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GUIA PARA NOVOS LOJISTAS NO ELO7
CADASTRE SEUS PRODUTOS

seus produtos sejam encontrados nas buscas do
Elo7 e muito mais. Tudo explicado passo a passo
neste Ebook, feito com carinho para você. Vem!

1 Fotos do produto
Na primeira série de conteúdos que preparamos
para te ajudar a dar os primeiros passos no Elo7,
ensinamos como Personalizar a sua Loja. Nesta
próxima etapa, você aprenderá como Cadastrar
seus produtos: vamos te ensinar como escrever
o Título, Tags e a Descrição dos produtos, como
inserir as imagens, compartilhar dicas para que

Para iniciar o cadastro de produtos, acesse em
sua Loja o menu Produtos > Cadastrar Novo.
Clique em adicionar fotos e selecione a imagem desejada.

Você pode adicionar até 5 fotos em cada produto simultaneamente. Para isso, use as teclas CTRL ou
SHIFT para selecionar as fotos. Em seguida clique em “Continuar”.
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Por fim, clique sobre a imagem principal, esta será a foto de capa do seu produto.

Fonte: Loja Sachet
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1.1. Especificações e limite de fotos
A largura recomendada da foto é de 1000 pixels
de largura para a visualização da foto com zoom
e resolução máxima de 10 Megapixels. A altura
mínima é de 580 pixels e o formato JPEG.
1.2 Edição da miniatura de fotos
Muitas vezes é necessário enquadrar a foto ao
tamanho especificado para a imagem do seu

produto, nesse caso, é possível editar a miniatura
da foto de um produto.
Para isso, acesse o produto que deseja editar a
miniatura e no menu “Editar produto” escolha a
opção “Gerenciar fotos do produto”. Abaixo das
imagens escolha a opção “editar miniatura”:
Em seguida faça o enquadramento desejado e
clique em “Salvar mudanças”.

Após a alteração, aguarde até 24 horas para que as miniaturas sejam atualizadas em seu produto.
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Dica fora de série: Confira nosso Guia para Fotografar Produtos, no qual ensinamos tudo que
você precisa saber para fotografar seus produtos
criativos: equipamentos, dicas de fundo, contextualização de cenários, técnicas de baixo custo
para você registrar fotos incríveis e muito mais!

2 Cadastro de produtos similares
Disponibilizamos uma funcionalidade que
facilita o cadastro de novos produtos que
possuem similaridades, como peças parecidas
ou de uma mesma coleção. Acesse os menus
de sua Loja: Produtos > Cadastrar > carregue
suas fotos, clique na opção “Preencher com os
dados de produtos já cadastrado” e, na lista de
produtos, escolha qual deseja.

Fonte: Blog do Elo7
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Dica fora de série: Muita atenção ao realizar
essa operação para certificar-se de que cada
produto tenha um Título único, Tags relevantes,
Descrição e Dimensões de acordo com o produto. O cadastro de produtos semelhantes agiliza
as operações, mas se usado incorretamente
(copiando tudo sem alterações), pode prejudicar
o resultado nas buscas e frustrar o seu cliente.

3 Título

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: Blusa, Lembrancinha de Casamento, Lembrancinha de Batizado, etc;
• Qual a técnica?
Ex: Crochê, Feltragem, Scrapbook, Origami, etc.
• Qual a cor ou estampa?
Ex: Crú, Rosa, Floral, Poá, etc.
Ele ficará assim: Blusa de crochê rosa

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 o
especifiquem, como “lindo” ou “bonito”, pois os
clientes buscam os produtos pelos nomes mais
simples e óbvios. Por isso, é importante ser direto

3.1. Como inserir?
Após adicionar as fotos de seus produtos, a
próxima tela que aparecerá para você preencher
será esta abaixo. Preencha o Título do produto
no campo destinado a ele.

Dica fora de série: não use nomes próprios

Fique atento!

como “Bolsa Fernanda”, apenas inclua palavras

- Nunca insira códigos no Título. O Elo7 gera
automaticamente um código para cada produto
e o insere no campo destinado à Descrição.

relacionadas ao seu produto”.

- Não coloque o preço do seu produto no Título.
Isso prejudica o posicionamento de seu produto
nas buscas.
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4 Tags

4.1. Como inserir?

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.
Use termos descritivos e atributos únicos para
cada um dos produtos que tiver na Loja.

As Tags podem ter no máximo 2000 caracteres e
devem ser pensadas para descrevê-lo de maneira
concisa e direta. Escreva as Tags no campo destinado à elas separando as palavras com vírgulas.

4.2. Dicas sobre Tags

• 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.

Ao cadastrar as Tags, pense como se você fosse
o seu cliente - por quais palavras ele procuraria o
seu produto? Com essas dicas abaixo, criar suas
Tags será tarefa fácil, confira!
• 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.
• 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 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;
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• 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.

5 Quantidade e sob encomenda
Neste item, você pode informar a quantidade
do produto que tem em estoque ou selecionar
a opção “Não tenho em estoque. Este produto
é feito sob encomenda” e cadastrar o prazo de
produção. No caso de produtos personalizados,
nossa dica é que selecione a opção “sob encomenda”. Leve em consideração o tempo para
produzir seu produto personalizado.

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.
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6 Preço
Neste campo, você pode optar por colocar apenas o valor unitário do produto, deixar “sob consulta”
ou colocar um valor promocional. No caso do valor promocional, é necessário informar primeiro o
valor original do produto e no campo “Preço promocional”, o preço com desconto. Nossa sugestão é
que sempre informe o valor do produto ao invés de deixá-lo sob consulta, para agilizar o processo de
compra do seu cliente.
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7 Descrição
Na Descrição é imprescindível que você inclua
todas as características do seu produto. 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 comprador, conte algum fato curioso
sobre o produto, descreva seus diferenciais e dê
sugestões de utilização.
7.1. Elementos da Descrição
Uma Descrição completa deve conter os três
elementos abaixo:

Exemplo:
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 encorpado 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)

7.1.1. 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.

Dica fora de série: Seja criativo e objetivo, para
agradar os clientes que querem saber apenas
as informações necessárias do seu produto,
e também aqueles que se encantam com a

7.1.2. Descrição técnica

história por trás da peça. Seja claro na hora

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.
7.1.3. Descrição criativa

de escrever seu texto, uma Descrição objetiva
evita aqueles clientes solicitando informações
básicas, o que toma tempo e nem sempre
gera vendas.

7.2. Como inserir a Descrição

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.

Insira a Descrição em “Dados no produto” no
campo destinado a ele.

Fonte: Blog do Elo7
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Dica fora de série: Não utilize letras em CAPS
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.

7.3.4. Atente-se a 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.

7.3. Dicas sobre Descrição

7.3.5. Verifique o espaçamento do texto

Confira mais algumas dicas para te ajudar a fazer
um descritivo completo e informativo.

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.

7.3.1. 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.
7.3.2. Dê atenção aos detalhes
Procure mencionar todos os detalhes do seu
produto. Que tipo de dúvida seu cliente poderia
ter? Quando ele 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.

7.3.6. Crie sua “receita” para descrever produtos
Algumas pessoas têm dificuldades para descrever
seus produtos, ou são tão atarefadas com as
outras questões da Loja que não dão a devida
atenção para esse item indispensável para esclarecer as 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.
Dica fora de série: Confira nosso Guia para
Descrever Produtos e veja como medir as dimensões de suas peças, exemplos de descrições
criativas e muito mais!

7.3.3. Seja objetivo
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:]

8 Categoria e Subcategoria
Na página de cadastro ou edição do produto,
você pode selecionar a opção “Produtos Artesanais” ou “Materiais para artesanato” e a Categoria
e Subcategoria do produto cadastrado. É essencial que a Categoria e Subcategoria, estejam
cadastradas corretamente, pois isso irá influenciar
nas buscas realizadas no site.
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9 Dimensões do produto
É muito importante que você cadastre as Dimensões dos seus produtos. Por se tratar de uma
Loja virtual, essa informação é fundamental para

o comprador. Lembramos que a maneira correta
para medir, vai depender do tipo de produto. Por
exemplo: roupas, acessórios, calçados, cada item
possui uma forma correta de realizar a medição.
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Para medir os produtos adequadamente, não
deixe de conferir o vídeo e ebook do Guia para
Descrever Produtos Fora de Série.

10 Quantidade ideal de produtos
Uma loja virtual não é muito diferente de uma
loja real: quando entramos em uma loja, gostamos de variedade e quantidade de produtos,
para termos maior opção de escolha.
No caso de vendas online, o comprador muitas
vezes quer comprar mais produtos do mesmo
vendedor para aproveitar o frete.
Não existe uma regra para a quantidade de produtos. Como diversidade vende mais do que falta
de opção, recomendamos colocar o máximo de
produtos à venda em sua loja, já que há espaço
pra isso.
Dica fora de série: Os produtos da sua loja
devem ter algo em comum: pode ser a técnica,
o tipo de produto ou o segmento. Caso crie produtos muito diversificados, como lembrancinhas
de casamento e bolsas de patchwork, sugerimos
que crie mais de uma loja no Elo7.
Depois de todas essas dicas é hora de colocá- las
em prática!
Não se esqueça que boas fotos aliadas a uma
descrição criativa são a chave para o sucesso em
vendas na sua Loja. ;) Mãos à obra!
Aguarde nossos próximos Guias para Novos no Elo7!

Fontes e referências:
http://blog.elo7.com.br/
http://ajuda.elo7.com.br
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