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Você sabia que a taxa média de conversão brasileira no 

e-commerce é de menos de 2%? Segundo pesquisa da

Experian Hitwise, a porcentagem é de apenas 1,65%.  

Esse panorama mostra como transformar visitas na loja 

virtual em vendas tem sido um grande desafio para todas as 

empresas. Aumentar a taxa de conversão é o maior dilema 

das lojas virtuais, mas também de lojas físicas. Você talvez se 

pergunte por que a maior parte dos usuários deixa o site sem 

comprar nada.

É para isso que fizemos este e-book. Nele, iremos mostrar 

alguns métodos para reduzir o abandono de carrinhos 

que podem ajudar – e muito – a melhorar esse índice de 

conversão, ou seja, diminuir a frequência que os clientes 

abandonam o carrinho de compras. É importante lembrar que 

sua loja não é a única a enfrentar essa dificuldade, mas que 

com as ferramentas certas, esta situação pode ser revertida.

Neste material, apresentaremos exemplos de jornada de 

compra no e-commerce e ferramentas para mapeá-la.  

No segundo capítulo, vamos explicar por que o abandono do 

carrinho é tão comum e os principais motivos da desistência 

de uma compra online. Na terceira parte do e-book, 

apresentaremos algumas técnicas para diminuir o abandono de 

compras e no último, como fidelizar um cliente após a compra.

Boa leitura!

INTRODUÇÃO

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Taxa-de-convers%C3%A3o:-o-grande-desafio-do-e%E2%80%93commerce
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A JORNADA DO CLIENTE NO SITE
Você sabia que além de preços baixos, a praticidade é um  

dos grandes motivos que levam as pessoas a comprarem  

na internet? A conclusão é de um estudo realizado pelo eBit, 

que mostrou que cerca de 28% de interesse por compra no 

e-commerce tem a ver com a facilidade. Esse é apenas um

dos motivos pelos quais os donos de lojas virtuais precisam  

se preocupar com a jornada do cliente e como ele se comporta 

online. Só entendendo os passos que os usuários seguem 

dentro da loja virtual, é possível criar estratégias para tornar

o processo de conversão mais simples e fácil para o cliente.

A jornada de compra de uma loja online pode ter início na 

busca do usuário por um produto X, depois seguir para uma 

pesquisa de preço e métodos de pagamento, continuando pela 

compra e chegando no recebimento e conclusão da transação. 

Mas como saber exatamente a jornada de compra de um 

público-alvo? Observando. Existem ferramentas que permitem 

rastrear os cliques e ter uma ideia de como o usuário age.

O Google lançou há alguns anos o “The Customer Journey to 

Online Purchase”, uma ferramenta de benchmarking que pode 

ajudá-lo a entender o comportamento de compra online e as 

interações dos consumidores de várias indústrias, já que,  

de acordo com o buscador, muda de uma indústria para outra.

Em outras palavras, se você quer aumentar as conversões do 

seu site, conheça bem o perfil do consumidor que navega nele. 

Para isso, pode-se usar o Google Analytics, por exemplo, para 

descobrir de onde os usuários vêm, quanto tempo navegam, 

quais são os conteúdos mais buscados e a taxa de abandono 

http://www.google.com/think/tools/customer-journey-to-online-purchase.html
http://www.google.com/think/tools/customer-journey-to-online-purchase.html
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de cada página. Dessa forma, fica mais fácil adequar o site  

de acordo com as necessidades e expectativas do usuário.

Já dentro do seu site, existem três caminhos básicos de 

conversão que geralmente são seguidos pelos usuários antes 

de comprar um produto:

• Uso de filtros e categorias para encontrar um item

• Busca por um produto específico

• Navegação em categoria

Ou seja, se o seu site não tem essas alternativas de pesquisa,

é hora de rever a estrutura da loja. Além disso, existem 

algumas ações que ajudarão o usuário a concluir a compra 

e a não abandonar o carrinho. Um erro bastante comum  

é a página de “erro” após um clique. Quando isso acontece, 

geralmente o usuário se irrita e fecha o site. Isto é, o produto 

que estava no carrinho ponto para ser adquirido é deixado  

de lado. Para evitar que isso aconteça, verifique se o site  

é compatível com todos os browsers, aparelhos e sistemas 

operacionais disponíveis no mercado. Além disso. seu site 

oferece uma versão mobile amigável?

Para reduzir o abandono do carrinho de compras, entre  

outras dicas, listamos algumas que consideramos prioritárias.

• Recurso wish list: a lista de desejo possibilita que o usuário 

deixe os produtos que lhe interessam memorizados.  

Por conta disso, ele não precisa navegar tudo novamente  

quando quiser efetuar a compra.
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• Design e navegação: sua loja tem páginas criativas,

com layout atraente, boas fotos e descrição detalhada

dos produtos? Além disso, seu site é intuitivo e amigável?

• Informação: tenha certeza de que no carrinho de compras

o usuário tenha acesso a todas as informações necessárias

para a conclusão da compra. Isso inclui o link para a página 

do produto e, pelo menos, uma foto em miniatura.

• Foco: não desvie a atenção do usuário na página da sacola

de compras. Elimine elementos que tirem o foco do usuário

e possam influenciar na desistência da compra.

• Edição e exclusão: permita que o usuário possa alterar

a quantidade de produtos (ou mesmo excluir) facilmente,

sem sair do carrinho de compras. Lembre-se que manter

o usuário nesse ambiente é fundamental para uma taxa

de conversão alta.

• Cálculo do frente: nesse momento, o cliente quer saber

qual será o valor final da compra. Por isso, permita que ele

calcule facilmente. Cupons de desconto também devem

ser inseridos nesse momento, já que afetam o valor final

da compra.

• Oferecer assistência: se for possível, disponibilize uma

linha direta ou mesmo um chat online para que o usuário

faça perguntas sem sair da página de compras.

Em resumo, quanto mais fácil for para o usuário comprar, 

melhor será a taxa de conversão.
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DESVENDANDO O PROBLEMA
Por que o abandono do carrinho de compras é tão comum?

Mesmo com alguns esforços para aumentar a conversão, 

cerca de 63% dos carrinhos são abandonados no e-commerce 

mundial. O número é de um estudo da Fireclick e significa 

que ao menos seis de dez pessoas que estão na fase final de 

conclusão de um pedido desistem da compra. Já no Brasil,

o número é ainda mais assustador: 81%! Os dados são do

Ibope E-commerce.

Os motivos são variados, mas segundo a Forrester Research, 

as principais causas para que os consumidores desistam da 

compra em lojas virtuais são:

• 44% custos de frete muito altos;

• 41% ainda não estavam prontos para comprar os produtos;

• 27% comparar preços;

• 25% preço maior do que estimaram;

• 24% esperar outro momento para comprar.

Outra pesquisa que mostra basicamente a mesma conclusão

é da Wordplay, que aponta os custos extras inesperados, 

preços melhores ou fase de pesquisa sobre o produto como 

razões para não concluir a compra online.

Reter o usuário no carrinho é essencial.

Para manter uma taxa de conversão alta, é preciso evitar

o abandono do carrinho de compras pelos usuários, ou seja,

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ibope.com.br%2Fpt-br%2Fibope%2Fquemsomos%2Funidadesnegocio%2FPaginas%2FIBOPE-e-commerce.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5gqq3fFLbZKMKRMHl8iyaLPpzeA
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Agora que você já sabe os motivos principais de desistência 

de compra no e-commerce, falta descobrir como contorná-

los e virar o jogo. Separamos algumas dicas do que fazer 

para reverter esta situação que podem ser facilmente 

implementadas e elevar a taxa de conversão.

• Ofereça frete gratuito: é óbvio que não dá para oferecer

frete grátis para todo valor de compra, já que o custo do

transporte é bastante alto aqui no Brasil, mas uma boa

maneira de aumentar o faturamento é considerar o bônus

para pedidos acima de R$ 200,00, por exemplo.

• Aposte no remarketing: descubra os clientes que aban-

donaram o carrinho e envie um e-mail com resumo do

pedido, oferecendo alguma vantagem. Esses consumidores

são clientes em potencial e podem precisar de apenas um

empurrãozinho. Outra estratégia de remarketing é o retar-

geting, que usa o comportamento do usuário para anunciar

automaticamente sobre um produto que ele tenha clicado

ou abandonado no carrinho. Com o remarketing, as em-

presas trazem de volta ao site 26% dos usuários que aban-

TÉCNICAS PARA REDUÇÃO

fazer de tudo para que ele não saia da página de compra. 

A preocupação com esse ponto de fuga é tão grande, 

que alguns sistemas fazem que o processo de compra 

aconteça inteiramente na mesma página, sem que o usuário 

sinta a mudança. É preciso saber que a otimização de um 

e-commerce é interminável, e não pode parar quando houver

uma leve mudança. É preciso estar sempre atento e fazer 

correções necessárias na estrutura do site.
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donaram o carrinho. Sem a ferramenta a taxa cai para 8%. 

Entre as ferramentas de remarketing, o e-mail ainda é a mais 

eficaz: entre 20% e 25% dos carrinhos abandonados são 

convertidos.

• Abra um canal de contato: uma ferramenta de chat online

que apareça como pop up ( já que assim não tira o foco nem

leva o cliente a sair da página de conversão) é uma opção

que tem se mostrado bastante eficiente nos Estados Unidos.

Nos últimos cinco anos, o número de norte americanos que

usaram algum tipo de chat em tempo real para se comunicar

com a empresa durante a compra aumentou de 38% para

58%, de acordo com uma pesquisa da Forrester. Isso signifi-

ca que se você disponibilizar esse canal de contato, poderá

reduzir o abandono do carrinho de compras e elevar as

taxas de conversão do seu e-commerce.

Um exemplo hipotético: o usuário está na página de troca/

devolução, ou em formas de pagamento e você envia uma 

mensagem oferecendo ajuda. Nessa mesma pesquisa,  

44% dos entrevistados afirmaram que o fato de alguém 

responder perguntas em tempo real em um chat, durante uma 

compra online, é um dos recursos mais importantes oferecidos 

por uma loja virtual.

• Mantenha os produtos no carrinho: deixe os produtos no

carrinho de cada usuário por, pelo menos, dois meses.

Quando o usuário retorna ao site para finalmente concluir

a compra, não quer gastar tempo procurando novamente os

itens escolhidos na última visita.

Em suma, o mais importante é ajudar o consumidor durante 

todo o processo de escolha e compra.  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.zendesk.com.br%2Fblog%2Fconheca-nova-cara-chat%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEI1Z3nxocgtvozYrAJ7OIv2qx-ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblogs.forrester.com%2Fkate_leggett%2F15-04-23-contact_centers_must_go_digital_or_die&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaV-QMfbBh6iQlpSCXORONwD5XjA
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Se você conseguir tornar a experiência de compra dele a 

melhor possível, provavelmente esse cliente voltará a comprar 

no seu e-commerce.o usuário retorna ao site para finalmente 

concluir a compra, não quer gastar tempo procurando 

novamente os itens escolhidos na última visita.

Depois de concluída a compra, é importante manter o cliente 

cativado, para que um dia ele volte a sua loja e compre 

novamente. Mas como fazer isto? Uma das maneiras é criando 

um programa de lealdade, oferecendo recompensas para 

aquele usuário que comprar X vezes ou um valor Y na sua 

loja. No entanto, nem sempre a estratégia é considerada o 

elemento mais importante para os consumidores. E se seus 

clientes valorizam mais outros fatores, como qualidade e 

atendimento ao invés de benefícios monetários? Descubra o 

que seu cliente ideal quer!

Fidelizar clientes é tão importante porque, além do custo 

para retenção ser bem menor que o de atração, eles podem 

virar promotores voluntários da sua loja. Clientes fiéis, que 

fazem compras recorrentes, geram mais de 80% da receita 

total da maioria das empresas. Além disso, quase 80% dos 

clientes leais conta aos seus amigos e colegas de trabalho 

sobre a marca e 54% nem consideram mudar para uma marca 

concorrente. Além disso, de acordo com uma pesquisa  

da Zendesk, quase metade dos usuários se tornam leais à loja 

FIDELIZANDO O CLIENTE APÓS A 
COMPRA

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.zendesk.com.br%2Frecursos%2Fo-guia-para-fortalecer-sua-base-e-aumentar-suas-receitas%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB1qS3e-Rrb_Mecg6jSwPse6sIXw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.zendesk.com.br%2Frecursos%2Fo-guia-para-fortalecer-sua-base-e-aumentar-suas-receitas%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB1qS3e-Rrb_Mecg6jSwPse6sIXw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.zendesk.com.br%2Frecursos%2Fganhando-a-lealdade-do-consumidor%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6OYGQyADblWmmxpD0N0QQ7aAc4Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.zendesk.com.br%2Frecursos%2Fganhando-a-lealdade-do-consumidor%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6OYGQyADblWmmxpD0N0QQ7aAc4Q
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já na primeira compra. Ou seja, muito cuidado no tratamento 

dos novos usuários, já que é nesse momento que metade dos 

seus consumidores podem se tornar fieis a sua empresa.

Entre os motivos para que um cliente volte a comprar em 

uma loja online, a velocidade de resposta e resolução de 

problemas foi apontada por 90% dos entrevistados em um 

estudo realizado pela Loudhouse. Ou seja, se seu e-commerce 

não oferece atendimento em tempo real e não demonstra 

preocupação com o consumidor, certamente perderá esses 

usuários insatisfeitos e já predispostos a procurar um produto 

similar em outro site. Nesse mesmo estudo, quase metade dos 

usuários afirmou que gastaria mais no futuro como forma de 

recompensar serviços excepcionais. Esses números mostram  

a necessidade de criar relacionamentos fortes, próximos  

e duradouros com os clientes.

Como fidelizar?

O primeiro passo é investir na retenção de clientes criando 

uma área de Customer Success, ou Sucesso do Cliente.  

Esse departamento é encarregado de oferecer a melhor 

experiência possível para o cliente. Além do departamento, 

processos de vendas, de suporte e de marketing também 

podem ter impacto significativo na manutenção dos clientes  

da base. Clientes querem atenção e por isso, quanto mais 

canais de contato você oferecer — com qualidade, é claro — 

maior a chance de cativar os clientes e ter sucesso competitivo.  

Por conta disso, muitas lojas virtuais começam a atentar para o 

desenvolvimento de estratégias de vendas em todos os canais.

Atendimento ao cliente.
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Essa etapa é essencial para a experiência de compra e pode 

ser o momento decisivo para a construção ou destruição de 

um relacionamento com o cliente. A variedade dos canais de 

atendimento, incluindo agentes virtuais, compartilhamento 

de tela, SMS, redes sociais e chat em tempo real pode ser 

utilizados em conjunto e criar uma experiência de marca 

verdadeiramente integrada e única.

Ficou evidente que todas as ações para reduzir o abandono 

de carrinho giram em torno da comunicação com o cliente? 

Isso significa que tanto o layout da página de compras e da 

quantidade de informações sobre um produto quanto  

o atendimento em tempo real são tentativas para comunicar

uma mensagem da maneira mais rápida e clara possível para 

o usuário. Essa transmissão de informações é essencial para

impulsionar o usuário a concluir a compra. Além de sentir 

confiança na sua loja virtual, o consumidor precisa estar certo 

de que, depois de finalizada a compra, terá a quem recorrer 

caso algo não saia com o esperado, como o defeito de  

um produto, por exemplo.

Além disso, o alinhamento das lojas físicas com a loja online  

é fundamental para demonstrar ao consumidor que, seja qual 

for a plataforma escolhida, o atendimento será o mesmo.

Quer conhecer ferramentas para melhorar o atendimento dos 

seus clientes? Acesse o site da Zendesk e conheça nossos 

produtos. Certamente, temos uma solução adequada para  

sua empresa. Obrigado pela leitura e até a próxima!

CONCLUSÃO



Se você tem clientes, você precisa da Zendesk. Atualmente 

mais de 65 milhões de pessoas no mundo todo recebem 

atendimento e suporte através da plataforma Zendesk.

E o melhor de tudo é que o nivel de satisfação dos clientes 

que recebem atendimento via nossa help desk é muito acima 

da média mundial, chegando a mais de 86%.

Por que os clientes ficam mais satisfeitos quando recebem 

atendimento através da plataforma Zendesk? Pelo diferencial 

do nosso produto! Nossa ferramenta permite que você escute, 

responda e encante seus clientes de umza maneira rápida

e fácil.

O caminho para alcançar a excelência em atendimento ao 

cliente é uma jornada que envolve o seu produto, pessoas

e as melhores práticas. Explore mais materiais bacanas no blog 

da Zendesk!

Comece um teste gratuito de 30 dias aqui.

https://www.zendesk.com.br/register/#getstarted
https://www.zendesk.com.br/register/#getstarted
https://www.zendesk.com.br/register/#getstarted


A Contentools é uma plataforma pioneira de gestão e automação de 

conteúdo voltada ao marketing digital. Foi criada para otimizar os 

processos e garantir melhores resultados. 

Controle seu marketing de conteúdo em uma única ferramenta:

Planilhas? E-mails? Aumente a eficiência do seu time de conteúdo 

centralizando a comunicação com todos os agentes em apenas um 

local.

Imagine poder planejar e controlar o tempo de produção de seu 

conteúdo, gerenciar os responsáveis por cada etapa e até publicar 

automaticamente na mídia desejada. Agora é possível!  Além disso, 

você poderá mensurar o impacto dos seus conteúdos em cada 

persona, foco e estágio na jornada de compras.

Conheça aqui todas as funcionalidades da Plataforma Contentools.

http://contentools.com.br/plataforma/
http://contentools.com.br/plataforma/



