
DEMONSTRATIVO PRÁTICO DE 
DROPSHIPPING:



O que é Dropshipping?

Fornecedor fica responsável 

pelo env io do produto

Você recebe o pagamento integral, 

e retira o seu lucro
R$200,00

• É um método de vendas no varejo do qual o
vendedor não mantém nenhum produto em
estoque, o dono da loja atua como um
intermediário para compra e é responsável
somente por efetuar questões de marketing e
vendas. Todos os processos de reserva e entrega
são realizados pelo fornecedor original.



Quem faz o 
sistema 

funcionar é 

VOCÊ!

• O que será externado a seguir tem que ser 
desempenhado com extremo 
profissionalismo e disciplina, pois todo o 
processo irá influenciar no seu resultado 
final.



Entregamos o 
seu site, o que 
fazer a seguir?

•1º: Alinhar página de Instagram e Facebook 
da sua loja de acordo com o seu site;

•2º: Definição de Produto. Você precisa definir 
o produto que irá subir anúncio/campanha; 

•3º: Produção de criativos deste produto. É 
necessário ter no mínimo 3 criativos de um 
único produto para fazer uma boa gestão de 
tráfego/otimização de campanha (Marketing, 
REmarketing e Conversão);

•4º: Atendimento/Suporte da loja;

•5º: Gestão de Tráfego. 



Instagram 

+ 

Facebook

• É necessário ter conta em 
ambas plataformas (da sua loja), já 
com seguidores (no mínimo 2k) 
e publicações de seus produtos (os mesmos 
do site).

• O principal objetivo é transmitir confiança e 
credibilidade para os clientes, pois quando 
você for ''rodar'' tráfego pago, os meios 
de locomoção de anúncio serão mediante 
estas plataformas.

• É de suma importância ter movimentações 
diárias nas páginas (Gestão de Mídias) e de 
preferência ter provas sociais explícitas. É 
preciso demonstrar que sua loja esta ativa.



O Produto

• É extremamente necessário você ter um 
produto "quente" no mercado atual para 
atração de público e, consequentemente, 
vender. Por isso, é super importante a 
Definição do Produto. Os Dropshippers 
profissionais não ficam reféns de um produto 
ou de um nicho. Enquanto você estiver com 
um produto quente/validado vendendo 
constantemente, você já deve estar 
rastreando outros produtos para validação 
(Plataforma para mineração de produtos 
elencada na última página).



Criativos 
Profissionais

• O principal objetivo dos criativos é atrair os 
clientes para dentro do seu site. A atração é 
feita por vídeos diferentes do mesmo produto. 
É extremamente necessário ter, no mínimo, 3 
criativos de um único produto para INICIAR 
uma campanha (quanto mais criativos a 
equipe de gestão tiver, melhor), pois quando 
você (ou o seu gestor) for fazer otimização de 
anúncio, terão que analisar quais os criativos 
estão tendo mais interação com o público. É 
indispensável fazer ''rodízio'' mensal, pois não é 
viável rodar tráfego sempre com os mesmos 
vídeos. Criativos são indispensáveis para se 
obter resultados na venda de qualquer 
produto que você for anunciar na internet.

• Obs.: O pixel que será instalado no seu site faz 
a captação do público interessado no 
produto (quando ele entra na página de 
captura), após isso, você conseguirá realizar o 
REmarketing para o cliente, fazendo com que 
inúmeros anúncios do mesmo produto 
apareçam para estas pessoas. Está aí o 
grande motivo de ter inúmeros criativos do 
mesmo produto rodando.



Atendimento 
Diferenciado

• Você deveráter um suporte muito
qualificado para a sua loja, pois os clientes
que entram em contato com o 
atendimento já passaram por todas as 
etapas anteriores. Geralmente eles querem
negociar preço ou ter a garantia de que 
estão comprando com uma empresa séria
(Os leads já leram toda a oferta e 
características/funcionalidades do produto, 
eles necessitam apenas de um atendimento
diferenciado para finalizar a compra).

• Atendimentoconverte! Você tem como
objetivoconvencer o cliente.



O que é 
Gestão de 

Tráfego?

• Tráfego, nada mais é do que um fluxo de 
pessoas navegando nas redes sociais ou 
pesquisando por algo na internet. O que o 
gestor de tráfego faz é gerenciar melhor 
esse fluxo de pessoas, ou seja, mostrar o seu 
produto para pessoas interessadas com 
base nas buscas que ela faz na internet e no 
padrão de comportamento, sempre 
analisando as métricas e otimizando para 
um melhor resultado.

• Ex: Se uma pessoa pesquisa fogão no 
Google, Facebook ou Instagram essas 
plataformas entendem que ela tem algum 
interesse nesse produto e imediatamente te 
bombardeia de anúncios de fogão, e você 
pode fazer exatamente isso, mostrar o 
produto que você vende para possíveis 
interessados que pesquisaram 
recentemente pelo seu produto.



Campanhas
de Base no 

Tráfego Pago

• É de suma importânciaque você entenda
que quando for subir uma campanha no 
Facebook Ads (tanto você ou um técnico) 
as primeiras duas semanas devemser de 
"campanhas de base", ou seja, o gestor vai
aquecer o pixel, fazendo com que ele
entenda o seu público alvo. É indispensável
esta estruturação antes de partir para as 
próximas etapas de otimização. Queremos
deixar bem claro que tráfego pago traz
clientes quentes para o seu negócio, porém
é necessário paciência para que o
profissional trabalhe com tranquilidade
analisando as métricas.



Vantagens do 
Tráfego Pago

• Mais visibilidade: com os anúncios no 
FacebookAds ou GoogleAds você mostrará 
o seu produto para pessoas do Brasil todo a 
um custo muito baixo, seguindo uma média 
do mercado você pode ter o seu produto 
mostrado para 1.000 pessoas que estão 
navegando nas redes sociais a cada 10 
reais investidos.

• Maior chance de vendas: as ferramentas de 
anúncios disponibilizam várias opções de 
segmentações, de interesses, tudo isso pra 
fazer com que o seu anúncio seja o mais 
assertivo possível, seja entregue para quem 
tem mais chance de comprar o seu 
produto.



Vantagens do 
Tráfego Pago

• Maior taxa de conversão: com a ajuda 
do tráfego pago você consegue trabalhar o 
seu possível cliente de várias formas dentro 
do funil, por exemplo: você pode fazer um 
remarketing para uma pessoa que já teve 
contato com você ou sua marca, seja te 
seguindo no instagram, curtindo um post ou 
entrando no seu site. Talvez falta um 
"empurrãozinho" para esse cliente efetuar a 
compra. Pode ser que mostrando um 
produto novo, um desconto ou uma 
condição especial você consiga convertê-
lo.



A Função do 
Tráfego Pago

• O tráfego pago é um trabalho de meio de 
campo, o profissional que irá tomar conta 
das suas campanhas e anúncios irá mostrar 
a sua oferta/produto para pessoas 
extremamente qualificadas, mas para que a 
conversão aconteça outros pilares precisam 
estar bem alinhados. São eles: 

• Precificação;
• Credibilidade;
• Produto;
• Criativos Profissionais;
• Atendimento.



Precificação

• Quando falamos em precificação, falamos 
em oferta. Você precisa ter criatividade 
para elaborar descontos, combos, kits etc. 
Isso tudo auxilia na atração do público para 
consequentemente fazer a conversão.

• Não podemos deixar de orientá-lo(a) que 
você precisa também saber precificar seu 
produto para não perder dinheiro. Adicionar 
ao valor final > Impostos ( se obrigatório) > 
Taxa liberação Mercado Pago > 
Porcentagem plataforma etc.

• Obs.: Temos uma planilha de precificação e 
podemos lhe enviar de forma gratuita, é só 
solicitar para algum membro da Agência 
Aurora.



Credibilidade

• O brasileiro ainda tem o pé atrás com as 
vendas na Internet, principalmente num 
cenário que os golpes e fraudes estão cada 
vez mais frequentes. E o que isso tem a ver 
com o seu negócio? Tudo. A sua 
comunicação, o seu site, as suas redes 
sociais precisam gerar a confiança 
necessária para o cliente se sentir seguro em 
comprar. Ele precisa ter a certeza que 
receberá o produto e se acontecer algum 
problema, não terá dor de cabeça.



Produto

• Nós dropshippers não podemos ficar reféns de 

um produto ou um nicho específico. A escolha 

do produto é fundamental para o sucesso. Por 

isso, ''não dê um tiro no escuro'', faça o 

rastreamento de lojas e produtos para fazer a 

mineração da forma mais profissional possível. 

Deixo bem claro que muita das vezes 

''achamos'' que um produto vai vender, mas 

nosso subjetivo nos engana. Precisamos 

entender a realidade do mercado e investir 

em anúncio em um produto que é tencência 

quente, não o que nosso subjetivo acha que 

vai vender. Temos que ser profissionais para 

garantir que esse sistema funcione.

• Rastreie lojas gringas, pois sabemos que o Brasil 

é um país onde as novidades mundiais 

chegam por último, ou seja, identifique um 

produto vencedor lá fora, e seja um dos 

pioneiros aqui no Brasil.



Produto;

Fornecedor

• Imagine que você está em um labirinto sem 
saída e nós da Agência Aurora pegamos 
você pelas mãos e lhe orientamos até a 
saída.

• Quando falamos de produto não podemos 
deixar de falar dos fornecedores: melhor 
logística de entrega, fornecedores fiéis, 
garantia de que o seu cliente irá receber o 
produto original e garantia também de 
política de reembolso, etc. 



Criativos
Profissionais

• O principal objetivo dos criativos é atrair os 
clientes para dentro do seu site. Essa 
atração pode ser feita através de criativos 
em vídeos ou em imagens.

• É necessário ter no mínimo 3 criativos 
diferentes para INICIAR as campanhas, 
quanto mais criativos a equipe de gestão 
tiver, melhor. Com um volume maior de 
material será mais fácil e rápido encontrar 
os criativos que convertem, e assim, a 
chance de ter resultados é melhor.



Atendimento

• Um atendimento rápido que gera 
segurança e que tira todas as dúvidas do 
cliente, converte muito. A venda é 
emocional e não racional, então estude 
técnicas de vendas, seja firme nas respostas 
e mostre-se disponível para o cliente.



Fique Calmo

• E não menos importante, é necessário ter 
paciência. Infelizmente ninguém tem 
resultado do dia pra noite, o processo leva 
tempo e os nossos gestores precisam de 
calma para trabalhar. É normal que você 
fique ansioso, principalmente nas primeiras 
semanas onde os resultados geralmente 
não aparecem, mas empreender é isso, e 
uma coisa eu digo: Nós da Agência Aurora 
faremos tudo que estiver ao nosso alcance 
para que você tenha sucesso, os outros 50% 
são com você!



Links

• Plataforma de mineração de produtos

• Importância do REmarketing

• Plataforma WhatsApp 2.0

• Criativos

https://hackify.com.br/?affiliate=agencia-aurora
https://www.youtube.com/watch?v=EfwZdYnJhvw
https://app.sak.com.br/login
https://producao-criativo.com/


Legenda

• Leads: Clientes;

• Marketing: Chamar a atenção do 
cliente;

• REmarketing: Chamar a atenção do 
cliente que interagiu com o Marketing;

• Conversão: Vender;

• Provas Sociais: Feedbacks positivosde 
clientes que já compraram com você;

• Gestão de Tráfego Pago: É responsável
pela geração de visitas a um site 
através de ações de 
publicidades pagas;

• Criativos: São vídeos demonstrativos do 
produto/serviço para chamar a 
atenção do público.



Contatos

• Estamos aqui para você! Qualquer dúvida 
entre em contato que iremos lhe atender 
com o maior prazer:

• Instagram

• Site

• WhatsApp

https://www.instagram.com/agenciaauroraoficial/
https://www.auroraagencia.com.br/
https://wa.me/message/5KNDHW4AN62CJ1


VAMOS VENDER!
A Agência agradece pela preferência.


