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Vender através do Facebook e Instagram

O que é uma loja no Facebook e no Instagram?
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Vender através do Facebook e Instagram

Configurar uma Loja no Facebook e no Instagram

• Para ter uma Loja precisa de ter uma Página no Facebook e um Perfil no Instagram como 

Conta Profissional.

• Criar um catálogo de produtos, organizar por coleções e personalizar a aparência da loja.

• Pode escolher entre dois métodos de pagamento: no site do negócio ou por mensagem (a 

opção finalizar o pagamento no Facebook e no Instagram só está válida nos EUA).

• As lojas proporcionam uma presença unificada no Facebook, no Instagram e no 

Marketplace.

Mais informações: facebook.com/business/shops

https://www.facebook.com/business/shops
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Vender através do Facebook e Instagram

Vamos lá criar uma loja.

Gestor de Comércio: business.facebook.com/commerce

https://business.facebook.com/commerce
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Vender através do Facebook e Instagram

• Organize os produtos por coleções e dê destaque aos produtos de forma dinâmica (tal 

como numa loja online).

• Utilize identificações de produtos nas histórias, nas publicações, nos diretos e nos Reels.

• Publique ambientes ou conjuntos para juntar vários produtos relacionados.

• Dedique tempo a desenvolver os títulos, descrições e fotografias dos produtos (tenha em 

conta que a maior parte do público irá interagir através de um smartphone).

• Crie anúncios e analise as estatísticas da loja no Gestor de Comércio para saber o que está 

a gerar mais interesse.

Mais informações: facebook.com/business/shops

https://www.facebook.com/business/shops
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Criar uma Loja Online

O Site (Loja Online) deve ser o centro de 

toda a Estratégia de Marketing Digital.
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Criar uma Loja Online

Existem custos “escondidos” que nem sempre são tidos em conta. 

• Desenvolvimento da Loja Online

• Conteúdos e Multimédia/Fotografia de Produtos

• Marketing (Recursos Humanos, Plataformas e Publicidade)

• Apoio no cumprimento da Legislação e possíveis Licenças

• Logística (Embalagem, Envio, Devoluções e Integrações)

• Apoio ao Cliente (Software e Recursos Humanos)

• Métodos de Pagamento e Comissões (…)
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Plataforma de E-commerce

É a plataforma que vai oferecer todas as ferramentas necessárias para gerir a 

Loja Online, nomeadamente:

• Gestão de Produtos, Stocks e Preços;

• Integração de Meios de Pagamento e Sistema de Logística;

• Integração de Google Analytics ou outras plataformas de medição;

• Integração com outros sistemas (software de faturação, etc);

• Criar design e estruturar o layout.
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Plataforma de E-commerce

• Nível de dependência;

• Custo;

• Apoio técnico;

• Idiomas disponíveis;

O que ter em conta na escolha da plataforma (CMS - Content Management System)?

• Templates (layout/design);

• Integração com aplicações externas;

• Meios de pagamento;

• Usabilidade e segurança.
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Plataforma de E-commerce

Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/content_management

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management
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Plataforma de E-commerce

• CMS mais utilizado no mundo;

• Open source e gratuito;

• Interface amigável e intuitiva;

• Fácil compatibilidade e integração;

• SEO Friendly (fácil indexação pelos motores de pesquisa);

• Todos os programadores conhecem e sabem trabalhar

(não causa dependência de nenhum fornecedor de serviços).

wordpress.org  ≠  wordpress.com
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Criar uma Loja Online

Para criar uma loja online precisamos de 

um domínio e alojamento.

Local que irá armazenar os 

ficheiros e informações do site

Endereço para localizar e identificar 

um site na internet (.pt .com)

Agentes de Registo .PT: www.pt.pt/pt/registrars

http://www.pt.pt/pt/registrars
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Adesão aos Marketplaces

Marketplaces são plataformas de

e-commerce que agregam vários 

vendedores
diferentes marcas, pessoas ou negócios reunidos num único site onde podem 

vender os seus produtos ou serviços.
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Adesão aos Marketplaces
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Porque não podemos ignorar os Marketplaces

Os marketplaces representaram mais de 

60% das vendas globais através de e-

commerce em 2020.

Fonte: Digital Commerce 360
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Porque não podemos ignorar os Marketplaces

Os marketplaces são o ponto de partida 

para mais de 40% de todas as pesquisas 

online por um produto, superando os 

motores de busca.

Fonte: ClickThrough
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Porque não podemos ignorar os Marketplaces

Em Portugal, o marketplace da Worten, já 

tem mais de mil vendedores e representa 

20% das vendas online da marca.

Fonte: ECO
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Porque não podemos ignorar os Marketplaces

O crescimento dos marketplaces replica o 

comportamento do consumidor no 

aparecimento dos Centros Comerciais.
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Oportunidades com os Marketplaces

• Chegar a potenciais clientes que de outra forma não seria possível (ou teria 

um custo muito elevado);

• Aceder a mercados internacionais (internacionalização a baixo custo);

• Maior base de clientes e maior volume de negócios;

• Utilizar os marketplaces como plataforma de marketing (notoriedade da 

marca ou produto e, eventualmente, captação de vendas diretas);

• Acesso a tecnologia e funcionalidades inacessíveis a pequenas empresas.
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Desafios com os Marketplaces

• Garantir o conhecimento da marca (os consumidores associam a compra ao 

marketplace X e não à marca Y);

• Maior concorrência e maior agressividade na política de preço;

• O risco da cópia mais barata (reforço da importância da marca);

• Fees e comissões associados;

• Possível dependência de um canal de venda da qual não tem propriedade;

• Pouca margem de erro (reviews negativas dos clientes);

• Faturação e prazos de pagamento.
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Como vender na Amazon

• Registo em sell.amazon.com;

• Preencher todas as informações e enviar os documentos solicitados

(pessoais e da empresa);

• Aguardar aprovação da Amazon para ter acesso ao Seller Central da 

Amazon;

• Adicionar produtos ao seu catálogo (que já existem ou novos) - é muito 

mais fácil começar a vender produtos que já existem;

• Selecionar o método de envio dos seus produtos (Fulfillment by Amazon ou 

Fulfillment by Seller).
Mais informações: sell.amazon.com/pricing

http://www.sell.amazon.com/pricing
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Muito obrigado e até breve!
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CEO & Marketing Manager @ SlyUp
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