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Recuperar Carrinhos 
Abandonados é um desafio 
para qualquer loja online

A janela de oportunidade para fechar negócio no 
momento em que um produto é adicionado ao 
carrinho é cada vez mais curta. 

Por isso, é necessário ser criativo e diversificar formas 
de comunicação para agir e favorecer a compra por 
impulso e consequentemente na conversão. 

CONTEXTO

Para quem é?

Para todas as lojas online que precisam aumentar 
as suas taxas de conversão em vendas, 
recuperando carrinhos abandonados.

Para quem, ao mesmo tempo, precisa de uma 
solução simples de implementar e mais eficaz a 
converter.



Contar com uma ferramenta que permita 
aumentar conversão em vendas, recuperando 
carrinhos abandonados.

DESAFIO



Com o objetivo de recuperar carrinhos abandonados 
para aumentar a conversão, usamos um convite de 
subscrição para envio de mensagens web push. 

O desafio surge quando, entre o momento em que 
é adicionado produto ao carrinho e o momento da 
compra, existem objeções que levam o cliente a 
adiar ou desistir da compra e precisamos 
comunicar nesse momento para favorecer a 
compra por impulso.

DESAFIO
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A tecnologia e o ecossistema de ferramentas 
E-goi permite fazê-lo de forma simples e prática.

SOLUÇÃO



1Passo 1

Ativar Track & Engage (script de tracking para 
e-commerce) no E-goi.

É importante definir objetivos. Isso vai permitir-lhe 
exibir um convite de webpush num local estratégico do 
seu e-commerce (ex: página de checkout) 
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2Passo 2

Colocar script Track & Engage no site (diretamente ou 
através de Google Tag Manager).

Se usar Wordpress/Woocommerce é ainda mais 
simples! Basta instalar o nosso plugin, ativar e já está! 
:)

USE CASE E-GOI  |  WEB PUSH

https://pt.wordpress.org/plugins/smart-marketing-for-wp/


3
Passo 3

Criar convite de Web Push para captar contactos, podendo personalizar conteúdo, 
cores e a forma como o convite é apresentado. É importante atribuir uma tag para 
identificar os subscritores inscritos nesse convite caso tenha outros pontos de 
captação.

Na configuração do convite pode também adicionar um campo de subscrição de 
email que é exibido caso o visitante não queira subscrever o web push. Desta 
forma, aumenta as possibilidades de captação.  

USE CASE E-GOI  |  WEB PUSH



4Passo 4

Colocar script de Web Push no site (diretamente ou 
através de Google Tag Manager).

Se usar Wordpress é ainda mais simples! Basta instalar 
o nosso plugin, ativar e já está! :)
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https://pt.wordpress.org/plugins/smart-marketing-for-wp/
https://pt.wordpress.org/plugins/smart-marketing-for-wp/


5Passo 5

Criar página de agradecimento (thank you page). 

Esta página será necessária para incluir no formulário 
de captação de dados a criar no próximo passo e que 
será exibida após submissão de dados no formulário  
ou inscrição após clique no email de confirmação 
enviado. 
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6Passo 6

Criar página de inscrição para captação de dados 
pessoais (nome, email, telemóvel, etc). 

Depois de incluir os campos com os dados que 
pretende captar e personalizar esse formulário não se 
esqueça de definir o comportamento de submissão, 
incluindo a página de agradecimento criada no passo 
anterior. 
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7Passo 7

Criar autobot de recuperação de carrinho abandonado. 
Já existe um modelo pronto que pode usar.

É neste passo que vamos criar o automatismo que 
permite enviar uma mensagem de Web Push no 
momento em que o visitante tem produtos no carrinho.
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8Passo 8

Criar mensagem Web Push para recuperação de 
carrinho.

Basta editar a ação “Enviar Campanha” previamente 
criada no autobot descrito no passo anterior. No link da 
mensagem de Web Push deve colocar o link do 
checkout da loja. 
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Conclusão

O Web Push é um canal de comunicação com um 
potencial tremendo, que lhe permite, de forma 
estratégica captar novos subscritores e recuperar 
carrinhos abandonados para aumentar conversões em 
venda. 

Com a tecnologia da E-goi pode utilizar as ferramentas 
sem recorrer a designers ou programadores e ainda 
ultrapassar as limitações da tecnologia de web push 
porque o ecossistema de soluções E-goi lhe oferece a 
possibilidade de identificar e obter dados pessoais 
para usar estratégias multicanal. 

O momento em que o produto é adicionado ao 
carrinho até à compra é excelente para tirar partido da 
eficácia do Web Push e promover a compra por 
impulso.
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Quer aumentar as vendas do seu 
e-commerce com Web Push?

Se já tem uma conta E-goi, só precisa fazer login e seguir o 
passo a passo. Se ainda não tem conta… 

CRIAR A MINHA CONTA GRÁTIS »

https://login.egoiapp.com/signup

