
Home

Mostrar claramente Endereço Físico, CNPJ e telefone da sua Loja (mesmo se for o 
endereço do CNPJ)

Mostrar claramente o diferencial da loja (de forma que seu Avatar se identifique)

Ter banners de promoção que quando clicados vão diretamente ao produto 
apresentado

Ter alguma forma de captação de e-mails de cliente
Newsletter

Desconto Instantâneo (preferível)

Categorias

Ter categorias que identifiquem bem o tipo do produto

Não criar categorias até que você tenha ao menos 5 produtos para aquela categoria

Menu

Ter um Item de Menu de Promoções, Outlet ou algo que referencie o que está com 
diferenciais

Itens Institucionais

Política de Troca e Devolução

Política de Entrega

Quem Somos

Rastreadores

Google

Criar uma conta no Google Analytics

Criar a propriedade para o seu eCommerce

Ativar o Comércio Eletrônico na vista "Todos os Dados do Website" do seu Analytics

"Instalar" a tag do Analytics no seu eCommerce (ID ou código no header 
[cabeçalho])

Criar uma conta no Google Adwords

Ligar a conta do Analytics com a conta do Google Adwords

No Adwords, em Biblioteca Compartilhada, selecione "Públicos-Alvo" e copie o 
código de Remarketing para colocá-lo no Body (Corpo) do seu eCommerce

Instalar o Pixel do Facebook
Seguir tutorial de criação do Pixel

Instalar o Pixel no seu eCommerce (ID ou código no header [cabeçalho])

Instalar o Navegg

Criar conta no Navegg

Configurar o Navegg informado o seu eCommerce como o site

Instalar o código fornecido no header (cabeçalho) do eCommerce

Testar os tags
Facebook Pixel Helper

Tag Assistant (by Google)

Marketplaces

Aguarde 2 meses para ter todo processo definido antes de começar integração com 
Marketplaces, pois pode ocorrer um surto de vendas e você perde pontos

Encontrar o que melhor se alinha com você: Dafiti, Walmart, Submarino, Mercado 
Livre, Netshoes, Ponto Frio, Zattini, Tricae, Extra, Kanui

Integração

Manual (Contratos Individuais)

Integradores (API) Octopus

Integradores + Autoridade oList

Usar como descrito no curso, para resolver o problema do CAC e reduzi-lo

Marketing Digital sempre focado no eCommerce Próprio, onde a margem é maior

Entrega de produtos para Marketplaces sempre acompanhando folder da sua loja 
própria

Criar uma lista separada para os clientes de Marketplaces - muitas vezes eles 
precisam de campanhas especiais

Produto

O botão de Inclusão no Carrinho deve ser facilmente visível e destacado

Cálculo do Frete deve estar pronto e correto

Configurar Frete Personalizada para sua cidade com entrega no próximo dia útil 
com hora marcada

Foto de qualidade do produto, que permita zoom

Descrição padronizada do produto

Um SKU padronizado deve ter definido

NCM do produto deve ser cadastrado

O MPN deve ser guardado para facilitar a recompra do produto no mesmo 
fornecedor

Se a plataforma permitir, permitir incluir o produto na lista de desejos

Listar produtos relacionados

Selo para produtos especiais

Melhor custo/benefício

Novidade

Mais Vendido

Etc

URL (endereço da página) deve ser um nome amigável e pensando na busca do 
produto

Destacar escassez (número de itens, está vendendo rapidamente, etc)

Checkout

Checkout Transparente

Selo de Segurança

Cupom de Desconto

Gateway de pagamentos configurado exatamente da mesma forma que a 
plataforma de eCommerce em relação ao número máximo de parcelas a até qual 
parcela será sem juros para o cliente final

Teste de Compra

Boleto

Cartão Inválido

Cartão Válido (processo até o final)

Gerais

Definir muito bem seu Avatar

Loja deve ter domínio próprio (www.SeuDominio.com.br)

O logo da loja deve estar visível

Configurar as cores primárias e secundárias do seu eCommerce

Configurar as fontes do seu eCommerce

Se for comprar uma caixa padrão de transporte, atenção para o cálculo do frete dos 
correios, que não deve passar de 10 Kg cúbicos

Deixar bem visível uma forma de capturar e-mail de clientes

SEO

Exercício das palavras mais relevantes para o seu nicho e para ao menos 4 
produtos principais

On-Page

Título do Produto ligado com as palavras-chaves relevantes

Configurar a URL para que tenha as palavras relevantes

Renomear as fotos dos produtos antes de subir para a plataforma

Preencher Meta Tags

Cadastrar o SiteMap no Google Search Console

Categorias devem também ser relacionadas com termos procurados

Off-Page
Link-Building

Guest Posts

Esse checklist á apenas inicial. O checklist completo, incluindo
campanhas de marketing e otimização contínua, são explorados no
curso eCommerce Vencedor (https://www.lucrodigital.com.br)
https://www.lucrodigital.com.br


