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Seduza os clientes
c l í n i c a  d o  m k t  d i g i ta l

por Luís Felipe Cota,
da Goomark

Fundada em 2008, a Goomark 
tornou-se referência no mercado 

de marketing digital brasileiro para 
pequena e média empresa. Oferece 

aos clientes estrutura necessária para 
o crescimento das marcas nas redes 

sociais, otimização de sites e anúncios 
no Google. Conheça mais sobre a 

empresa em: www.goomark.com.br 

Envie para clinica@empreendedor.com.br o endereço do site, com nome e telefone, que os analistas da Goomark 
farão uma análise. Problemas comuns podem ter uma resposta conjunta.

Seu Site preCiSa de uma ConSuLta?

Olá, gostaria de um feedback sobre 
meu site, www.abadeembalagens.com.
br. Atenciosamente,
Gunter Campos - Setor Comercial
abade embalagens

Por se tratar de um e-commerce que 
trabalha com produtos mais sofisticados, 
deve-se pensar em um layout mais atra-
tivo, buscando deixar os clientes seduzi-
dos a quererem comprar na loja virtual.

Primeiramente, deve-se modificar 
cores e logotipo, buscando maior elegân-
cia para a marca, podendo trabalhar com 
tons pretos, vermelho-cereja e dourado, 
desta forma a loja ganha em credibilida-
de e melhora bastante sua estética.

Sobre a usabilidade do e-commerce, 
tem alguns pontos que devem ser modi-
ficados, tais como no infográfico abaixo.

1 - Trocar o banner “verde” em des-
taque por um banner rotativo com ima-
gens dos produtos, promoções, formas 
de pagamento, etc.

2 - Retirando essa barra lateral, au-

menta o espaço da vitrine da loja virtual 
e também deixa o layout mais leve, sem 
muita coisa chamando a atenção do usu-
ário, fazendo com que o desfoque do 
principal objetivo, a compra do produ-
to.

3 - Inserir informação de descon-
to, mesmo sendo algo ilusório, todos 
os clientes gostam de ver uma promo-
ção, por exemplo, De: R$ 40,00 Por: R$ 
26,75.

4 - Ampliar o tamanho das imagens, 
deixando os produtos mais atrativos ao 
olhar do cliente.

5 - Melhorar o visual da barra de ca-
tegorias, organizando os produtos por 
categorias e subcategorias.

6 - A barra de “Buscar” é um dos 
principais elementos do e-commerce, 
por ele o cliente efetua a maioria das 
atividades dentro da loja virtual, seria 
mais interessante deixá-la na barra em 
azul-marinho, ao lado do menu com os 
links de “Principal”, “A Empresa” e “Fale 
Conosco.”

7 - Acrescentar as caixas (box) de 
acesso às redes sociais, além do cliente 
ganhar mais confiança por ter um lugar 
onde ele poderá se comunicar com a 
empresa, também poderá ocasionar 
uma média espontânea, pois se um 
cliente curtir a página na rede social, 
seus amigos verão essa atividade rea-
lizada por ele e assim poderão curtir a 
página também.

8 - Inserir no rodapé do site todos 
os links de acesso, informações de pa-
gamento e selos de garantia de entrega, 
assim o cliente, independente de onde 
estiver no site, poderá visualizar essas 
informações, trazendo maior facilidade 
na navegação e tranquilidade para efetu-
ar a compra.


