
Marcas de grande porte, facilmente reconhecida por todos, transmitem a credibilidade ne-
cessária ao consumidor no momento de uma aquisição de um produto via e-commerce. 
E marcas de pequeno e médio porte? Além da qualidade e do preço de um produto, 
certamente um bom layout e uma boa usabilidade ajudam a transmitir confiança ao con-
sumidor Que outros recursos, relacionados ao design, ao marketing ou à tecnologia, as 
pequenas e médias empresas podem explorar para causar maior atratividade e seguran-
ça no momento da compra? A ut
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Uma loja virtual precisa investir para proporcionar a melhor 
experiência de compra ao consumidor e disponibilizar deta-
lhes, informações e sensações como se o cliente estivesse den-
tro de uma loja física. Para cada produto disponível, oferecemos 
o maior número de detalhes possível, além de possibilitar a 
busca por filtros com divisões por categorias e subcategorias. 

Algumas dicas para transmitir confiança ao consumidor 
de moda na internet: 

Detalhamento - Disponibilizamos várias informações na ficha 
técnica: modelo, marca, temporada/coleção, material interno, 
material externo, composição, tipo de salto (no caso dos sapa-
tos), cor, dicas de lavagem, medidas de todos os ângulos. 

Filtros - Para um consumidor que já sabe o que deseja com-
prar, você pode oferecer filtros para que ele encontre exata-
mente o que procura. 

Marcas de pequeno e médio portes têm uma grande vantagem 
competitiva quando vão para o e-commerce. Nesse ambiente, 
os recursos tecnológicos e as possibilidades estão disponíveis 
de forma acessível para todos, então basta saber utilizá-los de 
forma inteligente. Além de um produto de qualidade e condi-
ções comerciais competitivas, devemos considerar o que faz um 
cliente tomar a decisão por sua marca. Fatores como um design 
bem feito, selos de segurança e um sistema de pagamentos 
integrado e com poucos passos são essencialmente desejados. 
Agora, se quer ir além, faça um trabalho especial atrelado ao pro-
duto como inclusão de informações complementares na descri-
ção do produto, fotos diferenciadas, eventualmente um recurso 
de visualização 360._ Isso é fazer diferente. O cliente é carente de 
informação, então se conseguir ter instrumentos que permitam 

Gula de Tamanhos - Para uma compra certeira. Detalhes com 
relação a medidas, tipos de corpo, estilo de calças, por exem-
plo, além de tabelas que comparam as suas medidas e indicam 
numerações adequadas de cada item. Também oferecemos 
dicas com relação ao tipo de corpo e que peças são mais ade-
quadas. Além do canal Dicas & Looks. 

Frete, troca e devolução grátis - as lojas podem oferecer a 
opção de devolução sem custos ou de troca com o frete grátis. 

"Uma loja virtual precisa investir para 
proporcionara melhor experiência de compra 
ao consumidor e disponibilizar detalhes, 
informações e sensações como se o cliente 
estivesse dentro de uma loja física" 

que ele interaja para sanar dúvidas, como é o exemplo de um 
recurso de Perguntas e Respostas (Q&A), você poderá respon-
der e compartilhar as dúvidas para que outras pessoas tenham 
acesso a essa informação. Incluir sistema de opiniões para o pós 
venda. Isso tudo faz o cliente ter mais segurança no momento da 
compra, tirando o foco do peso da marca. 

"Fotos diferenciadas, 
eventualmente um recurso de 
visualização 360... Isso é fazer 
diferente" 
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A marca tem um grande peso para credibilidade. Sem dúvida, 
ter uma marca plenamente constituída é um importante passo 
para este fim. A confiança, porém, é construída a cada passo do 
usuário no site e está muito relacionada ao momento de com-
pra, ao tipo de produto e mercado. 

Um exemplo: num e-commerce de delivery de alimentos, um 
simples destaque garantindo a entrega numa determinada 
hora previamente agendada pode ser o fator decisivo que colo-
cará uma empresa menor em vantagem competitiva sobre as 
maiores. 

Entender as barreiras, crenças e motivações do seu usuário é a 
chave. 

Durante muito tempo, o foco das decisões sobre um interface 
ficaram restritas somente a questões de usabilidade, ou ficaram 
focadas em fazer o usuário conseguir realizar uma compra. 
Porém, conseguir localizar um produto ou realizar uma ação 
específica não significa - por si só - que ele vai se sentir motivado 
a comprar e seguir até o fim do processo. 

Para gerar uma compra é preciso criar uma decisão no usuário. 
As decisões de compra, em sua grande maioria, são emocionais 
e são processadas de forma inconsciente no cérebro. É preciso 
entender quais as barreiras e crenças do seu usuário e trabalhar 
elementos que gerem confiança é preciso entender quais fato-
res emocionais que realmente o motivam a comprar e criar ele-
mentos persuasivos específicos para cada um dos motivadores. 

Outro simples exemplo: em sites de moda, uma das grandes bar-
reiras existentes é a impossibilidade física de se provar o pro-
duto, dificultando a previsão "vai cair bem ou não no corpo?". 
Destacar a informação de que, caso o consumidor não goste 
do produto o mesmo é recolhido na sua casa e seu dinheiro é 
devolvido, suaviza muito esta barreira e gera um laço de con-
fiança que, quando inexistente, certamente impediria o usuário 
de realizar a compra. 

"Destacara informação de 
que, caso o consumidor não 
goste do produto o mesmo 
é recolhido na sua casa e 
seu dinheiro é devolvido, 
suaviza muito a barreira da 
impossibilidade de troca 
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As PMEs devem procurar atacar os três principais pontos 
que geram insegurança na hora da compra online, que são: 

1) medo de colocar dados de cartão de crédito; 
2) receio por não ter contato com os produtos; 
3) entrega incorreta dos produtos. 

PARA CONTRA-ATACAR ESSES PONTOS ELAS DEVERÃO, ENTÃO, SE 
PREOCUPAR EM: 
1) demonstrar muito bem todos os quesitos que passem maior 
segurança ao cliente, como selos, testemunhos de outros consu-
midores satisfeitos com as compras, segurança efetiva no trata-
mento das informações, etc. 
2) disponibilizar o máximo de informações sobre os produtos, 
além de fotos e filmes, se possível; 
3) ter uma excelente política de trocas e/ou devolução de produtos. 

Além dessas dicas, é muito interessante a empresa fomentar os 
depoimentos de outros usuários satisfeitos com seus serviços, e 
também disponibilizar vários canais de acesso, como endereço 
físico, telefone, chat etc. 

"Ê muito interessante a empresa 
fomentar os depoimentos de 
outros usuários satisfeitos com 
seus serviços" 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 9, n. 96, p. 96-99, maio/jun. 2013.




