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'Se você estiver ouvindo isso, é a resistência'  
John Connor, no filme 'Exterminador do Futuro - Salvação' 

 

Se você está lendo este guia, você é um de nós. 

Você é o único a entender que o mundo está mudando. 

É você quem percebe que o trabalho normal não lhe dá muita segurança e lucro. 

Você é o único a ver que centenas de pessoas em todo o mundo estão se tornando milionárias todos os dias graças a 

seus próprios empreendimentos. 

Você é quem procura maneiras alternativas de ganhar dinheiro e entendemos totalmente por que você está fazendo isso. 

 

Segundo a recente pesquisa da McKinsey Global 

Instituto, até 162 milhões de pessoas em toda a  

Europa e os Estados Unidos (que é 20-30% do total 

população em idade ativa) estão envolvidos de  

alguma de trabalho independente. 

 

Notavelmente, o número de pequenas empresas nos 

Estados Unidos aumentaram 49% no último 

35 anos - Pequenas Empresas dos EUA  

também relatam que mais de 500.000 adultos  

nos EUA começou seus negócios a cada mês em 2014. 
 

Não é só sobre o dinheiro - a pesquisa da McKinsey 

resultados mostram que as pessoas que trabalham de 

forma independente em de um jeito ou de outro, estão 

mais satisfeitos com suas vida, independentemente 

do seu nível de rendimento, educação, idade e país 

de residência. É por isso que o mesmo dinâmica de 

começar o negócio auto-propriedade pode ser visto 

através dos continentes - África e Ásia, juntamente 

com Austrália e Europa, acompanham cada vez mais 

tendência universalmente crescente. 

É fácil ver por que quase todo mundo quer junte-

se a esta comunidade de empreendedores e 

trabalhadores independentes! 
 
 
Se você nunca tentou lidar com seu próprio negócio antes, provavelmente ainda está com dúvidas agora, e achamos 

que você tem muitas e muitas perguntas sobre tudo isso.

 
Não se preocupe: nós cuidamos disso!



COMEÇANDO UM NEGÓCIO ONLINE: 
 

Por que faz todo o sentido? 
 
 
 
 

 

Há uma série de razões pelas quais uma pessoa à procura de uma fonte adicional de renda prefere negócios on-line do 

que qualquer outro tipo de empreendimento. 

 

Quando você pensa em formas alternativas de ganhar dinheiro, geralmente você quer que seu novo negócio seja: 
 
 

 

RÁPIDO DE COMEÇAR 

 
 
 
 
BAIXO CUSTO FÁCIL DE OPERAR 

 

Se você ainda está trabalhando 

em tempo integral e quer apenas 

experimentar um novo negócio, 

obviamente não pode gastar 

muito tempo e energia 

aprendendo.

 

Diferentes tipos de empresas 

cobram um valor diferente de 

investimentos no início. Por 

exemplo, se você deseja abrir uma 

loja para revender produtos de outra 

pessoa, você é capaz de fazer 

estoque desses itens em massa?

 

A principal razão para os trabalhos 

regulares é o desejo de ter mais 

tempo livre. Por que se preocupar 

com as horas de sono até arriscar 

sua vida em um chão de fábrica se  

você pode aproveitar esse tempo 

com a sua família?

 
 
 

O negócio on-line preenche todos esses requisitos porque:  
 

 

1 VOCÊ PODE COMEÇAR SEM QUALQUER EXPERIÊNCIA 

 

Você não sabe nada sobre negócios online? Tudo bem. Há toneladas de artigos explicativos, vídeos 

educacionais, fóruns e outros recursos para orientá-lo. Você não precisa ser um especialista em software 

ou um guru de marketing digital: um conjunto básico de habilidades será mais do que suficiente para isso. 

 

 

2 VOCÊ PODE LANÇÁ-LO COM CUSTOS MÍNIMOS 

 

Existem tipos de negócios on-line que exigem pouco ou nenhum investimento nos seus primeiros 

passos de Por exemplo, existem modelos de revenda como o envio direto. Para brir uma loja dessa, você 

não precisa arriscar seu dinheiro e comprar produtos com antecedência. Você pode começar com um site 

simples e usar apenas métodos gratuitos de marketing e promoção até obter seus primeiros lucros. 

 

 

3 VOCÊ PODE GERENCIÁ-LO DE QUALQUER LUGAR 

 

Quando você executa qualquer tipo de negócio on-line, você não está restrito a limites geográficos. Você 

pode trabalhar onde e quando for conveniente para você, desde que este local tenha conexão estável 

com a Internet. Um espaço de co-working de primeira classe, uma praia ensolarada, sua própria casa - 

sinta-se livre para escolher qualquer destino que você goste, porque não importa em nada. 

 

O mais importante é que você sempre pode optar por soluções de negócio semi-automatizadas. De forma geral, 

sempre existe um tipo de negócio online que funcionar sozinho. 

 

Curioso para saber? Vamos descobrir juntos! 



Prós e contras dos modelos  
de negócios online mais comuns 

 
 
 
 

 

De um modo geral, se você não criar e vender seu (s) próprio (s) produto (s), terá 3 maneiras básicas de ganhar 

facilmente com negócios on-line: 
 
 

 Criar seu próprio site Iniciar um e-commerce 

Torne-se um afiliado e monetizá-lo com com o modelo de 

 Anúncios Dropshipping 

 

These business models share the same benefits:  

 

FÁCIL DE COMEÇAR  
Você não gasta muito pra começar um negócio desse tipo e não é obrigatório que você se registre oficialmente. 

 
SEM SE PREOCUPAR COM O PRODUTO   
Você pode operar o negócio sem fabricar nada. Além disso, você não compra itens de fornecedores com 

antecedência, portanto, não há riscos de falência. Você não precisa alugar ou comprar um depósito e não 

contrata pessoal adicional para trabalhar nele. Além disso, você não lida com remessas e entregas, o que 

economiza seu tempo e não te estressa. 
 

HORÁRIO DE TRABALHO FLÉXIVEL   
Você não depende de horário e lugar fixo, então você pode sair de férias e ainda ganhar dinheiro enquanto 

relaxa em uma praia. 
 
 
 

 

MAS… 
 

Se observarmos esses modelos de perto, veremos 

que os programas afiliados e os anúncios pagos 

têm uma série de desvantagens que influenciam 

negativamente seus lucros e, em geral, tornam 

inconveniente para você administrar o negócio. 
 

As desvantagens são: 
 

 

1. Múltiplos requisitos 

 

Qualquer programa de afiliados, assim como o 

Google AdSense, tem sua política de termos e 

condições que geralmente limita a intensidade de 

suas atividades - e isso por sua vez reduz seu 

lucro. 

 
 
 
 
 
2. Atraso no acesso ao dinheiro 

 
Normalmente, você terá que esperar por 30 a 60 

dias até que o dinheiro ganho seja contado e 

transferido para sua conta virtual. 

 
 
 

 

3. Poucas oportunidades de crescimento 

 
Todos esses regulamentos podem ser entendidos 

de forma diferente por você e pelo proprietário do 

programa, e é por isso que é uma coisa comum ser 

banido de tais programas. Além disso, os termos e 

condições geralmente mudam com bastante 

frequência e nem sempre é fácil rastreá-los. 

 

 

Em outras palavras, você depende totalmente do proprietário do programa e sua empresa não é 100% de você.  
Nestas condições, é impossível (e sem sentido, para ser honesto) desenvolver tal empreendimento e tentar fazê-lo 
crescer. 
 
Qual é a solução?? 
 
Vamos para o próximo capítulo para entender como o Dropshipping é diferente desses modelos de negócios e quais 

benefícios ele pode oferecer para você! 



O que significa Dropshipping? 
 
 

Drop shipping é uma técnica de gestão da cadeia logística na 
qual o revendedor não mantém os produtos em estoque, ele 

oferta e comercializa produtos que estão no estoque do 
fornecedor. 

 
Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre o processo de dropshipping:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOW DROPSHIPPING 
 

WORKS?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como o Dropshipping funciona: 

1



Para fazer seu negócio lucrativo, você precisa pensar sobre o preço do produto. O lucro é a diferença entre o custo 

que você compra do seu fornecedo menos o valor para o qual você vendeu para o seu cliente. 

 
 

Quais são os benefícios deste tipo de negócio on-line?  
 
 

 

É O TIPO IDEAL DE NEGÓCIOS  
PARA OS INEXPERIENTES 

 
É realmente simples de configurar, 

mesmo que você não tenha experiência 

anterior em comércio eletrônico e 

marketing na Internet. O Dropshipping 

oferece um ótimo começo - você não 

terá problemas para gerenciar esse 

negócio porque o fornecedor faz a 

maior parte do trabalho para você. 

Questões de estoque e envio não são 

sua preocupação! 
 

 
 

 

VOCÊ ECONOMIZA  
MUITO DO SEU DINHEIRO 
 
Você não possui esses produtos, portanto 

não precisa alugar um depósito. Você 

também não precisa comprar itens para 

seu próprio estoque. Você só gasta seu 

dinheiro em um produto depois que um 

cliente fez um pedido, então você nunca 

estará na posição de ter comprado algo 

que não pode vender. 
 

 
 
 

 

VOCÊ PODE ALCANÇAR UMA 
AUDIÊNCIA AMPLA 
 
Dropshipping significa que sua loja  

baseia-se numa plataforma online ou 

idealmente, no seu próprio site. Com 

Dropshipping seu negócio possui 

alcance internacional - pode conectar 

com qualquer pessoa em qualquer  

lugar no mundo, não importa a  

a distância que vivem ou a lingua que 

falam. 

 
 
 
 
 

VOCÊ PODE MUDAR E EXPANDIR  
A SUA VARIEDADE A QUALQUER 
HORA 
Você não faz pré-pedidos dos itens 

que está vendendo, então você pode 

adicionar qualquer coisa na oferta  

do seu produto ou até mesmo  

mudar completamente se desejar. 

Você pode também pensar nos seus  

interesses pessoais quando escolher  

os produtos para sua loja. Você pode  

tentar vender grande variedade de 

produtos  

antes de decidir uma categoria  

específica ou um nicho. 

 

 

VOCÊ TEM MAIS TEMPO PARA  
PENSAR EM CRESCER SEU NEGÓCIO 
Para ter um negócio lucrativo, você precisa 

tornar seus clientes em potencial 

interessados em sua loja. Isso significa que 

você precisa gastar tempo e esforço em 

marketing, publicidade e promoção de sua 

loja on-line. Todas as tarefas de envio e 

gerenciamento são feitas pelo fornecedor, 

para que você possa dedicar o tempo 

necessário à promoção e marketing. 

 

VOCÊ É LIVRE E INDEPENDENTE 

Como você não tem um depósito ou um 

estoque de itens, pode trabalhar facilmente 

em casa ou em qualquer lugar de sua 

preferência - não depende de um local 

específico. Você pode transformar 

qualquer lugar em seu local de trabalho e 

conseguir um estilo de vida com o qual 

sempre sonhou. 

 

 



O que é AliExpress e por que 
você deve escolhe ele para Dropshipping? 

 
 
 
 

O AliExpress é uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo e foi projetado para reunir 
fabricantes e compradores chineses de todo o mundo. Vendedores individuais e corporações da China 
usam essa plataforma para oferecer vários itens (vestuário, eletrônicos, casa, decoração, etc.) para um 
círculo de clientes realmente amplo. Esses itens são oferecidos por um preço muito baixo. Além disso, a 
plataforma permite que os clientes comprem vários itens em peças únicas. Preços baixos. Juntamente com 
o pequeno volume de transporte mundial livre de pedidos significa que Aliexpress é a plataforma perfeita 
para usar ao iniciar um negócio de Dropshipping. 

 

Quais características tornam o AliExpress atraente para os Dropshippers? 
 

UMA AMPLA GAMA DE PRODUTOS. Atualmente, mais de 100 milhões de itens são 
listados no AliExpress, portanto, um dropshipper pode escolher qualquer uma das 
categorias de produtos para iniciar um negócio rentável - e eles podem mudar rapidamente 
para qualquer outro tipo de item, se necessário. 

MELHORES PREÇOS. Os preços dos produtos vendidos através da AliExpress são 
alguns dos mais baixos possíveis, o que significa que os empreendedores dropshipping 
podem se beneficiar seriamente de pedir um preço muito mais alto por seus produtos. 
Muitas vezes, mesmo o custo de dez vezes é muito menor do que o custo de produtos 
similares em outros lugares. Seja qual for o preço que você definir, você e seus clientes 
ainda serão beneficiados com o negócio. 

SEGUINDO AS TENDÊNCIAS MAIS RECENTES. Primeiro de tudo, fazer compras com o 
AliExpress está se tornando cada vez mais popular - os clientes em todo o mundo estão 
aprendendo rapidamente os benefícios das compras on-line. Os clientes recorrem ao 
AliExpress sabendo que a plataforma oferece a melhor relação custo-benefício. Em 
segundo lugar, os fabricantes chineses sempre buscam as mais novas tendências em 
política, cultura de massa, moda, etc., e como resultado, podem oferecer um bom negócio a 
qualquer cliente. 

FÁCIL DE COMEÇAR. Para iniciar o dropshipping com AliExpress, você não precisa ter 
configurado um novo negócio. Você não precisa pagar nenhuma taxa para começar a 
trabalhar com a plataforma gratuitamente. 

LOTES DE VENDEDORES CONFIÁVEIS PARA ESCOLHER. Escolher um parceiro 
confiável é uma tarefa realmente importante para um dropshipper. Agora existem mais de 
200.000 vendedores no AliExpress e a plataforma tem um recurso útil onde você pode 
avaliar a classificação dos vendedores. O perfil do vendedor mostra informações como 
quanto tempo o vendedor esteve no negócio e o que os compradores anteriores pensaram 
de sua experiência, etc. Dessa maneira, os clientes e os Dropshippers podem obter as 
informações necessárias sobre a maneira de fazer negócios do vendedor. 

TRANSPORTE FÁCIL. Os vendedores AliExpress podem entregar seus produtos em 
qualquer lugar do mundo. Você pode providenciar o envio gratuito regular em todo o mundo 
ou transporte expresso de vários serviços postais (UPS, FedEx, DHL, etc.). Recentemente, 
uma nova opção também apareceu - um serviço ePacket acessível que está disponível nos 
principais mercados e entrega pacotes de 7 a 14 dias. Os compradores recebem códigos de 
acompanhamento, para que possam aprender facilmente onde está o seu pacote. Este fator 
aumenta seriamente o nível de confiança em relação ao AliExpress. 

OFERTAS AGRÁVEIS. Os vendedores chineses estão sempre muito contentes de 
trabalhar em conjunto com os Dropshippers. Você pode concordar com quaisquer 
problemas de negócios com o fornecedor, portanto, por exemplo, você poderia pedir a eles 
que substituíssem seus materiais promocionais padrão por seus próprios folhetos, 
presentes, etc. e adicioná-los à encomenda. 



Por que é recomendável ter sua própria loja virtual 
para o seu negócio de Dropshipping? 

 
 
 

Para iniciar um negócio de Dropshipping, você precisa de uma plataforma adequada para vender. É lá que os seus 

potenciais clientes irão ver todos os seus produtos e fazer seus pedidos. Mas qual plataforma é ideal para o seu 

negócio? Sua tarefa é escolher a plataforma que lhe trará os maiores lucros. 
 

Que tipo de plataformas você pode usar? 
 

CONTAS DE REDE SOCIAL 

Estes são frequentemente utilizados por aqueles que estão dando seus primeiros passos no comércio 

eletrônico. Empresários usam suas contas em sites como Facebook ou Instagram e publicam suas 

ofertas junto com informações sobre produtos. Embora isso seja fácil de configurar, também é 

inconveniente para os compradores, pois as redes sociais não são projetadas para comércio on-line, 

para fazer pedidos, efetuar pagamentos etc. 

PORTAL DE CLASSIFICADOS ONLINE 

Esses portais são desenvolvidos para reunir compradores e vendedores particulares, mas você ainda 

não pode criar uma loja completa em tal plataforma. Também é impossível alcançar e segmentar um 

público-alvo específico. 

BLOGS E FÓRUNS 

Blogs e fóruns conectam pessoas com interesses semelhantes, mas eles não são desenvolvidos o 

suficiente para criar uma loja virtual cheia de recursos. Além disso, o nível de confiança do cliente em 

lojas baseadas em blogs é geralmente baixo. 

MERCADOS ESTABELECIDOS 

Plataformas como Amazon, eBay, Mercado Livre, etc. permitem que os usuários criem seus próprios 

webstores dentro do site. Essas lojas são fáceis de configurar, mas não garantem sua independência: 

você terá que pagar muitas taxas e construir sua loja de forma que ela atenda aos requisitos 

específicos e se encaixe nas regras da plataforma. 

SUA PRÓPRIA LOJA VIRTUAL DE DROPSHIPPING 

Mesmo para iniciantes, esta é a opção mais conveniente. Ter seu próprio site de dropshipping traz 

uma ampla gama de benefícios significativos - e é fácil ver por que essa é a opção preferida para um 

número crescente de empreendedores. 
 
 
 
 
 



Quais são os benefícios de ter sua própria loja 
online de Dropshipping? 

 
 
 
 
 

ALTA RENDA. Ao vender itens de 

sua própria loja, você obterá lucros 

muito maiores do que os obtidos em 

outras plataformas. Os compradores 

também preferem fazer compras em 

lojas da web, em oposição a blogs ou 

mídias sociais, por isso o nível de 

confiança entre você e o comprador é 

muito maior. Isso significa que as 

conversões e o lucro, serão maiores. 

 
 
 

 
CONTROLE TOTAL. Dropshippers 

que possuem sua própria loja 

dedicada podem rodar o site e pensar 

em sua estratégia de forma 

independente. Isso significa que eles 

são livres para escolher qualquer tipo 

de produto, eles não estão limitados 

em seus métodos de preços e podem 

seguir qualquer estratégia de 

marketing que eles gostem. 
 

 
 
 
 
 

CONVENIÊNCIA TÉCNICA. Você 

não terá nenhum problema durante a 

comunicação com os clientes, no 

manuseio de pedidos, no controle de 

negócios, etc. também é um benefício 

para os compradores - com um site 

especialmente desenvolvido, eles 

farão seus pedidos e farão suas 

compras com rapidez e facilidade. 

 

NENHUMA COMPETIÇÃO. Se você 

publicar seus produtos no eBay, Amazon 

ou em qualquer outro portal de mercado 

ou anúncios, haverá muitos concorrentes 

vendendo itens idênticos por um preço 

baixo. Se você usar seu próprio site, não 

haverá outros vendedores, portanto, os 

visitantes da sua loja virtual só farão 

compras com você.  
 
 
 
 
 
 
VALOR ADICIONAL É possível 

aumentar enormemente o valor da loja 

para os clientes, pensando em uma boa 

estratégia de marketing, oferecendo um 

bom atendimento ao cliente, adicionando 

conteúdo necessário e construindo uma 

marca que é amplamente conhecida e 

confiável. Essa loja on-line é um ótimo 

ativo de investimento que pode ser 

vendido com lucro no futuro. 

 

 

 

 

ANALÍTICA. A loja on-line fornece aos 

proprietários estatísticas detalhadas 

sobre o volume de pedidos, o valor da 

receita, o número de visitantes, etc. O 

proprietário do site pode acompanhar 

facilmente o desempenho da loja e fazer 

as alterações necessárias. 

 

 

 

 

Com tudo somado, possuir uma loja dedicada permite que um Dropshipper faça um lucro atrativo e se torne 

um empreendedor independente. Em outras palavras, criando uma loja de Dropshipping, você constrói sua 

própria marca, assume o controle de tudo e se beneficia de um potencial ilimitado em termos de crescimento 

futuro nos seus negócios. 



 

ROTEIRO: Como iniciar o seu negócio 
Dropshipping com AliExpress 

 
 
 
 
 

Passo 1: Encontre seu Nicho 
 
 
Vamos descrever o processo de escolha do nicho certo para o seu site dropshipping. 

 

Pesquisa inicial 
 
 

Primeiro de tudo, navegue em outras lojas populares para ver suas ofertas, listas de melhores vendas e produtos 

promovidos. Para começar, recomendamos que você verifique essas fontes: 

 

 

AliExpress - Produtos Mais Populares Amazon - Melhores Vendedores  Ofertas diárias do eBay 
 

 

Isso lhe dará muitas informações valiosas e o ajudará a decidir que nicho e produtos escolher para sua loja. 

 

Popularidade e tendências 
 

Ao escolher um nicho para o seu site de dropshipping, você deve se concentrar apenas em produtos exigidos que 

mostram tendência positiva ou pelo menos estável. Vamos para https://trends.google.com/trends/  para ter uma ideia 

melhor sobre o nicho selecionado. 

 
Por exemplo, vamos construir uma loja que venda vários tipos de roupas e acessórios com tema de gato. Vejamos as 

consultas relevantes no Google Trends e analisamos sua dinâmica nos últimos três anos. 
 

http://activities.aliexpress.com/bestselling.php?spm=2114.40010308.1000001.2.597Tps
http://www.amazon.com/Best-Sellers/zgbs?ref=ali-importer-blog
http://www.ebay.com/rpp/globaldeals?ref=ali-importer-blog
https://trends.google.com/trends/




É uma boa ideia verificar todas as categorias de produtos possíveis que você vai vender. Como você pode ver nesses 

gráficos, as pessoas ficam mais interessadas nesses itens todos os anos, então esse é um bom nicho com um potencial 

atraente. 
 
 
Abaixo você pode ver um nicho ('Nokia') que não é recomendado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competição 
 

Claro, é quase impossível encontrar um nicho popular com uma boa tendência e sem concorrência. Antes de lançar sua 

loja virtual, é altamente recomendável que você pesquise por lojas da Web semelhantes na Internet. Se você encontrar 

vários sites populares que oferecem os mesmos produtos (especialmente com bons preços), provavelmente você deve 

pensar em encontrar outro nicho e produtos, que geralmente são mais difíceis de encontrar. Obviamente, não há sentido 

em criar outra loja genérica de "Sapatos", "Peças para carros" ou "Jardinagem". É melhor ter um nicho estreito e tentar 

ser criativo. 

 

Um nicho amplo pode soar como uma boa ideia, e nós entendemos pessoas que estão sonhando em começar um site 

de referência onde podem vender muitos produtos diferentes, no entanto, na prática, pode ser muito difícil obter tráfego e 

pedidos de um site como este. 

 

Vantagens de trabalhar com um 
nicho: 
 

01 Quando você restringe seu nicho, você 

obtém um melhor entendimento sobre o que você 
vai vender 
 

02 É mais fácil ser um peixe grande em um 

pequeno lago, e é a maneira mais rápida de 
aumentar seus negócios e credibilidade 
 
 

03 É mais fácil classificar melhor nos resultados 

do mecanismo de pesquisa para determinados 
termos de pesquisa 
 

04 Devido à sua especialidade, as pessoas estarão 

prontas para vir a você de novo e de novo, porque 
você é “o único” em suas mentes. 
 

05 É sempre mais fácil se concentrar em um 

público e planejar suas estratégias de marketing 

  



Para ter uma ideia melhor sobre um nicho específico, dê uma olhada neste site que criamos para um de nossos clientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estoque no AliExpress 
 

Antes de começar a construir sua loja virtual, verifique se há categorias e produtos suficientes disponíveis no nicho 

selecionado. Acesse AliExpress.com e insira as palavras-chave necessárias na barra de pesquisa. No nosso caso, 

começamos com a inserção da pergunta “gato” - como você pode ver, há milhares de itens relacionados a roupas e 

acessórios com tema de gato. É por isso que podemos ter certeza de que é um nicho popular. 
 



Preços 

Geralmente, o AliExpress oferece preços muito competitivos (muitas vezes imbatíveis) para muitos produtos, no entanto, 

recomendamos sempre que você faça algumas pesquisas básicas sobre os preços dos produtos que você vai vender no 

seu site. 

O ideal é que os preços do AliExpress sejam duas vezes menores que os preços de seus concorrentes. 

Você deve escolher pelo menos 5-10 produtos no nicho selecionado e encontrar os melhores preços para esses itens no 

AliExpress. Em seguida, acesse o Google e pesquise os mesmos produtos para comparar seus preços com os preços 

no AliExpress. 
 
 
Vamos dar um exemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encontramos um colar de gato muito popular (veja a classificação e o número de pedidos) para $0.81.  

 

Então, procuramos as 

ofertas idênticas de outros 

vendedores. Aqui está o 

exemplo da Amazon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como resultado, podemos 

ver que podemos ter uma 

boa margem vendendo esse 

item. 

Categoria dos Produtos 

Você pode usar o Google Adwords para encontrar as melhores categorias. Com a ajuda do Planejador de palavras-

chave, você pode verificar diferentes palavras-chave relacionadas a nichos em qualquer local e idioma. 



Por exemplo, consultamos "gato com capuz" e verificar os resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apesar do fato de que essa palavra-chave tem alta concorrência, seu volume de pesquisa parece bastante bom.   
Um por um, você pode selecionar palavras-chave para as principais categorias que serão apresentadas em seu site 
 

 

Passo 2: Escolha o nome do Domínio e um  
Provedor de hospedagem  

 

Nome do Domínio  
 
Você deve escolher o nome do seu domínio com muito cuidado, pois ele representará sua loja para sempre. Tente 

escolher um nome de domínio profissional e relevante (específico de nicho). É melhor evitar domínios muito longos (2 

a 3 palavras é a melhor escolha) e domínios com dígitos e hífen. Também é melhor escolher domínios ".com" ou 

“.com.br”, pois eles são considerados mais confiáveis para uma loja on-line, ajudando você a atrair mais clientes. Além 

disso, se você decidir vender sua loja no futuro, será muito mais fácil fazer isso com um nome de domínio .com. Para 

encontrar e comprar um domínio para sua loja, pesquise por nomes adequados. 

 

Provedor de Hospedagem  
 

A plataforma WordPress é executada em um script leve que é compatível com quase todas as empresas de 

hospedagem na web de qualidade - e há literalmente dezenas de milhares de empresas por aí para escolher. Os 

provedores de hospedagem abaixo oferecem uma instalação de plataforma WordPress com um clique, planos com 

preços razoáveis e atendimento responsivo ao cliente:  

 

 

 

 

 

 

 

AliDropship 

Brasil 

Plano anual começando 
 

Planos a partir  
 Planos a partir de R$ 12,99/mês 

  
por mês. Perfeitamente  

em R$9,59/mês 
 

de R$10,99/mês 
 

  otimizado para o plugin 
AliDropship     

      

https://alidropship.com/hosting/


Passo 3: Instalação do WordPress 
 
 

WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) gratuito e de código aberto que você deve instalar no 

seu servidor web (hospedagem).. 
 
Para iniciar o processo de instalação, você primeiro precisa baixar o WordPress da sua página de download oficial. 

Existem duas maneiras de instalar o WordPress - instalação rápida ou instalação manual. Basta seguir as instruções 

abaixo para instalar o WordPress usando o método escolhido: 
 
 
WordPress Instalação Rápida no  HostGator  
WordPress Instalação Manual 
 
 

 

Passo 4: Configurar o Plugin AliDropship 
 
 

 

O Plugin AliDropship oferece um conjunto completo de recursos que permitem 

que você inicie e execute facilmente uma loja virtual com sucesso. Com esse 

plug-in você pode pesquisar e adicionar produtos facilmente ao seu site 

apenas especificando categorias, palavras-chave, volumes de compra e 

outras opções de filtragem para encontrar os melhores produtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ou visite o AliExpress.com, 

encontre um item necessário 

e importe-o diretamente para 

o seu site com apenas um 

clique. O produto desejado 

aparecerá em seu site 

instantaneamente.

http://wordrpress.org/download
https://www.hostgator.com.br/blog/wordpress-a-famosa-instalacao-de-5-minutos/
https://suporte.hostgator.com.br/hc/pt-br/articles/115000385353-Primeiros-passos-com-o-WordPress
https://alidropship.com/plugin/


 

Veja como funciona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Além disso, você não precisa se preocupar com alterações nos preços, variações e estoque de produtos. O sistema de 

atualização automática do Plugin manterá as informações do seu produto atualizadas com os dados mais recentes do 

AliExpress. 
 

 

O Plugin oferece 

ótima funcionalidade 

e muitas ferramentas 

úteis. Todos os seus 

produtos, preços, 

vendas, lucro, 

estatísticas de 

tráfego e pedidos 

estão disponíveis e 

gerenciados em um 

único painel de 

controle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O AliDropship 

Plugin apresenta 

temas 

incorporados que 

você pode 

facilmente 

personalizar e 

configurar de 

acordo com suas 

próprias 

preferências. 
 



 
Todos os temas são compatíveis com 

dispositivos móveis e possuem design 

profissional e elegante para atender a 

todas as exigências e tendências 

modernas de lojas on-line bem-

sucedidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 5: Adicione Produtos a sua Loja 
 
O processo de importar produtos com o Plugin AliDropship é rápido e fácil - e não há limites quanto ao número ou tipo de 

produtos que você pode adicionar à sua loja. 
 
 

No entanto, 

recomendamos que você 

adicione produtos 

cuidadosamente e se 

concentre naqueles que 

têm mais de 300 pedidos 

e uma classificação de 4 

estrelas ou superior. 

 

Além disso, é altamente 

recomendável oferecer 

aos seus clientes uma 

opção de frete grátis para 

todos os itens, 

aproveitando a entrega 

gratuita / de baixo custo 

oferecida por muitos 

vendedores do 

AliExpress.. 
 
 

Quando possível, tente levar apenas 

produtos que ofereçam ePacket 

gratuito ou muito barato. Como a 

maioria dos produtos no AliExpress 

vem da China, a entrega do ePacket 

não é apenas a opção mais 

econômica, mas também uma das 

maneiras mais rápidas para os 

pequenos produtos chegarem aos 

Estados Unidos, bem como a outros 

países. 
 



A maneira mais fácil de detectar produtos com uma opção de envio de ePacket é usar a extensão AliDropship do Google 

Chrome. 

 

1 Instale a extensão AliDropship do Google Chrome..  

 

2 Acesse AliExpress.com e comece a procurar produtos.  

 

3 Se a extensão do Chrome do AliDropship estiver ativada no seu navegador, ele detectará e mostrará os itens 

com o ePacket automaticamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Visite uma página 

do produto e clique 

no botão Importar no 

painel vermelho 

superior. O produto 

será enviado para o 

seu site. 

 

Se você quiser editar o 

produto antes de importar, 

clique no botão Editar. 

Altere o título do produto, a 

descrição, o preço, a 

galeria de imagens, as 

variações que desejar e 

publique ou importe o 

produto. 

 

Depois que seus produtos forem adicionados à sua loja, você poderá editar descrições de produtos ou, pelo menos, 

títulos de produtos para torná-los únicos e parecerem mais profissionais. Ter seu próprio conteúdo exclusivo servirá sua 

empresa para se classificar bem no Google e ajudará você a converter melhor em páginas de produtos. 



Qual o percentual ideal sobre o preço de custo? 
 
Depende muito do tipo de produto que você está vendendo. Muitas vezes é uma boa ideia manter preços baixos, com 
alto potencial de margem. Tais produtos geralmente custam dentro de uma faixa de preço de US$ 1 a US$ 20 e 
geralmente podem ser precificado entre US $20 e US$ 50 ou mais (convertidos no Real). 
 
Você também pode tentar esta fórmula que funciona bem para os nossos próprios projetos de Dropshipping:  
 
 

$0<Preço de Compra<$1=Preço de Venda: $7.95 $30<Preço de Compra<$50= Preço de Venda: Preço de Compra x 1.75 

$1<Preço de Compra<$5= Preço de Venda: $9.95 $50<Preço de Compra<$100= Preço de Venda: Preço de Compra x 1.5 

$5<Preço de Compra<$30= Preço de Venda: Supplier Price x 2 Supplier Price>$100= Preço de Venda: Preço de Compra x 1.35 

  
O Plugin AliDropship tem uma   

  sistema especial de automação  

  de preços, e pode ser usado para 

  criar  sua  própria formula de  

  precificação e aplicar em todos 

  ss produtos ou somente a um.   
 
 
 
 
 

 

Agora que você tem sua loja 

repleta de produtos e está 

pronta para dropship, é hora 

de pensar em promoção. 
 
 
 
 
 
 

Passo 6: Promova seu Negócio de Dropshipping  
 

Quando a sua loja de Dropshipping é lançada e está pronta para atender seus primeiros clientes, você 

precisa mostrá-la para o maior número possível de clientes em potencial para disparar suas vendas, e é para 

isso que o marketing digital existe. Então, o que você precisa fazer para promover sua loja e começar a obter 

renda? 

Existem vários canais altamente eficazes de promoção on-line que você deve considerar. Cada projeto é 

individual e precisa de seu próprio conjunto de atividades, então, veja esta lista de métodos comprovados e 

escolha aqueles que melhor se adaptam a você:  

 

1 - SMM 
 

O marketing de mídia social (SMM – Social Media Marketing) é o processo de obter  

tráfego de sites de mídia social, aumentar vendas, aumentar a notoriedade da marca,  

ganhar reputação e se comunicar com clientes em redes sociais (Facebook, Twitter,  

Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, etc.) , bem como em blogs e fóruns. 

 

Normalmente, as empresas evitam propaganda excessiva nas mídias sociais, mas a experiência de alguns de 

nossos rentáveis projetos mostra que vender mercadorias via mídias sociais não é apenas possível, mas pode ser 

um grande sucesso. Basta olhar para esta fan page no Facebook e ver o seu número de assinantes! A taxa de 

conversão desta loja é muito alta devido ao SMM! Alguns nichos, como moda, esportes, merchandise de fãs, 

entretenimento, baby-care, etc., são ideais para vendas via mídia social, então por que não aproveitar essa 

estratégia?

https://www.facebook.com/HokageStorecom/


 Temos uma grande experiência em promover negócios dropshipping via canais SMM e provamos que as 

estratégias mais vitoriosas são: 

 
Atrair atenção para lojas dropshipping em grupos de nicho no Facebook. Veja a estratégia e uma história 
de sucesso:  
Como fizemos maid de $4500 em três meses de promoção da nossa loja em grupos do Facebook 

 

Técnica de “Shotout” no Instagram. Veja a estratégia e uma história de sucesso:  
Como subimos de 3 pedidos em março para 195 Pedidos em maio, promovendo nossa loja via Instagram 

Shoutouts; 

 

 Auto-promoção com o plugin Social Rabbit. Veja a estratégia e uma história de sucesso:  
Como obtivemos 66 pedidos e US$ 813 em apenas um mês promovendo sua loja em mídias sociais com este 

plugin especial; 

 
Você está convidado a compartilhar sua própria história de sucesso e estratégia SMM conosco e com a 

comunidade dinâmica de Dropshippers que criamos. Nos contate conte sua história e torne-se um novo destaque 

do nosso blog! 

 

 

2 - Anúncios do Facebook 
 
 

Existem também algumas formas pagas de promoção nas redes sociais, sendo a 

propaganda no Facebook uma das mais eficazes. 

Mais de 1,4 bilhão de pessoas usam o Facebook para se conectar com o que é 

importante para elas, e mais de 900 milhões de pessoas visitam essa rede todos os 

dias. Você pode cirar um anúncio do Facebook, escolher público-alvo por 

localização, idade, interesses e muito mais. Com os Anúncios do Facebook, você 

escolhe o tipo de pessoa que deseja alcançar e a rede social entrega seus anúncios 

para elas. Isso torna seus anúncios mais relevantes para as pessoas que os veem e 

traz resultados reais. 

Antes de iniciar sua campanha publicitária, você deve primeiro escolher seu objetivo. Aqui estão alguns exemplos 

de objetivos que você pode definir para impulsionar suas postagens no FB: promova sua página, envie pessoas 

para seu website, aumente as conversões em seu website, etc. 

Dependendo dos seus objetivos, o Facebook oferecerá várias opções para os públicos que você definir. Se você 

pretende atrair visitantes para suas páginas de produtos (como a maioria dos Dropshippers), então siga estes 

passos: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia a história de sucesso de um de nossos clientes que usam publicidade no Facebook: Mais de 2500 Pedidos 

em 3 meses

Certifique-se de que o seu site e 
página do Facebook estão 

 prontos para novos visitantes e garanta 
que todas as informações necessárias são 

fornecidas e que tudo funciona bem 

Escolha produtos a serem promovidos: 
seus próprios, favoritos ou os 

que estão marcados com melhor 
vendedor no AliExpress 

Otimize suas páginas no site para ter 
descrições detalhadas, fotos, lista de 

benefícios, adiciona mais fotos... 

Controle e otimize sua campanha. Nós 
recomendamos começar com pequenas 

quantidades até você ganhar alguma 
experiência e estar pronto  para gerenciar 

orçamentos mais altos 

Crie campanhas no Facebook para os 
usuários conhecerem seu site. Defina sua 

audiência: não deve ser grande, então 
escolha adequadamente.  

https://alidropship.com/how-to-promote-a-dropshipping-store-on-facebook/
https://alidropship.com/how-to-promote-a-dropshipping-store-on-instagram/
https://alidropship.com/how-to-promote-a-dropshipping-store-on-instagram/
https://alidropship.com/how-to-promote-a-dropshipping-store-on-instagram/
https://alidropship.com/how-to-promote-a-dropshipping-store-on-social-media/
https://alidropship.com/how-to-promote-a-dropshipping-store-on-social-media/
https://alidropship.com/how-to-promote-a-dropshipping-store-on-social-media/
http://alidropship.com.br/contato/
https://alidropship.com/2500-orders-first-three-months-dropship-business-success-story/
https://alidropship.com/2500-orders-first-three-months-dropship-business-success-story/


3 - SEO 
 
 
A otimização de mecanismos de pesquisa (SEO – Search Engine Optimization) é 

uma série complexa de atividades que visam tornar um site mais visível em 

resultados de mecanismos de pesquisa "naturais" (orgânicos, não pagos). Quanto 

mais alto for um site classificado e mais freqüentemente ele aparecer na lista de 

resultados, mais tráfego dos mecanismos de pesquisa ele recebe e, se falamos 

sobre uma loja virtual, mais dinheiro será gerado. 

Se você deseja obter mais clientes dos mecanismos de pesquisa, deve cuidar das 

seguintes atividades de SEO na página: 

o Edite os nomes de produtos fornecidos pelo AliExpress. Isso é necessário tanto para seus clientes 

quanto para os mecanismos de busca, já que os nomes originais são, para dizer o mínimo, um pouco 

estranhos e longos demais. Seus novos nomes devem conter palavras-chave importantes - e devem ser 

breves e sensatos. Na verdade, sua palavra-chave para cada produto é o seu nome, então limpe as palavras 

desnecessárias do AliExpress e pronto! 

o Em seguida, você deve editar as URLs (endereços) das páginas do produto. Eles se tornarão muito mais 

curtos, mais lógicos e apropriados para os mecanismos de busca. 

o Escreva uma descrição única para cada produto. Um volume de 100-150 palavras será suficiente aqui. 

Além disso, coloque uma palavra-chave ou duas neste texto. Se o seu catálogo for muito grande, faça pelo 

menos para os produtos mais importantes. Mencione os benefícios de cada produto para incentivar o visitante 

a fazer uma compra. 

o Crie meta tags (título, descrição e palavras-chave de SEO) para todas as páginas de produtos, ou pelo 

menos para os produtos mais importantes. 

o Escreva Meta tags e textos exclusivos para cada categoria e subcategoria. Esses textos devem ter mais 

comprimento - cerca de 200 a 300 palavras. O nome da categoria também é sua principal palavra-chave, 

portanto, certifique-se de que ela esteja incluída no título e no texto. 

o Editar URLs de categorias e subcategorias, se necessário. Eles devem ser breves e lógicos. 

o Otimize sua Página inicial e outras páginas importantes (Sobre, Entrega, etc): escreva títulos exclusivos, 

meta tags e textos para cada um. Volume - 300-500 palavras, com palavras-chave em títulos e textos. 

o Forneça ALT tags ricos nas palavras-chave para as imagens. 

Depois de concluir essas atividades iniciais de SEO na página, você deve atualizar seu conteúdo pelo menos duas 

vezes por mês. A melhor oportunidade para fazer isso é publicar um blog sobre tópicos relevantes, e podemos 

dizer que ter um blog é ótimo para SEO e sua reputação. 

Uma outra estratégia de SEO é a criação de links: textos relevantes com determinadas palavras-chave são 

publicados em sites externos com links para o site promovido. Isso é feito para adquirir mais autoridade, obter 

tráfego de alta qualidade e ser notado pelos mecanismos de busca. Você deve colocar links de entrada externos 

somente em sites confiáveis que operam em um nicho semelhante, pois esses são os únicos sites capazes de 

fornecer um bom tráfego segmentado.  

Estes são apenas alguns pontos básicos de SEO. Pelo menos agora você sabe a direção a seguir: mestre SEO ou 

contratar um especialista - seus esforços serão muitas vezes pagos em qualquer caso!



4 – Video Marketing 
 
O vídeo permite gerar uma conexão emocional instantânea com seu público. Posts com vídeos têm um 

tempo médio no site significativamente maior do que aqueles sem vídeos, embora também seja um 

recurso extremamente valioso para SEO, pois ajuda a aumentar o tráfego para uma loja virtual, 

melhorando conversões, criando links, promovendo o reconhecimento da marca, referências e vendas.  

A maneira mais comum de promover sites de Dropshipping através de marketing de vídeo é criar 

análises em vídeo dos produtos oferecidos pela loja. Estas podem ser simples revisões de clientes 

amadores ou descrições profissionais detalhadas das características e benefícios de um produto. Ambos 

os tipos de vídeos podem ser gravados por você e seus amigos, ou podem ser solicitados por pessoas 

que fornecem esse serviço. Se encomendado em sites como o fiverr.com, uma análise de vídeo pode 

custar apenas US$5 - e cada dólar será pago muitas vezes, já que não há melhor gatilho para uma 

compra do que o feedback positivo de outro cliente! 

Crie seu próprio canal no YouTube, crie-o no estilo de sua loja virtual, forneça todas as informações 

necessárias sobre sua empresa e – ATENÇÃO - otimize seu canal para os mecanismos de pesquisa no 

momento de sua criação: 

 Digite o nome do canal - não se esqueça de incluir sua palavra-chave principal nela;  

 Escreva uma descrição de canal única e detalhada, com sua palavra-chave principal colocada no 
início e no final;  

 Personalize seu URL - ele também deve conter a palavra-chave (se possível);  

 Introduza as palavras-chave do seu canal no campo relevante. 

Todos os vídeos também devem ser otimizados no momento em que você fizer o upload (não deixe pra 

depois): 

 Certifique-se de que o nome do seu vídeo contenha a palavra-chave necessária.  

 Importante! Antes de enviar o vídeo, renomeie o arquivo em seu computador e inclua a palavra-
chave nele. Por exemplo: printedphonecase.mp4 (sem espaços);  

 Forneça uma descrição de vídeo exclusiva rica em palavras-chave com o backlink para sua loja 
virtual;  

 Adicione sua palavra-chave principal no título antes de iniciar o upload do vídeo;  

 Insira todas as palavras-chave selecionadas no campo Tags Adicionais;  

 Carregue o vídeo somente depois que todo o acima estiver feito. 

As etapas acima garantirão classificações mais altas no YouTube, muito mais visualizações de vídeos e 

um bom tráfego na sua loja virtual. 

5 – E-Mail Marketing 
O marketing por e-mail é o canal mais econômico para promover produtos e conquistar o envolvimento 

do cliente. As campanhas de e-mail retornam até US$44 para cada dólar investido e geram leads de 

qualidade e altas conversões, se você fizer isso corretamente. 

 O E-mail marketing acumula os dados pessoais de seus clientes em potencial, que podem ser 

usados para outras interações.  

 Ainda mais importante, as pessoas colocam seus dados de contato de forma voluntária e estão 

prontas para as suas emissões, portanto você não está dando o que falar.  

 Você atrai tráfego segmentado e clientes altamente motivados de canais de marketing por e-mail.  

 Você gera demanda para suas ofertas fornecendo conteúdo de qualidade.  

 Você reengaja seus clientes estabelecidos por meio de programas de fidelidade, entregando 

boletins informativos sobre eventos da empresa, novas ofertas, promoções, etc. 

 



 
 O que você precisa fazer:  

 

 Primeiro, forneça um formulário de geração de leads em seu site. Para atrair leads, você deve 

oferecer algo valioso em troca de todos os endereços de e-mail. Em um negócio de Dropshipping, 

esse valor pode ser trazido por um programa de fidelidade que oferece descontos exclusivos e 

códigos de cupom aos assinantes.  

 A base de e-mail (lista de assinantes) deve ser acumulada em um serviço postal confiável como 

Aweber, MailChimp, etc. Você usará esta lista regularmente (uma ou duas vezes a semana seria ok) 

para enviar e-mails com você promos de mercadorias, empresa e notícias do setor, vendas, anúncios 

de desconto, etc. 

 O Preste atenção na parte estética do email marketing. Todos os serviços postais dão a oportunidade 

de projetar boletins informativos por meio de amostras ou fazer o download de seus próprios projetos. 

Mesmo que sua loja Dropshipping esteja perfeita e tenha centenas ou milhares de ótimos produtos, não 

basta sentar e esperar que os clientes venham e comprem. Você deveria fazer acontecer! Dropshipping é 

um negócio completo, e quanto mais a sério você tratá-lo, o futuro melhor que ele oferece. 

 

Passo 7: Ganhe com seu site  
 
 
O Dropshipping com o AliExpress funciona de forma semelhante a qualquer modelo de negócio de 

Dropshipping regular. Quando você receber um pedido, simplesmente compre o item no AliExpress e 

insira o nome do seu cliente e o endereço de entrega no momento do check-out. O vendedor AliExpress 

lida com o resto. 

O Plugin AliDropship torna este processo muito simples. Depois de receber um pedido, basta ir até a 

seção Pedidos e clicar no botão "Fazer pedido". O Plugin visitará o AliExpress, encontrará o produto 

necessário e fará um pedido por si só, preenchendo todos os detalhes necessários, incluindo informações 

de envio. 

Ao fazer o pedido no AliExpress, é recomendável que o vendedor saiba que você está Dropshipping. 

Desta forma, o fornecedor não incluirá quaisquer faturas ou promoções no pacote que seja do seu cliente. 

No checkout, você pode deixar uma  
mensagem para o vendedor, como: 
“Somos Dropshipping. Nenhuma  
promoção e fatura, por favor! ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É isso aí! Agora é apenas uma questão de esperar que seu cliente receba seu pedido. 
 
 



 O que devo fazer se meu cliente não receber o pedido? 
 

Caso seu cliente não tenha recebido o pedido ou não esteja satisfeito com sua compra, você deve seguir a Politica 

de Proteção de Compradores do AliExpress 

 

O AliExpress possui um bom sistema de proteção, com garantia total de devolução do dinheiro. Portanto, se seu 

cliente não estiver satisfeito com um produto e solicitar um reembolso, você deve contestar a compra com o 

vendedor AliExpress. Se você está vendendo produtos baratos, seu fornecedor AliExpress normalmente deve 

reembolsá-lo rapidamente, sem ter que devolver os itens, porque eles não querem a dor de cabeça de disputas e 

receber retornos de itens de valor relativamente baixo. Isso permite que você faça um reembolso total ou parcial ao 

seu cliente através do PayPal, sem que eles também tenham retornos. A reputação do atacadista é bastante 

exposta e eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para manter sua classificação de feedback. 

 

Benefícios de usar nossas soluções 
 
 
AliDropship é uma ótima solução abrangente desenvolvida para os interessados em administrar um negócio de 

Dropshipping no AliExpress. Usando o serviço, os clientes podem:  

 Processo de pedidos totalmente desenvolvido, pronto para uso lojas dropshipping e obter todas as instruções 

de gestão e administração;  

 Compre o plugin AliDropship WordPress, que é desenvolvido exclusivamente para o Dropshipping do 

AliExpress e permite que qualquer pessoa crie uma loja Dropshipping ativa por conta própria;  

 Obtenha acesso a vários serviços que ajudam a executar e promover a webstore;  

 Obtenha consultas necessárias, juntamente com suporte pessoal ao longo da vida e atualizações relevantes;  

 Aprenda as estratégias de marketing mais eficientes para um negócio de Dropshipping. 

 

Quais são os benefícios exclusivos do AliDropship?
 

ALTOS LUCROS 
 

O serviço é desenvolvido para permitir que os 

Dropshippers ganhem o máximo possível. É 

conseguido através da utilização de numerosos 

instrumentos de desenvolvimento de sites, marketing, 

promoção, etc., que são fáceis de entender e usar. 

 
SEM CUSTOS EXTRA 
 
Você paga pelo serviço uma vez e não será cobrado 

nenhuma taxa adicional posteriormente. Você não terá que 

pagar nenhuma comissão por pedidos processados com 

sucesso e não há limite para o número de transações 

concluídas. 

 

CONVENIÊNCIA  
 

Você pode encomendar um site de Dropshipping 

personalizado com todas as configurações prontas, e ele 

vai deixar você começar o seu negócio sem problemas. 

Você receberá uma loja on-line e ajuda profissional de 

membros de suporte ao cliente, que o orientarão durante 

todo o processo de negócios. 

 

PROPRIEDADE 

 

FLEXIBILIDADE 
 
Se você tem algum conhecimento básico sobre como 

desenvolver e administrar seu próprio site, basta comprar 

o plugin AliDropship para adaptar seu website para fins de 

Dropshipping.. 

 
Você é o proprietário completo e único da loja virtual. Não há necessidade de obter a aprovação de ninguém ao selecionar 

produtos, estilizar seu website ou escolher uma estratégia de marketing. Você tem todos os direitos para criar sua própria 

marca, criar uma estratégia específica para promover a loja e interagir com os clientes, além de poder vender sua loja 

posteriormente como um recurso valioso. 



Você está pronto  
para iniciar seu negócio hoje? 

 
 
 
 
 
 

 

Se você quer construir sua própria loja 

dropshipping agora, compre nosso poderoso 

plugin AliDropship com 15% de desconto! 

 

Coupon code: 

 

STARTER15   Comprar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caso você queira começar 100% livre de 

problemas, solicite uma loja personalizada 

pronta para uso com um desconto de 10% - 

e comece a obter receita desde o primeiro 

dia! 
 
 

Coupon code:  

 

CUSTOM10    Loja Customizada 

https://alidropship.com/plugin/

