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Fique atento!

GUIA PARA DESCREVER
PRODUTOS FORA DE SÉRIE
Já vimos no Guia para Fotografar Produtos Fora
de Série que uma bela foto é essencial para
despertar o interesse e a confiança em sua loja.
Agora veremos a importância do descritivo para
complementar as informações do seu produto.
Neste guia apresentamos como descrever seu
produto de forma simples, objetiva e criativa,
além de dar dicas para inserir tags em sua loja,
medir suas peças, identificar a categoria e subcategoria mais adequada e muito mais. Esse é o
terceiro Guia de uma série que preparamos para
profissionalizar ainda mais o seu negócio criativo.

1. Título
O título de seu produto deve ser objetivo e
conter as características principais para aumentar as chances de seu produto ser encontrado nas buscas do elo7. Evite usar adjetivos
que não especifiquem o seu produto, como
“lindo” ou “bonito”, pois os clientes buscam os
produtos pelos nomes mais simples e óbvios.
Por isso é importante ser direto e sucinto ao
escrever o título.
Para facilitar o seu trabalho, montamos uma
receita com os itens importantes para você criar.
• O que é?
Ex: Bolsa de Praia, Lembrancinha de Casamento,
Lembrancinha de Batizado, etc;
• Qual a técnica?
Ex: Cartonagem, Feltragem, Amigurumi, Origami, etc.
• Qual a cor ou estampa? Ex: Azul, Neon, Floral,
Poá, etc.
Ele ficará assim:
Bolsa de Praia em Furoshiki Floral
Dica fora de série: não use nomes próprios como
“Boneca Maria Clara”, pois os clientes buscam os
produtos pelos nomes mais simples e óbvios.

• Nunca insira códigos no título, o elo7 gera
automaticamente um código para cada produto
e o insere no campo destinado à descrição.
• Não coloque o preço do seu produto no título.
Isso prejudica o posicionamento de seu produto
nas buscas.

2. Categoria e Subcategoria
As categorias e subcategorias são palavras-chave usadas para encontrar produtos no elo7.
Por exemplo, se você vende lembrancinha de
nascimento, o produto deverá ser cadastrado na
categoria “Lembrancinhas” e subcategoria “Nascimento”. Selecione sempre a categoria que mais
se relacione ao seu produto.
Importante: Na página de cadastro ou edição do
produto, selecione o tipo “Produtos Artesanais”
ou “Materiais para artesanato”.

3. Tags
As tags são palavras-chave, relacionadas ao seu
produto, e são utilizadas para complementar a
descrição e o título. Elas devem ser cadastradas
com carinho e atenção, pois contam muito para
que seu produto seja facilmente encontrado pelo
sistema de busca do Elo7.
As tags podem ter no máximo 2000 caracteres e
devem ser pensadas para descrevê-lo de maneira
concisa e direta.
Confira algumas dicas para cadastrar as tags:
• Qual produto você vende? Inclua palavras-chave como: bolsa, sapato, chocolate, lembrancinha, convite, vestido, chaveiro, etc.
• Quem pode usar? Escreva a quem se destina
o produto: homem, mulher, infantil, adulto,
cachorro, animal, bebê, unissex, feminino, masculino, etc.
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• Qual a cor e material? Inclua os materiais
principais utilizados no seu trabalho e as cores
principais: couro, tricô, feltro, botões, algodão,
seda, biscuit, cerâmica, dourado, amarelo, etc.
• Onde posso usar? Exemplo: praia, urbano,
cama, festa, sala, banheiro, etc.
• Qual a sazonalidade? Insira a qual época do
ano seu produto se refere: natal, páscoa, carnaval, dia dos namorados, festa junina, dia das
bruxas, etc.
• Qual a textura/estampa/formato? Inclua
algumas características do seu produto: estampado, floral, colorido, poá, franzido, retangular,
oval, etc.
• A qual categoria seu produto pertence? Observe as categorias que temos no site e suas subcategorias. Veja em qual seu produto se encaixa
e adicione este nome em suas tags. Exemplos:
casamento, bodas de casamento.
• Use vírgulas para separar as tags. Não use
aspas, ponto e vírgula ou ponto final.
• Mais de uma palavra entre vírgulas cria uma
tag composta (por exemplo: bolsa maternidade,
bolsa de bebê). Não esqueça de cadastrar as tags
simples, como bolsa, maternidade e bebê;
• Não insira o nome da sua peça no diminutivo
(por exemplo: ursinho, vestidinho, lembrancinha),
pois o sistema automaticamente fará essa conversão quando o termo é buscado.
• Não abrevie “T. que caia”, “cam.”, “bjx.” são
termos que não são pesquisados, eles só serão
compreendidos por quem já entrou na sua loja e
não por novos compradores.
• Revisite as tags com frequência e faça ajustes
sempre que necessário.

Dica fora de série: Inclua apenas as tags que
representem o seu produto, isso torna a experiência
de compra mais fácil e positiva ao comprador.

4. Descrição
Um descritivo informativo, claro e criativo são características de uma boa descrição de produtos
em lojas virtuais. No e-commerce o cliente não
tem a experiência física de tocar no produto ou
ser atendido por um vendedor e por este motivo
na descrição do produto é imprescindível que
você inclua todas as suas características.
Quanto mais informações você incluir neste
campo, mais segurança seu cliente terá para
finalizar a compra. Aproveite para soltar a criatividade e encantar o seu cliente, conte algum fato
curioso sobre o produto, descreva seus diferenciais e dê sugestões de utilização. Seja criativo
e também objetivo, para agradar tanto clientes
que querem saber de cara do que se trata o seu
produto, quanto aqueles que se encantam com a
história por trás da peça.
4.1. Elementos da descrição
Uma descrição completa deve conter os três
elementos abaixo:
4.1.1 Descrição geral
Faça um breve texto mencionando as vantagens
do produto e seus diferenciais. Conte quais são
as características que o tornam único, considerando os materiais utilizados, características do
produto e a técnica empregada na criação.
4.1.2 Descrição técnica
Na descrição técnica, deverão estar listadas todas as características do produto como material,
acabamento, tamanho, peso, cores disponíveis,
etc. Caso o produto tenha algum cuidado especial de conservação ou manutenção, não esqueça de mencioná-lo.
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4.1.3 Descrição criativa

Produto: Lanterna passarinho, em cerâmica

Para complementar a descrição de forma única
e cativar o seu cliente, conte alguma história
curiosa sobre o processo de criação do seu produto ou sugira formas de utilizá-lo, o importante
é ser criativo e gentil na linguagem utilizada.
Produto: Alpargata Luna

Fonte: Kactus Marca

“Com uma textura que mais parece a superfície
da lua a Kactus Alpargateria desenvolveu a alpargata Kactus LUNA. Sinta a leveza da gravidade
zero! Tecido neutro e ideal para quem gosta de
praticidade. Tecido respirável, palmilha forrada
e solado em borracha, ideais para serem usadas no dia-a-dia. Detalhes: Cabedal: Jacquard;
Solado: TR; Palmilha forrada; Forro em Brim;
Elástico superior que permite boa acomodação
em todos os tipos de pés.”

Fonte: Maria Estela Cerâmica

“Você gosta de passarinhos? Esse saiu da sua gaiola e fica sempre no topo desta lanterna, cantando à
liberdade...
Essa lanterna de cerâmica esta feita totalmente a
mão. Tem um pratinho onde pode se colocar uma
vela media. Mas mesmo sem vela é uma ótima
decoração para uma mesa ou estante no terraço,
ou acompanhando uns vasos com plantas.
Tem várias cores: branco, turquesa, verde,

4.1.4 Storytelling

azul claro. Pergunte disponibilidade de cor na

No marketing, o storytelling consiste em contar
a história real e única da sua marca ou produto,
criando uma conexão entre as suas peças e o
seu cliente. Escreva na descrição de forma simples e resumida a história do produto e/ou a sua
inspiração. Essa é uma das formas mais poderosas de dar vida ao seu produto e transferir uma
identidade única, fazendo com que as pessoas
se sintam impactadas e criem um vínculo com a
sua marca.

pronta entrega.
Altura: 20.00 cm
Largura: 14.00 cm
Comprimento: 14.00 cm
Peso: 900 g”
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4.2. Dicas para descrever seu produto
Confira mais algumas dicas para te ajudar a fazer
um descritivo completo e informativo.
4.2.1 Evite o conteúdo repetido
Copiar e colar as informações de produtos
semelhantes da sua loja é uma forma fácil de
cadastrar itens, porém, seu conteúdo se tornará
algo repetitivo e não será diferenciado. Descreva
o produto de acordo com a identidade da sua
marca e produto.
4.2.2 Dê atenção aos detalhes
Procure mencionar todos os detalhes do seu
produto. Uma dica é pensar como o seu cliente.
Que tipo de dúvida ele poderia ter? Quando o
cliente não consegue tirar suas dúvidas ao ver
a foto e ler a descrição do seu produto, você
pode estar perdendo vendas, pois muitas vezes
eles podem optar por não questionar e procurar outra loja que lhe traga mais informações e
transmita confiança.
4.2.3 Seja objetivo

Uma nuvenzinha simpática e chuvosa, não é
fofa? (DESCRIÇÃO CRIATIVA)
As sacolinhas de plástico já não estão mais tão
presentes em nossas vidas, bom para o planeta!
(BENEFÍCIO)
Essa aqui cumpre bem o seu propósito, pois tem
um tecido encorpoado e é dura na queda.
Ela pode ser usada para carregar suas compras,
livros, notebook... Enfim, o que bem entender! :D
(SUGESTÕES DE USO)
Estampada manualmente
100% algodão
Medidas: 38 x 33 x 14 cm
(DESCRIÇÃO TÉCNICA)
4.2.4 Atente-se à erros de ortografia e
de digitação
Revise sempre o seu texto para não deixar passar
nenhum erro de digitação ou de ortografia. Além
de ser feio, desvaloriza o seu produto e pode
transmitir falta de cuidado e profissionalismo.
Dica fora de série: Não utilize letras em CAPS

Fornecer todas as informações sobre seu produto é importante, porém, é necessário verificar se
o texto é objetivo e contém informações relevantes do produto. Geralmente as pessoas que
fazem compras pela internet buscam praticidade
e simplicidade. Confira um exemplo de descritivo
completo e sucinto:

LOCK. A utilização de letras garrafais na descrição não
é recomendada, pois soa como deselegante e grosseiro. Caso a informação seja importante, mencione
no começo da descrição.

4.2.5 Verifique o espaçamento do texto
Para facilitar a leitura da descrição, é importante
que o texto tenha espaçamentos entre os itens
abordados. Por exemplo, entre os parágrafos
da descrição geral e a descrição técnica do seu
produto.
4.2.6 Crie sua “receita” para descrever produtos

Fonte: Blog do Elo7

Algumas pessoas têm dificuldades para descrever
seus produtos, ou é tão atarefado com as outras questões da loja e não dá a devida atenção
para esse item indispensável para esclarecer as
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dúvidas do cliente e fechar a venda. Uma dica
que ajuda nesse momento é criar uma “receita”
para as suas descrições, ela facilita muito e você
conseguirá ter cada vez mais agilidade para fazer
isso com seus produtos.

Produto: Vestido Longo de Malha Listrado

4.3. Peças de vestuário
Uma das categorias mais difíceis de comprar
pela internet é a de vestuário, pois sem a prova,
o cliente fica inseguro e muitos já desistem só de
pensar na possibilidade de precisar trocar.
Por isso, além de uma boa foto, a descrição
completa do produto é extremamente importante, pois é através dela que o cliente encontrará
todas as informações relevantes, como os cuidados com o produto (caso ele tenha), modo de
lavagem e medidas.
Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição para peças de vestuário.
• O que é?
Ex: T-shirt, Camisa, Calça, Saia, etc.
• Qual o comprimento?
Ex: Mini, Midi, Curto, Longo, etc.
• Qual o tecido?
Qual é a sua composição? Ex: 100% Algodão,
98% Algodão e 2% Elastano, etc.
• Qual a estamparia/ tingimento/ lavagem?
Ex: Floral, Lavagem Délavé, etc.
• Qual a modelagem?
Ex: Modelagem ampla, Justa, Reta, Skinny, Flare, etc.
• Quais detalhes que agregam valor à peça?
O fechamento de botão, apliques de bordado
manual, etc.
• Dê uma dica de moda para o cliente compor
um look, ou dicas de como usar o produto.
Exemplo: Para um look despojado, aposte em
jeans e sapatilhas.
• Quais são as formas de conservação?
Ex: Lavar à mão, Não passar ferro na estampa,
etc.
• Qual a medida da roupa?
Ex: P, M, G, 36, 38, etc.

Fonte: Bruna Farias

“Vestido longo básico, com mangas curtas e
fenda lateral. Feito em Malha listrada em preto e
branco.
Peça disponível: P, M, G*
*Obs.: Não esqueça de informar o tamanho
desejado no momento da compra!
MEDIDAS TAMANHO P
Busto: 80 cm
Cintura: 74 cm
Comprimento: 1,40 m
MEDIDAS TAMANHO M
Busto: 86 cm
Cintura: 80 cm
Comprimento: 1,43 m
MEDIDAS TAMANHO G
Busto: 92 cm
Cintura: 86 cm
Comprimento: 1,46 m
Obs.: A peça é em malha que estica, então a medida do vestido deve ser um pouquinho menor
que a medida do corpo.”
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4.3.1 Composição e Instruções de Lavagem
É indispensável informar para o cliente, quais
os cuidados que ele precisa ter com o produto
adquirido e como mantê-lo do jeitinho que ele
comprou por mais tempo.
4.3.1.1 Composição
Lembre-se de especificar a composição da peça
e do forro (caso ela possua), por exemplo:
Composição: 98% Algodão 2% Elastano.
Forro:100% Poliamida.
Produto: Body e Calça – Girafa

Dica fora de série: Ao comprar os tecidos,
verifique no rolo que os armazena a etiqueta com
as informações sobre os cuidados que devemos ter
com o tecido: a composição, o nome, instruções de
lavagem e cuidados específicos. Tire uma foto, ou
use um caderninho para anotá-las, desse modo, você
pode fazer um arquivo para facilitar seu trabalho na
hora de fazer a descrição de seus produtos.

4.3.1.2 Instruções de Lavagem
Se você não sabe interpretar todos aqueles símbolos das etiquetas das roupas e tecidos, o site
do Ipem é bem explicativo. E de tanto consultar
e utilizar, você com certeza irá memorizá-los
rapidinho. Cada símbolo refere-se a um processo
de cuidados da peça: Lavagem, Alvejamento,
Secagem (em Tambor ou Natural), Passadoria e
Limpeza Profissional.
Lavagem

Alvejamento

Fonte: Coisinhas da Anne

“Super confortável esse conjuntinho veste muito
bem os pequenos. Body e calça em suedine
100% algodão.
Body manga curta e calça sem pezinho.”
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Secagem (em Tambor ou Natural)

4.3.2 Medidas para vestuário
Nem sempre é necessário tirar todas as medidas,
foque apenas nas principais.
E não se esqueça, é essencial medir todos os
tamanhos, ou seja, da grade completa (PP, P, M,
G, GG – 36, 38, 40, 42…).
Para ajudar, já fizemos uma lista de alguns produtos e suas medidas principais.
Peças Femininas:

Passadoria

Blusas / Camisas / Casacos / Jaquetas / Camisetas: Ombro a ombro, busto e comprimento.
Regatas, blusas de alça: Busto e comprimento.
Body: Busto e quadril.
Shorts / Calças / Saia: Quadril e comprimento.
Se a peça for cintura alta, tirar a medida da cintura também.

Limpeza Profissional

Vestidos / Túnicas / Chemise / Macacões:
Ombro a ombro, busto, cintura, quadril e comprimento.
Lenços: Comprimento e largura.
Lingerie e Moda Praia:
Calcinha / Tanga: Quadril e altura do gancho.
Tanga com amarração nas laterais: Altura do
gancho.

Como a maioria das pessoas não sabe fazer a
leitura desses símbolos e não é possível inseri-los
na descrição do produto no elo7, é importante
incluir essas instruções por escrito, como no
exemplo abaixo:
- Lavar a mão
- Não alvejar
- Passar a 110°C

Sutiã com fechamento nas costas: Busto (linha de baixo do sutiã – circunferência) e altura
do bojo.
Sutiã cortininha para amarrar nas costas: Altura
e largura do triângulo sem franzir.
Maiôs: Busto, quadril e comprimento.

Fonte: Ipem
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Peças Masculinas:
Camisas / T-shirts / Polos / Moletom / Casacos /
Blazer: Ombro a ombro e tórax.
Shorts / Bermuda / Calças: Quadril e comprimento.
Cueca / Sunga: Altura do gancho, quadril e
largura da lateral.
4.4. Acessórios
Acessórios abrangem uma diversidade de modelos e por este motivo uma descrição completa é
importante, pois cada detalhe do produto é que
o torna único.
4.4.1 Bijuterias e Joias
Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição para Bijuterias e Joias.
• O que é?
Ex: Colar, Pulseira, Brinco, etc.
• Qual o material?
Ex: Metal, Resina, Quartzo, Tecido, etc.
• Qual o tipo de banho?
Ex: Ródio, Ouro, etc.
• Qual o nome da pedra?
Ex: Ametista, Quartzo, Zircônia, etc.
• Qual o acabamento?
Ex: Acabamento fosco, Acabamento liso, etc.
• Quais detalhes agregam valor à peça? Ex:
Fecho de imã, Bordado feito à mão, etc.
• Quais os cuidados com a peça: Ex: Resistente à
água, como limpar e guardar o produto, etc.
• Quais são as medidas? Ex: Altura: 6 cm, Largura: 2 cm, Comprimento: 5 cm
Dica fora de série: ao descrever brincos,
especificar se na loja é vendido o par ou se o
brinco é único..

Fonte: Linda Vessatti

Produto: Colar Mandala Cristal Grey com Brincos
“Conjunto de colar e brincos com cristais na
cor grafite e customizado com cordões de seda
pura, pintados à mão. Peças banhadas em ouro
negro, na cor grafite.
O colar possui corrente comprida e pode ser regulada através do fecho”
4.4.1.1 Medidas de bijuterias e joias
Para acessórios, é necessário medir os parâmetros abaixo:
• Medidas do brinco: Comprimento
• Medidas de pulseiras: Comprimento ou circunferência
• Medidas do colar: Comprimento ou circunferência. Se o colar tiver pingente, meça o comprimento do pingente.
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4.4.2 Bolsas
Bolsa exclusiva, produzida em pouca quantidade.
Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição para Bolsas.
• O que é?
Ex: Necessaire, Carteira, Clutch, Mochila, etc.
• Qual o material?
Ex: Couro, Metal, Tecido, etc.
• Qual a técnica?
Ex: Crochê, Patchwork, etc.

Material : Sintético e Jacquard trabalhado
Ferragem: Gold
Fundo: com pezinho
Dimensões: 26x40x11
Altura: 26.00 cm
Largura: 11.00 cm
Comprimento: 46.00 cm
Peso: 800 g”
4.5. Calçados

• Quais detalhes agregam valor à peça?
Ex: Bolsos, Aplicações, Fechamento, etc.
• Quais os cuidados com a peça:
Ex: Lavar com pano úmido, etc.
• Quais são as medidas?
Ex: Altura: 35 cm, Profundidade: 7 cm, Comprimento: 30 e comprimento da alça: 25 cm, etc.

Muitas pessoas têm insegurança em comprar
calçados pela internet, por não poderem calçá-lo
antes da compra. Por este motivo, quanto mais
informações são incluídas na descrição, mais
segurança o cliente terá para comprar na loja.
Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição de calçados:
• O que é?
Ex: Scarpin, Peep toe, Sandália, Sapato, etc.
• Qual o material?
Ex: Camurça, Pelica, etc.
• Qual a cor ou estampa?
Ex: Vermelho, Listado azul e branco, etc.
• Quais detalhes agregam valor à peça?
Ex: Fechamento, Salto, etc.

Fonte: La Loba Bolsas e Acessórios

Produto: Bolsa Feminina Preta e Vermelha La Loba
“A Bolsa Feminina Preta e Vermelha La Loba é ideal
para levar na mão. É composta por sintético e algodão. Fechamento com zíper e forro de tecido com
dois porta celulares e bolso interno com zíper.

• Quais são as formas de conservação?
Ex: Limpar com um pano úmido, etc.
• Qual a medida do calçado?
Ex: 34, 40, etc.
• Qual o tamanho do salto do sapato?
Ex: 2cm, 10 cm, etc.

Detalhe: O tecido preto é trabalho com desenhos
étnicos deixando o modelo mais sofisticado.
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• Qual o material?
Ex: Madeira, Vidro, etc.

4.5.1 Medidas para calçados
Os calçados costumam seguir um padrão de
medidas, o que facilita a compra desses produtos pela internet. Então as únicas medidas
necessárias nesse caso, são dos sapatos de salto
alto, meia pata ou com solados mais grossos,
pois essas medidas variam de acordo com cada
modelo e marca.

• Qual a cor ou estampa?
Ex: Crú, Vermelho com bolinhas brancas, etc.
• O item é personalizável?
Sim / não.
• O produto é entregue montado?
Sim / não.
• Quais são os itens inclusos?
Ex: Cúpulas, Base para Luminária, Enchimento, etc.

Produto: Sandália Anabela Triângulos

• Quais detalhes agregam valor à peça?
Ex: Fechamento, Salto, etc.
• Quais são as formas de conservação?
Ex: Limpar com um pano úmido, etc.
• Qual a medida da peça?
Ex: Altura: 70 cm, Largura: 17 cm, Comprimento:
70 cm, etc.
Fonte: Kasulo

“Anabela de lona 100% algodão com salto de juta
e sola de borracha.
Estampa desenvolvida pela Kasulo. ;-)
Salto médio: 6,5cm

• Qual o peso?
Ex: 2 kg, 15 kg, etc.
Produto: Prateleira Hashtag

Tudo feito no Brasil”
4.6. Itens de Decoração e Móveis
Os móveis e peças para casa - como quadros,
estátuas, adesivos, almofadas, cortinas,
luminárias, letras, móveis, velas e painéis necessitam de uma descrição bem detalhada,
pois, em sua maioria, precisam ter tamanhos
específicos, já que muitos clientes compram
produtos pensando em colocá-los em espaços
pré - determinados, e por isso, precisam saber ao
certo suas medidas.
Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição de itens de decoração:
• O que é?
Ex: Velas Aromáticas, Mesa, Luminárias, etc.

Fonte: Loja Udi

“Prateleira fabricada em madeira de pinus
reflorestada, material ecologicamente correto
característico pela qualidade, durabilidade e
resistência. A peça conta com visual clean e
amplo espaço com 09 nichos para acomodar
os mais variados objetos com muita praticidade,
mantendo qualquer ambiente ainda mais
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otimizado. Tenha seus itens de uso diário sempre
ao alcance de suas mãos, deixando a rotina diária
mais prática. Além disso, o móvel é ideal para
aderir à proposta ecofriendly, oferecendo um
toque funcional e com consciência ecológica ao
seu lar.

Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição de itens de saboaria:

Obs.: Imagens ilustrativas
Altura: 70.00 cm
Largura: 17.00 cm
Comprimento: 70.00 cm
Peso: 2590 g”

• Quais os aromas disponíveis?
Ex: Lavanda, Camomila, Morango, etc.

Produto: Quadro AMOR

• Qual os componentes que utiliza para produzir seus sabonetes?
Glicerina, Sem conservantes, etc.

• O que é?
Ex: Sabonetes em barra, Sabonete líquido, Sais
de banho, etc.

• Quais as opções de cores?
Ex: Rosa, Amarelo, Azul, etc.

• Quais são as recomendações?
Ex: Tipos de pele, calmante, proteção solar, etc.
• Onde pode ser utilizado?
Ex: Pode ser utilizado tanto para decorar o ambiente, como para uso normal. Ótima opção de
presente, etc.
Fonte: Estúdio Estampare

“POR UMA VIDA COM MAIS AMOR! Porque a
gente adora deixar os ambientes mais lindos e
cheios de boas energias!
Quadrinho medindo 25x25cm, com moldura em
madeira branca ecológica, com garrafa PET em
sua composição. Possui vidro frontal e a imagem
é impressa com a técnica giclée (a melhor do
universo e que dura a vinda inteira!).
Altura: 25.00 cm
Largura: 25.00 cm
Comprimento: 3.00 cm
Peso: 500 g”

• Quais itens estão inclusos?
Ex: Embalagem, Esponja, etc.
• Pode ter alguma alteração?
Ex: Por ser um produto artesanal, pode ter uma
leve alteração na cor e textura.
• Qual a validade?
Ex: Validade de 3 meses, validade 1 ano, etc.
• Quais as medidas?
Ex: Altura: 8 cm, Largura: 4 cm, Comprimento:
5 cm, etc.
• Qual o peso?
Ex: 110g, 250g, etc.

4.7. Saboaria
A categoria Saboaria também deve ter uma descrição especial. Deixe seu comprador seguro da
qualidade dos seus produtos e principalmente,
aproveite a descrição para tirar todas as dúvidas
que seu comprador possa ter.
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Produto: Sabonete Bem-Estar

ENTREGA: via Correio (Pac ou Sedex/e-Sedex)
PRAZO DE PRODUÇÃO: Estimativo, pois dependerá da quantidade requisitada e da agenda de
produção.
DETALHE: Tudo que não for “o produto” exibido
é apenas cenário fotográfico.
COMPOSIÇÃO: Sabonete produzido com base
de glicerina hidratante (opaca e/ou transparente),
corantes cosméticos naturais a base de água,
essências e opcional tensoativo detergente
com alto poder espumógeno (lauril) para quem
preferir mais espuma, porém, com redução do
poder de hidratação. Uso: preferencialmente
para lavabo.

Fonte: Liz e Aromas

“- Produto sob encomenda.
- Embalado individualmente para melhor preservação do aroma e higiene.
- Temporariamente sem exigência de quantidade
mínima.
CARACTERÍSTICAS: “Com notas de sal grosso,
sal marinho e arruda. Essência ótima para banho
e aromatização de ambiente. Excelente para
limpeza de ambiente e corporal, que deve ser
preferencialmente usado após o banho normal
do pescoço para baixo “
Dimensões do produto:
- de 95-100g = 6.5cm (compr) x 4.5cm (larg) x
3.5cm (alt).
- de 75g = 6.5cm (compr) x 4.5cm (larg) x 2.5cm
(alt).
(*) Para acondicionar em embalagem de vime
consultar disponibilidade e adicional.
Formatos: tamanhos Natural (=95-100g) e Sextavado (= 75g)
COMPLEMENTO: Papelaria da loja (tags, adesivos, ...), caixas em acetato e fitas em tafetá
ou cetim em cor combinando com o produto
(multicor ou monocromático).

Fonte de informações do produtos: Empório
Aroma
Altura: 3.50 cm
Largura: 4.50 cm
Comprimento: 6.50 cm
Peso: 95 g”
4.8. Itens para Pet
Inúmeras são as opções oferecidas para os nossos fiéis amigos de estimação, e a procura por
eles é cada dia maior também. Por conta disso,
todas as informações e orientações são imprescindíveis. Até porque eles são como crianças,
colocam tudo na boca, são curiosos e brincar é
a arte favorita deles. Temos que ter cautela com
a segurança e conforto desses peludos! E só pela
descrição é possível o cliente saber se o produto
contempla aquilo que ele procura ou não.
4.8.1 Roupas para pet
Para fazer a descrição das roupinhas caninas
podemos seguir todas as dicas que já vimos até
agora e dar uma atenção especial para o material
utilizado na confecção do produto e como é o
fechamento da peça.
Além disso, é importante ter um campo específico para ensiná-lo a medir o pet e saber identificar o tamanho mais adequado.
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Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição de roupas para pet:

Produto: Regata Summer Sailor

• O que é a peça?
Ex: Regata, Vestidos, Colete, etc.
• Qual o tecido?
Ex: Algodão. Malha, Plush, etc.
• Estampa e/ou Cor?
Ex: Listrado, Floral, Navy, Cinza, etc.
• Detalhes que agregam valor à peça.
Ex: Fechamento por zíper, Botão, Babados,
Recortes diferenciados, etc.
• Quais os tamanhos disponíveis?
Ex: 02, 04, 06, etc.
4.8.2 Medidas de pet para roupas
Confira uma dica bem bacana de como ensinar
seus clientes a medir seu pet e identificar o tamanho ideal das roupas.

Fonte: Jingles

“Regatinha para seu melhor amigo(a) arrasar
nesta Primavera/Verão! Uma ótima opção para ir
à praia ou passear no parque! Não possui botão,
tudo para ficar ainda mais leve.
ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO: 02
COR: Azul
MATERIAL: Cotton
ACABAMENTO: Ribana de malha”
Tabela de medidas da marca:

Fonte: Jingles

4.9. Itens de Papelaria
Fonte: Moda legal pra cachorro

• Circunferência do pescoço: Na altura da coleira.
• Toráx: Circunferência da parte mais larga do peito.
• Comprimento: Medida das costas da altura da
coleira ao início do rabo.

Papelaria é uma categoria ampla, que abrange
diversos produtos como: Bloquinhos, Agendas,
Cadernos, Cartões, Convites e etc. Muitas lojas
oferecem opções de personalização, por isso
é importante informar na descrição do produto
quais características podem ser modificadas de
acordo com a preferência do comprador.
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Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição de itens de papelaria.
• O que é?
Ex: Agenda, Caderno, etc.
• Qual a técnica?
Ex: Cartonagem, Scrapbook, etc.
• Qual a cor ou estampa?
Ex: Branco, Azul, Rosa, Floral, Listrado, etc.
• Quais detalhes agregam valor à peça?
Ex: Embalagem individual, elástico, etc.
• Qual o Tamanho?
Ex: A4, A3, A5, etc.
• Qual o número de páginas?
Ex: Contém 100 páginas, etc.

“Estampa exclusiva por Carol Pizetta. Sketchbook
feito à mão, com carinho! Tamanho A5 (14,8
x 21 cm), sem pauta, 48 folhas, elástico e fita,
canto reto. Miolo de papel pólen 90g/m².”
Altura: 2.00 cm
Largura: 15.00 cm
Comprimento: 21.00 cm
Peso: 300 g”
4.10. Doces artesanais
Doces artesanais exigem um cuidado todo
especial pois são produtos perecíveis e frágeis,
portanto é imprescindível ressaltar que são feitos
sob encomenda.
Informações como a presença de glúten, lactose, sacarose ou aspartame são importantes de
serem mencionadas na descrição pois alertam
pessoas com restrições à estes componentes
alimentícios.

• Qual o papel?
Ex: Sulfite, Couchê, etc.
• Qual a gramatura?
Ex:180g, 240g, etc.

Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição de Doces artesanais.

• Quais as medidas?
Ex: Altura: 20 cm, Largura: 3 cm, Comprimento:
15 cm, etc.
• Qual o peso?
Ex: 400g, etc.

• O que é?
Ex: Brigadeiro de colher, Pão de Mel, Bem Casado, etc.
• Quais sabores disponíveis?
Ex: Morango, Doce de leite, Chocolate, etc.

Produto: Sketchbook Lilases

• Quais recheios e coberturas disponíveis?
Ex: Baunilha, Coco, Frutas vermelhas, etc.
• Há opções de personalização?
Ex: Cor da fita, Iniciais do nome, etc.
• Detalhes que agregam valor a peça.
Ex: Embalagem individual, Colher, etc.
• Quantidade mínima?
Ex: 10 unidades, o cento, etc.
Fonte: Carol Pizetta
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• Qual a forma de entrega ou regiões atendidas?
Ex: Entrega à domicílio, Entrega somente na
zona norte de São Paulo, etc.

solicitada. Os pedidos deverão ser feitos com 10
dias úteis de antecedência.
Ficamos em Niterói - RJ e por enquanto só vendemos para as cidades de Niterói, São Gonçalo,
Itaboraí, Maricá e Rio de Janeiro.

• Prazo de validade:
Ex: 10 dias, 30 dias, etc.
• Instruções de armazenamento/ conservação:
Ex: Conservar em local seco e arejado, Conservar na geladeira após aberto, Mantenha o pacote
vedado, etc.
• Quais as medidas?
Ex: Altura: 10 cm, Largura: 5 cm, Comprimento:
12 cm, etc.
• Qual o peso?
Ex: 350g, 1 kg, etc.
Produto: Biscoito decorado bailarina

Peso: 25 g “
4.11. Materiais para artesanato
Dentro da categoria Materiais para Artesanato,
encontram-se diversos tipos de produtos, como
tecidos, linhas, agulhas, apliques, etc.
Diante de toda essa gama de produtos e das
diversas técnicas artesanais, é importante mencionar no descritivo sugestões de uso para que
o cliente possa ter conhecimento de suas aplicações.
Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição de materiais:
• O que é?
Ex: Máquinas, Embalagens, Moldes, Linha, etc.
• Para o que se destina:
Ex: Tesoura para tecido, Agulha para crochê,
Tinta para madeira, etc.
• Sugestões de uso:
Ex:Trabalhos de scrapbook, Decoração de parede, etc.

Fonte: Empório Açucarado

“Biscoitos Decorados com glacê real
Sabores: baunilha, laranja, limão ou rum.
Cada biscoito é único e feito com os melhores
ingredientes do mercado e com muito carinho e
dedicação.
Personalizados de acordo com o tema e embalados no saquinho de celofane com fita de cetim
um a um. Se preferir fazemos no palito, embalados da mesma forma.
Quantidade mínima de 40 biscoitos e o prazo
de produção varia dependendo da quantidade

• Estampa e/ou Cor?
Ex: Verde, Rosa, Floral, Listrado, etc.
• Qual o Tamanho?
Ex: A4, A3, A5, etc.
• Quais as medidas?
Ex: Altura: 18 cm, Largura: 7 cm, Comprimento:
15 cm, etc.
• Qual o peso?
Ex: 400g, 100g, etc.
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Produto: Tubetes para Personalizar

4.12. Plantas e terrários
Plantas e terrários exigem um maior cuidado,
pois são produtos frágeis e sensíveis, portanto é
importante mencionar na descrição informações
sobre a forma e restrições de entrega, além de
cuidados na cultivação e manutenção da planta.
Confira abaixo os itens que não podem faltar na
descrição de plantas e terrários:
• O que é?
Ex: Suculenta, Terrário, etc.
• Há opções de personalização?
Ex: Tags, Laços, etc.
• Detalhes que agregam valor a peça.
Ex: Vasos personalizados, Pedras, etc.
• Quantidade mínima?
Ex: 10 unidades, 20 unidades, etc.

Fonte: Eventos Apaixonantes

“Tubetes de acrílico com tampa plástica. Altura
13cm. Cores das tampas disponíveis:
Branca, Amarela, Verde Escuro, Preto, Azul Claro,
Rosa Claro, Lilás e Vermelho.
Postagem em até dois dias úteis após confirmação de pagamento.
Importante:
- O valor desse produto se refere a pacote com 5
(cinco) unidades com tampinhas da mesma cor.
- Pedido mínimo de 3 pacotes com 5 unidades
cada. Cores de cada pacote podem ser variadas.
- A última foto (tubete decorado) apenas serve
como inspiração e amostra de como o produto
fica finalizado.

• Qual a forma de entrega ou regiões atendidas?
Ex: Entrega à domicílio, Entrega somente na
Grande São Paulo, etc.
• Quais são as instruções de armazenamento/
conservação?
Ex: Regar uma vez por semana, etc.
• Quais as medidas?
Ex: Altura: 14 cm, Largura: 30 cm, Comprimento:
25 cm, etc.
• Qual o peso?
Ex: 1kg, 0,5kg, etc.

Visite nossa loja e conheça nossos produtos já
personalizados.
Altura: 13.00 cm
Largura: 1.50 cm
Comprimento: 1.50 cm”
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Produto: Terrário Cilíndrico

Depois de todas essas dicas é hora de colocálas em prática. E não se esqueça que um bom
descritivo aliado a uma foto bem feita, são a
chave para o sucesso em vendas na sua loja. ;)
Mãos à obra!

Fontes e referências:
http://www.uolhost.uol.com.br/
http://www.certoweb.com.br/
https://www.ecommercebrasil.com.br/
https://www.minestore.com.br/
http://www.maisequilibrio.com.br/
Fonte: AteliêPi

“Terrário Cilíndrico - P
(tamanho 15x10x15 - largura x Altura x
Comprimento)
Vaso de Vidro de muito boa qualidade.

http://blog.elo7.com.br/negocio-criativo/capriche-na-descricao-dos-produtos-respondendo-a-18-perguntas-que-seu-cliente-faz-sobre-eles.
html

São perfeitos para presentear as pessoas queridas
e decorar um cantinho especial.

http://blog.elo7.com.br/negocio-criativo/descricao-perfeita-para-seu-produto-artesanal.html
http://tudibao.com.br/2010/06/papeis-e-gramaturas.html

Disponível apenas para toda GRANDE São Paulo.
Frete feito por motoboy ou entregador particular
da loja.
Outros tamanhos:
* Terrário Cilíndrico - M (consulte o valor por
email)
(tamanho 18x10x18 - largura x Altura x
Comprimento)
* Terrário Cilíndrico - G (consulte o valor por
email)
(tamanho 21x25x21 - largura x Altura x
Comprimento)”

http://www.santamaria.ind.br/gramatura-ou-espessura/
http://www.ipem.sp.gov.br/
http://modalegalpracachorro.blogspot.com.br/
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