER O Do seu negócio?



COMO PREVER O Do seu negócio?

SÓ SABEMOS COMO NÃO VAI SER!
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A era da 
TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL

OS HÁBITOS DE CONSUMO  
FORAM RE-SIGNIFICADOS E 
VIVEMOS UM NOVO MUNDO.





E VOCÊ TAMBÉM 
PRECISA EVOLUIR!

O mundo evoluiu...



http://www.youtube.com/watch?v=0I76oeKwnqE
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O BOOM DO 
E-COMMERCE 

COM O COVID-19

O CORONAVÍRUS ACELEROU A 
MATURIDADE DAS VENDAS DIGITAIS 
E É HORA DE APROVEITAR ESSA 
OPORTUNIDADE
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AUMENTO   
DAS VENDAS
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SEGMENTOS COM MAIS 
DOWNLOAD DE APP'S



14

COMPARATIVO DE 
CRESCIMENTO ENTRE   
2019 E 2020
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EVANGELIZAÇÃO

ALCANCE

A Igreja precisa estar atenta e acompanhar os 
comportamentos da sociedade em tudo que 
pode ser modernizado.

Temos a oportunidade de ampliar o alcance e 
chegar em lugares que de maneira física é 
muito difícil.

MONETIZAÇÃO

O e-commerce é uma forma de empreender ou 
até mesmo monetizar obras de evangelização 
que precisam de recursos para a sua missão.

MODERNIZAÇÃO

A ATUAÇÃO DO E-COMMERCE NO 
SEGMENTO CATÓLICO

Ter o compromisso de levar por meio dos 
produtos a mensagem de Cristo para tocar o 
coração das pessoas.



NO AMBIENTE DIGITAL                   
VOCÊ NÃO JOGA DINHEIRO FORA

É POSSÍVEL MENSURAR O 
RESULTADO QUE CADA 

INVESTIMENTO E AÇÃO.



DICAS DE COMO    
IMPLANTAR E TER 
RESULTADOS COM             
A VENDA ONLINE



01 
TECNOLOGIA
Estude e conheça as diferentes 
plataformas e ferramentas.

03
RELACIONAMENTO
Não é porque é digital, que 
não precisa se relacionar.

02
PRODUTO
Tenha segurança que você vende 
um produto competitivo.

04 
MARKETING
Invista em ações de marketing 
digital para atrair clientes.

05
ESTRATÉGIA
Planeje boas estratégias 
comerciais para se destacar.

06 
VISÃO ANALÍTICA
Seja apaixonado por mensurar 
os dados que você tiver.



01. 
tecnologia 

Estude e conheça as diferentes 
plataformas e ferramentas



A integração com marketplace 
é uma ótima opção para ter uma 

variação de canais.

Se preocupe com um check-out 
simplificado pois o usuário 

gosta de praticidade.

Se for necessário um sistema ERP 
para gerenciar seu negócio é 

fundamental que seja integrado.

Esteja atento aos hubs de 

logística para oferecer a 
melhor opção de frete.

Não economize nos quesitos de 

suporte e segurança pois são 
fatores essenciais para o seu negócio.

Escolha uma plataforma que te 

ofereça atualizações frequentes 
e possibilidades de upgrades.



É fundamental que seu site seja responsivo para computador, 

tablet e smartphone. E priorize a versão para celular, pois 
ela chega a representar 90% dos acessos do seu site.

Fonte: Semrush



02. 
Produto

Tenha segurança que você vende um 
produto competitivo.



Trabalhe com produtos de 

qualidade porque na internet um 
feedback negativo pode ser sua ruína.

Controle o seu estoque para que 
esteja  bem atualizado, seu 

cliente não pode ser prejudicado.

Caso escolha trabalhar com 

marketplace, saiba que o bom 
preço é o principal ativo.

Se o seu produto tiver a 
possibilidade de ser 

personalizado invista nisso.

Invista em boas fotografias pois 
se tratando de venda online, elas 
fazem toda a diferença na decisão.

Procure sempre produtos 

diferenciados e novidades 
que é o que gera atração e venda.



03. 
relacionamento 

Não é porque é digital, que não precisa 
se relacionar.



Tenha um SAC ágil e prestativo por 
meio de todos os canais: redes 

sociais, e-mail, telefone e WhatsApp.

Disponibilize um WhatsApp 
business que é o principal canal 

que todos preferem usar.

Se achar necessário, utilize a 

estratégia dos chatbots para 
filtrar e te ajudar no atendimento.

Crie uma forma de personificar a 

experiência, envie um bilhete 
ou carta junto com o pedido.

Sempre que conseguir surpreenda 
seu cliente com um mimo (presente, 

doce, voucher de desconto, etc).

Utilize das estratégias de 

automação para nutrir seus 
clientes com conteúdos e ofertas.



04. 
marketing 

Invista em ações de marketing digital 
para atrair clientes.



Estude e aplique as técnicas de SEO 
para que seu site tenha um bom 
rankeamento orgânico no Google.

Tenha um orçamento para investimentos 

em ADS com anúncios e 
impulsionamentos no Google e Facebook.

Se dedique para ter uma boa 

presença digital, em especial 
nas redes sociais.

Utilize as estratégias de inbound 
marketing para atração e 

relacionamento com os clientes.

Produza muito conteúdo em texto, 
áudio e vídeo, e se torne referência 

sobre aquilo que vende.

Faça parcerias com 

influenciadores que conversam 
com seu público e invista nisso.



ATRAIR

VISITANTE

LEAD

CLIENTE

RELACIONAR

ANALISAR

VENDER

CONVERTER

FUNIL DE VENDAS



05. 
estratégias 

Planeje boas estratégias comerciais para 
se destacar.



Crie um planejamento anual das 
principais ações comerciais que fará 

durante o ano.

Seu e-commerce precisa ter promoções 
de desconto, frete grátis, compra 

agregada, kits,  entre outros.

Estabeleça metas de crescimento 
de faturamento e lucro líquido para 

que mensure cada avanço.

Esteja sempre analisando o seu 

mercado como: concorrentes, 
público, produtos, tendências, etc.

Aplique uma pesquisa de 
satisfação com seus clientes, e 

crie novas estratégias a partir disso.

Não se canse de estudar pois essa 
é uma área que está em constante 

mudanças, e precisamos nos atualizar.



06.                    
Visão analítica 
Seja apaixonado por mensurar os dados 

que você tiver.



Acompanhe diariamente o Google 
Analytics e mensure os resultados 

em tempo real. 

Instale o pixel do Facebook em seu 
site, para acompanhar as métricas de Ads 

com ainda mais precisão.

Procure uma forma de mensurar o 

ROI (Retorno por Investimento), 
para ter clareza dos resultados.

É importante tomar decisões a 
partir da visão analítica, para investir 
nos canais que tragam mais resultado.

Procure sempre manter atualizado o 

desenho de persona pois ele 
direciona todas as ações de marketing.

Não existe fórmula mágica de 

marketing digital, faça muitos testes 
e invista no que fizer sentido.
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AGORA É HORA DE FAZER ESSA  
ENGRENAGEM RODAR!



MARKETING MONETIZAÇÃO

VENDAS
ATRAÇÃO

DE CLIENTES



Obrigado!
Conte sempre comigo.

darlan@agenciaarcanjo.com.br
+47 3227-6640
agenciaarcanjo.com.br

@soudarlan


