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Apresentação das ferramentas para aumento da 
conversão e do SEO (Search Engine Optimization) 
Exclusividade Inovarti



Formada por um grupo que se destaca profissionalmente com reconhecimento 
internacional de suas habilidades. A inovarti veio para suprir a carência do mercado de 
uma ferramenta que unirá: Qualidade, segurança, agilidade e flexibilidade focada na 
conversão.  

Somos uma empresa que persegue a constante inovação e o diferencial para os 
nossos clientes, acompanhando a movimentação da tecnologia e das diversas 
oportunidades que a internet disponibiliza. A Inovarti oferece um sistema de 
Ecommerce de altíssima qualidade baseada na plataforma Magento. Assim mesclamos 
o suporte técnico qualificado, assessoria e acompanhamento de vendas e pós venda, 
sempre focando na lucratividade e no resultado dos nossos clientes. 

O nosso maior objetivo é deixar nossos clientes com foco exclusivo no que 
melhor sabem fazer. VENDER!

ÍndiceQuem somos



Nessa apresentação me aprofundarei muito em técnicas que utilizamos para o 
aumento das conversões que são baseadas em dezenas de estudos mundiais, tais 
como: 

PNL (Programação Neurolinguistica); 
UX Design (User Experience Design); 
Natural User Interface; 
Persuasive Design; 
Técnicas avançadas de SEO (Search Engine Optimization); 
Diversos testes A/B; 
Análises de mercado e do comportamento do consumidor brasileiro; 
Relatório de desempenho; 

Obs: Uma parte dos dados a seguir foram retirados da minha apresentação da palestra no Meet Magento de 2014

ÍndiceInício (visão geral)

Atenção! Esse material é extenso e totalmente técnico!



Aumentando a conversão do seu 
e-commerce usando técnicas 
de UX



Análise dos consumidores brasileiro

1 - É fato que o comércio eletrônico é uma tendência, mas 
como ter um diferencial com tanta oferta no mercado?

Dados de um estudo sobre confiança e 
desconfiança em websites/e-commerce 
 
(universidade de Harvard)

1 - O que faz um site não ser confiável não é seu conteúdo de 
má qualidade, mas sim seu design.

Pesquisa realizada no Brasil aponta que 24% dos clientes 
exigem registro(Conta) e 40% se sentem mais seguro 

quando se tem login.

2 - A complexidade e falta de informações no processo de 
compra  são os maiores motivos de cancelamento das compras.

3 - A navegação em uma loja virtual, o usuário tem que se sentir 
“à vontade”, navegando com facilidade e fazendo as transações 
sem complicações até o checkout.

2 - O mais surpreendente, foi que de cada 100 pessoas 94 
julgavam que o motivo de um site não ser confiável seria o 
Design.

Quantas vezes você lembra ter optado por um 
"guest checkout” em uma compra?

Cenário a ser tratado



Programação Neurolinguistica

Persuasive Design 

Tem como objectivo 
principal influenciar o 
comportamento das 
pessoas, ou seja,  guia-las 
e persuadir seus 
comportamentos. 
Orientando-os para a 
conversão.

Como as palavras (linguística) podem atingir a mente 
(neuro) e produzir uma ação (programada) = Persuasão

Teste rápido: Quantos patos aparecem abaixo?

Estudos sobre PNL

PS: Não são patos, são coelhos! Não existe patos azuis!



“Dar muitas escolhas para as pessoas pode ser ruim, os usuários têm 
preferido os produtos e interfaces simples”

O paradoxo das escolhas:  
 

Quando mais opções resultam em menas vendas. Ou seja, o 
“menos é mais!”.

Estudos sobre UX Design (User Experience Design)

A psicologia cognitiva abrange o estudo da percepção e como pessoas desenvolvem funções 
como raciocinar, resolver problemas, memorizar, entre outras coisas.

A utilização de padrões em menus, paleta de cores, tipografia, iconografia e demais elementos 
de interface contemplam processos mentais nos quais analogias podem ser ativadas. Ninguém 
gosta de experimentar algo complicado ou com procedimentos confusos. O importante é não 
sobrecarregar a memória dos usuários. Projete interfaces que estimulem o reconhecimento e 
pense em interações que sejam fáceis e intuitivas. 

Acima de tudo: lembre-se de que as interfaces mais simples e sem sobrecarga de informação 
são as mais fáceis de utilizar. 
 
veja mais em: http://www.uxdesign.blog.br/user-experience/aspectos-cognitivos/

“Dentro da psicologia cognitiva, os modelos mentais foram postulados 
como construções internas de algum aspecto do mundo físico que 
são manipuladas possibilitando que previsões e interferências sejam 
feitas (Craik, 1943)”



Você já viu uma caixinha desse tipo? Quanto 
tempo você levou para abri-la?

Estudos sobre UX Design

Eu demorei 20 minutos (na verdade não descobri, tiveram que me falar como abrir rs)  

Acontece que a forma como que se abre a caixinha é atípica, ou seja, não é um modelo 
reconhecido por meu cérebro. Hoje em dia após ter vivenciado e salvo a experiência por 
conta da “vergonha" de não saber abrir uma caixinha mesmo sem praticar acredito que 
levarei de 3-10 segundo para abri-la. 

Nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões e eu nunca tinha 
vivenciado esse padrão de abertura de uma caixinha, logo eu não sabia como abri-la. 
Isso pode acontecer com seu shop! 

Em um teste rápido, bastaria mudarmos o carrinho de lugar (Na verdade vejo bastante 
esse erro, principalmente em projetos relacionados a Design. Há quem diga que esses 2 
quadros ao lado são obras de arte rs, mas eles são tão confusos que para nós pode não 
representar nem expressar nenhuma qualidade ou sentimento). Esse foi um exemplo de 
alto impacto, porém existem exemplos de baixo impactos que juntos podem deixar o 
projeto com um péssimo UX Design e atrapalhar as conversões. 

A regra é minimizar esses aspectos e deixar o cliente confortável com a navegação. Ou 
seja, resumindo, o cliente não precisa aprender como navegar no seu shop ele tem que 
navegar no shop usando referências vivenciadas em experiências passadas, seja em 
navegação de um site ou mesmo algum cruzamento vivido no mundo real.



The Natural User Interface 
 

Casos de estudo :
UX design do Google evolui na simplicidade; 
O criador do Kinect falou em entrevista que o usuário já nasce 
sabendo usar o Kinect; 
Os ícones do Iphone são facilmente identificados pela geração 
passada, atual e nova geração. 
Caso não tenha sido observado o ícone da câmera do Iphone mudou 
do IOS6 para o IOS7, passando a ser não mais uma lente e sim um 
vetor de uma camera antiga. Acredito que essa regressão tenha 
ocorrido por conta da geração atual e mais nova terem um cérebro 
muito ativo e as pessoas da geração mais antiga não. Ou seja, esse 
mudança beneficia apenas as gerações mais antiga que em muitos 
dos casos por atividade sedentária possui baixa oxigenação no 
cérebro rs.  
Nos UEA fizeram um teste com o Ipad entregando ele a uma senhora 
de 80 anos ativa. Voltaram 3 horas depois e virão que ela sabia 
navegar entre as aplicações e usa-lo.

Estudos sobre UX Design

Obs: Acho muito interessante ao ver minha filha de 6 anos identificando o 
fone do telefone como sendo um telefone, pois ela não teve acesso a isso. O 
mais engraçado foi quando ela visitou um museu e pegou o telefone e 
colocou na orelha. Na hora fiquei parado e sem entender como aquilo apesar 
de simples estava acontecendo. Após um tempo pensando no feito, acredito 
que os créditos a esse reconhecimento tenha sido passado pela influencia 
da televisão que ainda explora e associa esse objeto ao telefone. 



Estudos sobre Persuasive Design

Persuasive Design 
 
Tem como objectivo principal 
influenciar o comportamento 
das pessoas, ou seja, guiar 
os clientes, persuadir suas 
decisões e seus 
comportamentos. 
Orientando-os para a 
conversão.



80% menas sujeira

Estudos sobre Persuasive Design

Estudo sobre persuasão com design promovido por uma universidade dos EUA mostra que ao colocar um 
adesivo de uma mosca nos mictórios masculino reduz em até 80% os salpicos. Pois os homens tentam 

instintivamente acertar a bendita mosca, mesmo sendo de mentira.



Aplicando UX Design em seu  
e-commerce



Aplicando UX Design em seu e-commerce

Como melhorar?

1 - Utilizar espaços e fontes para facilitar o entendimento. 

2 - Evitar o uso de botões iguais para não confundir o usuário e 

destacar informações importantes. 

3 - Estudar as cores e seus significados. 

4 - Objetivar o processo de compra. 

5 - Sinalizar bem o passo a passo. 

6 - Simplificar o cadastro; 

7 - Iconografia: Porque uma imagem fala mais do que mil palavras. 

8 - Exibir informações detalhadas e objetivas sobre as compras.



Aplicando UX Design em seu e-commerce

Como melhorar?
1 - Utilizar espaços e fontes para facilitar o entendimento.



Como melhorar?

Aplicando UX Design em seu e-commerce

2 - Evitar o uso de botões iguais para não confundir o usuário e destacar informações importantes.

Teste rápido: Olhando as 2 formas apresentadas qual é a mais fácil de identificar o valor a vista?  
 

Vale ressaltar também que no lado direito estamos persuadindo o cliente, fazendo com que ele opte pelo pagamento a 
vista. Com o destaque além de ser a informação mais importante a ser passada também apresenta para o cliente que essa 

forma de pagamento é a mais optada no e-commerce por outros clientes, então ele instintivamente segue o fluxo.



Como melhorar?

Aplicando UX Design em seu e-commerce

3 - Estudar as cores e seus significados.

Lembra do Natural Design? Pois bem mundialmente as 
pessoas conseguem identificar a placa PARE, mesmo que a 
escrita seja em outra lingua. Isso por conta da cor vermelha. 

A cor vermelha é um alerta natural, recentemente fizeram um 
teste colocando 2 sala iguais e levemente escuras com as 
paredes sujas com as mãos, uma usaram a cor vermelha e a 
outra a cor azul. Notaram que a da cor vermelha aumentava 
os batimentos cardíaco, dilatava as pupílas e aumentava o 
hormônio neurotransmissor, ou seja a Adrenalina.



Aplicando UX Design em seu e-commerce

Convencional



Aplicando UX Design em seu e-commerce

UX Design Sugerido



Como melhorar?

Aplicando UX Design em seu e-commerce

4 - Objetivar o processo de compra.

Remover o menu da tela do carrinho é 
uma forma sutil de persuadir o cliente 
indicando ele ao fechamento do 
processo.



Aplicando UX Design em seu e-commerce

Como melhorar?
5 - Sinalizar bem o passo a passo.



Dica: Nem sempre seguir os grandes é a melhor 
opção! Melhor! Nem sempre o grande é referência, 
vai ver ele simplesmente pagou para ser grande.

Aplicando UX Design em seu e-commerce

No cadastro ao lado no projeto Cipela veja quantos dados o 
cliente precisa preencher até chegar ao checkout. 

Alguns dados são importantes e não precisamos remove-los para 
que haja a conversão. Porém note que o cadastro é de pessoa 
jurídica e ele pede também os dados de pessoa física. 

Na verdade acredito que ele vai além e consegue piorar muito o 
que já não esta bom. Ele pede: 

• Profissão (O cadastro não é PJ?); 
• Quanto você calça (Puts sério é PJ!); 
• Site (Esse campo é necessário para se haver conversão?); 
• Ramo de atividade (Esse campo é necessário?) 
• Como você gostaria de ser chamado(Sério, reflita sobre esse 

campo! Tenho um amigo que possuí o apelido de “barriga" será 
mesmo que ele colocaria o apelido?) 

• Confirme seu email, geralmente vejo somente confirme sua 
senha, mas email é mesmo necessário?

Como melhorar?
6 - Simplificar o cadastro.



Aplicando UX Design em seu e-commerce

Como melhorar?
6 - Simplificar o cadastro.



Aplicando UX Design em seu e-commerce
Como melhorar?

6 - Simplificar o cadastro;

Pesquisas informam que ações complexas são mais aceitas  
quando são divididas em etapas menores e bem sinalizadas. 
 
Por isso podemos observar tantas variações de One Step 
Checkout mundialmente.  

Em testes A/B e pesquisas encontrada na web, notei que para o 
público brasileiro temos uma variação própria do OSC. O Cliente 
brasileiro se sente mais seguro quando se tem o login antes do 
checkout e os cliente brasileiros optam mais pelo boleto 
bancário do que depósito em conta. 

O login antes do checkout e a opção por boleto se dá por nossa 
cultura, somos conhecidos mundialmente como “espertos" e 
pessoas que querem se dar bem. Acredito que isso se de por 
nossa história sofrida e exploração de nosso povo durante anos. 
 
Obs: A opção de boleto deixa o cliente mais seguro, pois para 
ele o boleto é um documento que prova que ele efetuou o 
pagamento.



Aplicando UX Design em seu e-commerce

Como melhorar?
7 - Iconografia: Porque uma imagem fala mais do que mil palavras.

A palavra iconografia pode 
ser traduzida literalmente 
como "escrita de imagem".

A seta tem a capacidade de 
informar ao cliente que ali é o 
lugar para clicar para 
prosseguir. 

No mundo real é comum vermos placas 
de sinalização de saída de emergência 
utilizando somente setas verdes. Se usar 
textos para sinalizar a direita e esquerda, 
além de se aumentar o tempo para 
evazão do prédio, vários turistas que não 
sabem nossa língua iriam morrer no 
incidente.



Aplicando UX Design em seu e-commerce

Como melhorar?
8 - Exibir informações detalhadas e objetivas sobre as compras.



Apresentação dos nossos 
módulos e técnicas de SEO e 
aumento das conversões



Basicamente são páginas que respondem às dúvidas de seus potenciais clientes! 

Dentre os principais tópicos da otimização de sites, a criação de landing pages está entre os mais 
importantes. Uma página de destino é definida como qualquer página por onde um visitante entra no seu site. 
Nos Estados Unidos, eles utilizam o conceito de que o visitante aterrissa dentro daquela página, por isso 
utilizam o termo landing, que significa aterrissar. 

A homepage não é a única forma de entrar no seu site. Na verdade, geralmente as landing pages tem, 
somando, a maior quantidade de acessos de um site. Isso é fácil de entender, pois a maioria das vezes 
quando procuramos por algum termo, os resultados do Google já indicam uma página específica. Então a 
home tende a ser um ponto de partida para o conteúdo do site, que estão nas landing pages. 

Na maioria dos casos uma landpage é uma página com uma mensagem clara e descritiva sobre o objeto de 
procura. A landpages possuem um foco claro em conversões e um layout sem distrações. 

É importante fazer a otimização de landing pages, pois você quer que seus visitantes gerem o máximo de 
retorno para você. Se um site com cerca de 1000 visitas consegue 50 pedidos de compra, ele tem 5% de 
taxa de conversão. Se conseguir aumentar em apenas mais 1%, irá chegar a 60 pedidos de compra. Isso 
representará um acréscimo de 20% na receita da empresa, apenas aumentando a conversão em um ponto 
percentual.

LandpageO que são landpages?



Na maioria das vezes o usuário não chega ao seu site para passear pelo resto dele. Elas chegam à landing 
page pelo que ela ofereceu e quer ver toda informação que ele precisa ali mesmo. Não dê motivos para que 
ele saia dessa página sem tudo que ele precisa para comprar. Ou ainda, sem comprar.  
 
Muitas pessoas se perdem nesse ponto e querem deixar redundante a navegação de todo o shop para que 
o cliente tenha acesso e passei por ele. Onde vejo bastante dessa pratica é no carrinho. Deixar o menu de 
navegação no carrinho é um erro grave, o que vale não dar opções para que um cliente compre tudo, mas 
sim o grau das conversões das visitas!  

Sinta-se muito satisfeito se para cada visita ao seu shop seja convertido 1 pedido. Com isso a meta se 
estreita em vender apenas um produto por cliente, fora que isso seria o melhor dos mundos! 

O que você precisa fazer é parar de pensar “isto é o que eu quero” e começar a pensar em “isso é o que os 
clientes querem”. Usuários buscam por coisas – produtos, serviços, informação – e se você estiver 
aparecendo em algum resultado de busca, você precisa fornecer o que foi buscado e satisfazer as 
expectativas de quem clicou no seu site e chegou até sua landing page. Senão o visitante simplesmente 
clica no botão Voltar e procura outro site.

Ponto de reflexão

Reduza ou elimine a navegação

Landpage



Atenção. O trecho abaixo foi pego na web, no qual o foco esta na captação do seu dinheiro não na 
conversão do seu cliente. Existem inúmeras empresas vendendo marketing pago com foco no seu 
dinheiro. Dica: Antes de pensar em marketing pago, pense no SEO de qualidade. Coloquei esse ponto 
na apresentação para te informar que trabalhando o SEO vc esta trabalhando todos os canais de  
marketing do seu e-commerce. 

O texto abaixo possui a definição certa mas o foco errado! 
”O que são Landing Pages? Não é uma prática recomendada anunciar um produto no Google e 
direcionar o visitante para a página inicial do site, a 5 cliques de distância da página com informações 
do produto anunciado. 
 
Landing Pages são uma forma eficiente de se passar em uma única página as informações mais 
importantes para divulgar - e vender - o produto ou serviço anunciado. Landing Pages, se utilizados 
em conjunto com links patrocinados, aumentam significativamente a conversão de visitantes em 
negócios. Resumindo, Landing Page é a versão online dos anúncios de uma revista impressa, aonde, 
em uma página, você convence o leitor sobre as qualidades do seu produto e leva-o a tomar uma 
ação.” 

Nossas landpages não tem foco nenhum no marketing pago, apesar de funcionar para eles e 
reduzir os custos. Para nós as landpages devem possuir total foco no SEO, mas caso queira 
usar também para os marketings pagos fica a dica. O ponto alto é fique de olho em todas as 
empresas que prometem milagres.  
 
SEO sempre será conquistado aos pouco e com um trabalho forte e de qualidade. 

Definição conturbada Landpage



DAFITI

Com essa e outras landpages conseguimos 
ver o quanto a Dafiti se preocupa com o 
tráfego orgânico. Ela nem vende a marca 
porém ainda sim possui uma landpage 
descritiva para a mesma. E ela não fez para 
pegar qualquer público orgânico não, com 
certeza ela fez com o propósito de ter outras 
marcas similares a essas e que no qual 
haveria uma possibilidade de conversão do 
cliente para a marca que eles vendem.

Porém… nem tudo são flores…. 
Ainda sim falta otimização nessas landpages, 
como titulo, descrição e links com sub-níveis (que 
não foi possível devido não se ter produtos a 
venda dessas marcas) 
 
Mesmo fazendo o básico do SEO a Dafiti 
consegue boa indexação, isso ocorre por conta 
dos concorrentes que estão bem longe da 
otimização do SEO. Podemos ver isso abaixo em 
uma url de especial de Natal das Lojas 
Americanas.

Landpage - Moletom Holister

Landpage - Camisas Abercrobie

Caso de estudo



Nessa landpage a Dafiti 
consegue trabalhar bem com 
os links de sub-níveis. Pois 
como ela vende o produto ele 
possui atributos filtráveis. 

Vale ressaltar é o H1 no titulo 
e texto descritivo, além da url 
curta da landpage.

Landpage - Metrossexual

Título e 
descrição 
sobre a 

landpage

Submenu 
para filtros na 

landpage

Caso de estudoDAFITI



Menu lateral e Landpage



Admin da landpageMódulos Inovarti

Nosso módulo de landpage 
permite flexibilidade na 

criação das lands. Assim não 
se faz necessário encher 

nosso shop com dezenas de 
categorias, até porque as 

categorias com muitos nível 
não fica otimizado e 

sobrecarrega a performance 
do Magento



Módulos Inovarti

Chave da URL

Definições do banner

Descrição da landpage

lugar de exibição da descrição

Opção do canonical

Lojas que serão exibidas

Filtro pelo conjunto de atributos

Atributos filtrados

Admin da landpage



Módulos Inovarti

Filtro por produtos participantes 
na landpage

Filtro por categorias 
participantes na landpage

Admin da landpage



Módulos Inovarti

Personalização do layout

Meta dados

Admin da landpage



Navegação Lateral

Módulo de navegação lateral com ajax 
e rescrita de url para SEO.

Módulos Inovarti



Landpage com rescrita de url

Descrição da landpage

LandpageMódulos Inovarti



Navegação Lateral + (Landpage ou categoria)

Rescrita de url conforme filtros 
das landpages

Concatenação dos filtros de forma 
automática no H1 das páginas

Filtro por ajax

Opção de ativar o 
canonical ou não. O 

canonical é importante 
por bloqueias as 
indexações dos 

conteúdos duplicados 
nos mecanismos de 

busca

Módulos Inovarti

Canonical adicionada de forma automática 
caso tenha mais de 3 filtros apontando para 

nível principal da url.

Breadcrumb também são fatores bem 
importantes



Módulo de personalização dos 
filtros de url para tratamento do 
SEO



Esse módulo é bem 
interessante, pois com ele 
podemos personalizar os 
títulos dos filtros da 
navegação lateral. Assim é 
possível personalizar um 
título, descrição, canonical, 
Meta tags,… independente 
para cada filtro com 
relevância no GA (Google 
Analytics)

Filtro de URL (admin)Módulos Inovarti



Filtro de URLMódulos Inovarti

Antes

Depois

No rodapé teremos 
também personalizado 
a descrição do filtro.



SEO 
(dados gerais indexação)



Bem esses foram apenas alguns pontos de 
SEO, mas na verdade existem inúmeros outras 
técnicas que não foram descritas nessa 
apresentação. 

Dados gerais
Eficiência do SEO

Inovarti

Em 2 semana foram geradas 250 
mil novas indexações do projeto

Ponto visível claramente são as 
eficiências das landpage (página de 

entrada) onde são destacadas páginas 
após página no Google



Persuadir para converter



Persuadir para converter Como diminuir os fraudes

Nessa apresentação falei bastante sobre persuadir, porém você sabia que 
podemos persuadir os fraudadores também? 

O segmento da óculos shop é um segmento com bastante tentativas de fraude (igual o segmento de eletro e 
celulares). Pois bem a óculos shop tinha a incrível média de 30% dos pedidos em cartão serem tentativas de 
fraudes(graças a Deus existe Clearsale TG). Com a persuasão somada a algumas técnicas conseguimos diminuir 
esse número para apenas 2% :O 

Para conseguir esse feito a primeira coisa que fizemos foi implementar o novo OSC que possui os campos de 
email e cpf como únicos, ou seja, não é possível um cliente cadastrar uma conta caso já exista um cadastro com o 
email ou cpf que ele colocou. 

O próximo passo foi nosso exclusivo módulo de bloqueio de concorrentes e fraudadores. Nesse módulo 
configuramos que se o cliente tiver 2 pedidos em boleto não pagos ou caso ele seja identificado como fraude na 
Clearsale, bloqueamos o acesso do cliente ao shop com a mensagem abaixo:



Persuadir para converter

Com isso o fraudador ou concorrente que faz a compra de manha e a noite para testar o projeto e acaba furando o 
estoque, ficam sem acesso e o administrador recebe um email de notificação sobre a tentativa de entrada do 
fraudador. 

Dentro da administração do Magento na parte do cliente é possível filtrar os clientes bloqueados e dentro do painel 
existem 2 botões. Um é serve para bloquear ou desbloquear o cliente e um outro é para logar no frontend como o 
cliente. Esse módulo nos permite analisar os pedidos do cliente e ver os passos e os produtos de desejo dele. 

Para completar essa técnica de bloqueio e restrição do fraudador, no projeto oculosshop utilizamos nosso módulo 
da Mundipagg. Nesse módulo utilizamos várias técnicas criadas pela Inovarti para garantir a qualidade dos 
pedidos. Pois ele possui um alert no checkout quando o cliente tenta fechar um pedido e o mesmo tenha o seu 
cartão bloqueado, sem saldo ou com dígitos errados no preenchimento.  

Assim garantimos que o cliente somente fechara o pedido caso o cartão dele não tenha problemas técnicos e 
graças a conversa entra a Clearsale e Cielo, assim que um cliente finaliza um pedido e é detectado pela Clearsale 
como fraude a integração entre a Clearsale e Cielo é rápida e caso o fraudador tente fechar uma nova compra com 
o mesmo cartão que ele tentou passar na primeira vez ele não conseguirá fechar o pedido.  

Foi em nosso laboratório que inventamos todos esses processos e ainda sim é incrível ver o resultado do estudo 
em ação onde conseguimos ver claramente a boa qualidade de pedidos fechados e a diminuição das tentativas de 
fraudes que o nosso módulo da Mundipagg consegue segurar. Com isso diminuímos o retrabalho do processo, 
onde antes muito mais cartões seriam enviados para análise da Clearsale mesmo sendo fraude e para a equipe 
interna garantimos menos pedidos cancelados. 

Para entender mais sobre esse processo visite nosso tutorial em http://www.inovarti.com.br/porque-gateway.pdf

Como diminuir os fraudes



Persuadir para converter

No projeto óculos shop conseguimos elevar o nível de conversão dos 
boletos de 15% para 70%. 

Para isso implementamos algumas regras no boleto, tais como: 

Aviso de expiração do boleto com 2 ou 1 dia para expirar (Nesse aviso tratamos a escassez do produto, veja 
mais em https://www.psicologiamsn.com/2014/08/esta-acabando-escassez-e-psicologia-da-persuasao.html); 
Emails transacionais de qualidade e informativos; 
Email transacional de expirado com o link de impressão do boleto sendo tratado como Easter egg (ovo de 
Páscoa onde caso o cliente clique em imprimir segunda via ele será redirecionado para o carrinho com os 
produtos do pedido adicionados além da mensagem informando a expiração do boleto que que é necessário 
fazer um novo pedido. Com isso caso o cliente deixe os produtos no carrinho ele receberá um outro email de 
carrinho abandonado, onde esse nosso módulo de carrinho abandonado também tratamos um outro 
diferencial. Ou seja, ao contrário do padrão dos módulos de carrinho abandonado nós enviamos o carrinho 
abandonado após apenas 30 minutos de deixado no carrinho; 

Para entender mais sobre esse processo visite nosso tutorial em http://www.inovarti.com.br/porque-gateway.pdf 

Bem é isso pessoal, espero ter conseguido compartilhar um pouquinho de alguns dos nossos 
estudos que são constantes e pautados em testes AB. Isso tudo é apenas uma fração do que 
podemos fazer por sua loja. Nossa meta não é quantidade, mas sim qualidade e conversão! 

E fica a dica, pensou em e-commerce de qualidade que converte de fato, 
pensou Inovarti ;)

Como aumentar as conversões em boleto



MagentoNossos diferenciais

Nossos Contatos: 

Tel: (21) 3942-4942 
Cel: (21) 99203-8986 
Skype: deivisonarthur 
Email: deivison@inovarti.com.br 
www.inovarti.com.br

Certamente se você pensa em desenvolver seu 
projeto com a melhor plataforma de Ecommerce, 
somos a melhor e mais especializada equipe de 

desenvolvedores Magento no Brasil.  
 

Pesquise antes de tomar qualquer atitude, pois 
o futuro da sua empresa esta em jogo!


