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PASSOS PARA OTIMIZAR SEU
CADASTRO DE PRODUTOS

CADASTRO DE PRODUTOS
No ambiente virtual, a descrição do produto é muito próximo do papel que tem o
vendedor da loja física. É ele que apresentará o produto para o cliente e o explicará seus
principais benefícios, auxiliando na escolha da compra.
Além de ser um dos pontos mais importantes para indexação de sua loja em
mecanismos de buscas como o Google.
Portanto, além de uma ótima imagem, é fundamental um texto claro, explicativo, de fácil
leitura e entendimento sobre as características e possibilidades do uso da peça.

1. Busca de Informações
O primeiro passo é entender com quem estão as informações do seu produto e quem
será o responsável por transformar estas informações em textos comerciais e que
vendam o produto ao consumidor.
Geralmente dentro das empresas a divisão de informações é a seguinte:

Especificações
técnicas

Guia de
medidas

Compras/Produção/Fornecedor

Comercial e
SEO

Marketing/E-commerce

1. Busca de Informações
Se atenha as seguintes informações necessárias:
• Categoria, subcategoria
• Variações de cor/estampa/tamanho;
• Nome do produto e preço do produto;
• Composição da peça;
• Peso e dimensões (para entrega);
• Modo de uso e conservação.
• Fotos em no mínimo 4 ângulos.

2. Consulta por palavras-chaves
Pense e anote ideias de palavras chaves relacionadas ao seu produto.
Caso consiga poucas, use as “coringas”: online, barato, comprar,
venda, preço, promoção, desconto, frete grátis.
Exemplo:

2. Consulta por palavras-chaves
Incremente sua lista com as ferramentas de palavraschave: KeyWord Planner. Exemplo:

1. Adicione o que
você pensou
nesta caixa.

2. Colete as
palavras-chave
que fazem
sentido ao
produto e
adicione a sua
listagem.

2. Consulta por palavras-chaves
Outra ferramenta para análise de buscas e comparação
de palavras é o Google Trends. Use e abuse!

2. Consulta por palavras-chaves
Ao final da pesquisa, você terá um bloco de palavras-chave
interessantes e atrativas para buscadores. E um ótimo
insumo para você nortear a produção do texto.

3. Organize por tópicos
Separe as palavras-chave em blocos de assuntos, para você
discorrer posteriormente.
1.
2.
3.
4.

Resumo do produto
Como Usar
Especificações
Orientações Gerais

3. Organize por tópicos
Se seu e-commerce for de moda, fique atento as tabelas de medidas.
As principais associações do setor (Abravest, ABNT e Sebrae) estão se reunindo para
auxiliar na padronização das medidas de moda, resultando na revisão da norma
NBR-16060 de 2012. Essa padronização será um grande ganho pras vendas online,
também.

3. Organize por tópicos
Para nos aproximarmos destas normas, embora não exista um padrão de
medidas para todos os produtos, sugere-se a utilização das medidas para
garantir que o cliente consiga visualizar-se na peça:

3. Organize por tópicos
Mãos à obra! Construa blocos de texto com títulos e subtítulos.
Explore as palavras-chave e palavras relacionadas, de forma
coesa e clara. No exemplo, teríamos algo nesse sentido:
Descrição do produto:
Adesivo Calendário Decorativo é um adesivo de parede no formato de
calendário, ele vem no formato de calendário com 31 dias, você pode
anotar eventos, reuniões, datas importantes no seu calendário em
adesivo. No próximo mês é só apagar e começar novamente.
Adesivo Calendário é impresso em cores e alta resolução, com recorte no
contorno. Pode ser aplicado em vidro, paredes de alvenaria ou madeira,
lataria, entre outros.
Sua aplicação deve ser a seco, separadamente, seguindo-se a distribuição
proposta no layout e também pode ser aplicado com água e detergente,
molhando-se cada peça e removendo a água e o detergente através de
espátula.
Para retirar o adesivo calendário sugere-se utilizar detergente neutro e
manusear cuidadosamente para não estragar a parede
• Adesivo Calendário acompanha manual de instruções.
• Prazo de produção em até 04 dias úteis.

4. Lembre-se do Google sempre!
O Google lê seu site, e ele tem algumas regras básicas para isto:
– Preencher título de forma sintética com as principais palavras chave a esquerda
(no máximo 70 caracteres).
Exemplo: Sapato Dockside Sebago
• Caso existam poucas palavras chave, preencher com uma chamada à ação (call to
action) ou hierarquia.
Exemplo: Sapato Dockside Sebago | Sapatos sociais | Sua Loja
– Preencha a descrição (description) com base em palavras-chave fortes,
mantendo a coesão do texto e tornando-o atrativo para o clique (máximo 160
caracteres).
Exemplo: Surpreenda com um sapato masculino dockside. Os principais sapatos da
moda para você comprar online. Clique e leve agora!

4. Lembre-se do Google sempre!
Esse é o resultado que aparecerá no Google para seus produtos:
Não parece anúncios de jornal? Pois o cliente clica no que lhe chama mais atenção.

Title
Description

5. Fotos de Produto
Lembre-se a foto é a cara do seu produto para o cliente, ele não o conhece
ainda talvez, nunca teve contato ou pegou o produto, algumas dicas para
boas fotos:
– Tire no mínimo 3 fotos do produto e no máximo 5;
– Mantenha sempre a resolução em 1000x1000 pixels;
– Mantenha os aspectos principais como cores, tamanhos sempre o mais correto
possível;
– Use o “Salvar para Web” no Photoshop, lá você consegue um tamanho baixo de
arquivo sem perder qualidade;
– Fazer upload das imagens para o servidor, com o nome do imagem
personalizado de acordo com o produto e suas palavras chaves fortes;
• Exemplo: sapato-masculino-dockside-amarelo.jpg
– Preencher o campo da tag ALT utilizando as palavras chaves forte do produto.

CADASTRO DE PRODUTOS
É isso ai pessoal, um cadastro de produtos eficiente conta demais na hora
de vender na internet, vale sempre lembrar que seu cliente não tem um
vendedor para sanar todas as dúvidas dele.
E que o Google analisa muito o conteúdo cadastrado.
Esperamos que estes passos ajudem vocês a melhorarem seu cadastro de
produtos, e contem com a Híbrido no que precisarem.

Boas vendas!

O QUE É E O QUE FAZ A HÍBRIDO?

A HÍBRIDO
Somos um escritório multidisciplinar focado em soluções para e-commerce
com mais de 10 anos de experiência em projetos web.
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E-COMMERCE

CONSULTORIA
E-COMMERCE
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E-COMMERCE
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INSTITUCIONAL

DA IDEIA E EXECUÇÃO, TUDO PARA SEU E-COMMERCE ACONTECER
Trabalhamos, na concepção de projetos de e-commerce, na implantação,
otimização e busca por resultados.

PLATAFORMA ECOMMERCE
Principais diferenciais:
• Interface e-commerce customizada ao projeto
• Certificados de Segurança
• Integração de Pagamentos através de Gateway (Cartões de Crédito, Boleto…)
• Otimizada para buscadores (Google, Bing, Yahoo…)
• Administração completa de conteúdos (Banners, textos, imagens…)
• Integrações de Logística (Correios / Transportadoras)
• Habilitado para Integração com ERP
• Tabelas para Venda B2B e B2C
• Integração com Marketplaces (Americanas, Submarino, Casas Bahia, Walmart)
• 100% Responsivo para dispositvos móveis
• Ambiente de Homologação para testes
• Suporte pós lançamento contínuo
• Mais de 120 Funcionalidades
Alguns Projetos de Plataforma, é só clicar =D

Baseada em:

CONSULTORIA PARA E-COMMERCE
Principais diferenciais:
• Metodologia com 5 anos de experiência resultados
• Consultor Estrategista focado no projeto
• 12 profissionais especializados como suporte ao consultor
• Atuação nos 4 Pilares do E-commerce: Logística, Marketing, Tecnologia, Atendimento
• Diagnóstico do Negócio (Pesquisas de mercado, analise de concorrência, posicionamento)
• Relatório Macro mensal com resultado e direcionamentos de ações
• Checklist operacional com ações de resultado
• Busca constante por novos canais de venda
• Definição e acompanhamento de metas
• Análises de SEO (Otimização de resultados em buscadores como Google)
• Mais de 100 fornecedores ativos para incrementar resultados

Dashboard Próprio
Metodologia Data Driven
Dados relevantes ao e-commerce
Números 100% Confiáveis
Funil de Vendas
Números In-time
Insights automáticos

Alguns Projetos de Consultoria:

MÍDIA PARA E-COMMERCE
Principais diferenciais:
• Equipe de Mídia focada em E-commerce
• Google Adwords (Links patrocinados, Rede de Display, Youtube, Google
Shopping)
• Bing ADS
• Facebook ADS
• Instagram ADS
• Comparadores de Preço (Google Shopping, Busca-pé, Zoom)
• Mídia Programática
• Ggestão diária da verba investida
• Busca constante pelo aumento do ROI (Retorno sobre o investimento)

Alguns Projetos de Mídia:

Profissionais com Certificados:

SITE INSTITUCIONAL

Alguns Projetos de Sites, é só clicar =D

Site Institucional Híbrido:
• Interface totalmente customizada ao projeto
• Padrões de usabilidade para sites
• Configuração de extensões e complementos
• Certificados de Segurança
• Otimizada para buscadores (Google, Bing, Yahoo…)
• Administração completa de conteúdos (Banners,
textos, imagens…)
• Blog integrado
• 100% Responsivo
• Ambiente de Homologação
• SUPORTE pós lançamento contínuo
• Hospedagem dos projetos em servidores na Nuvem

'*projetos internacionais através da Vink Australia

souhibrido.com.br
contato@souhibrido.com.br
47 3355 3160
Rua João Bauer, 245
Centro, Brusque – SC

