Cadastrar Categorias e Produtos
1- Introdução
Bom, agora que você conseguiu configurar a sua loja com sucesso, incluindo as
informações do PagSeguro, precisamos cadastrar o principal: Os Produtos, afinal, sem
produtos sua loja não faz sentido, certo?
Atualmente, sem produtos cadastrados, a sua loja não está funcional, a interface da sua loja
deve estar da seguinte forma:

A Loja Virtual do UOL HOST tem uma vantagem, o número permitido de produtos é ilimitado,
você pode cadastrar quantos produtos quiser[1].

2- Cadastro de Categorias
É interessante que os produtos estejam corretamente categorizados, então antes de iniciar o
cadastro de produtos, vamos cadastrar as categorias.
No nosso exemplo, iremos utilizar uma loja que vende máquinas e equipamentos comerciais,
e iremos dividir nossos produtos em 3 categorias:
- Açougues
- Assadeiras
- Balcões

Abaixo, listo em 3 passos como cadastrar uma categoria na
nossa loja:
Passo 1
Para efetuar o cadastro de categoria, após se logar na Administração da loja, acesse
“Catálogo” > “Gerenciar Categorias”

Na tela do gerenciador de categorias, do lado esquerdo, aparecem todas as categorias
cadastradas (como não existe nenhuma categoria na loja, só irá aparecer a ‘categoria raiz’).

Passo 2
Todas as categorias que iremos cadastrar devem ser ‘filhas’ da Categoria Raiz., a
categoria Raiz é fundamental para o correto funcionamento da Loja (por padrão, ela vem
configurada corretamente), portanto deveremos clicar na opção “Adicionar Sub Categoria”

Do lado direito, aparece o formulário para inserir nova categoria, observe que existem 4
abas:

1 – Informações Gerais
Nesta aba, aparecem os campos mais elementares, como nome e descrição, além de outros
mais específicos, especialmente para SEO[2], como Título da Página, URL Amigável,
Palavras Chave, Meta-descrição.

2 – Modo de Exibição

Nesta aba você define como irá ser exibida as informações na página da categoria

3 – Design Customizável
Você pode ter a página da categoria com um design diferente do resto da Loja

4 – Produtos da Categoria
Se tiver produtos já cadastrados na loja, você já pode associá-los a nova categoria, caso
deseje.

Passo 3
Dentro da aba “Informações Gerais”, vamos preencher os dados da nossa nova categoria, o
campo ”URL Amigáve” é o endereço da página da nossa categoria (no nosso caso ficará:
HTTP://www.urldaloja.com.br/acougue.html), o campo “Está ativa”, tem que estar marcado
com “Sim”, caso contrário a categoria não aparecerá na loja, os outros dados são autoexplicativos (Nome, Descrição).

Após preencher os dados, clique no botão ‘Salvar categoria’

Pronto! sua categoria foi criada com sucesso, observe que agora na página principal, terá
um link para categoria que criamos:

3 - Cadastro de Produtos
Agora que já temos nossas categorias cadastradas, podemos cadastrar os produtos que
iremos vender.
Para ir para tela de produtos, acesse “Catálogo” > “Gerenciar Produtos”, nesta tela irá ser
exibida uma listagem com todos os produtos da sua loja (como a nossa loja não possui
nenhum produto cadastrado, não será exibido nenhum registro).
Nesta tela, tem o botão “Adicionar Produto”, clique nele para ir para tela de cadastro de
produtos.

A Loja Virtual permite cadastrar seis tipos de produtos diferentes:

Produto Simples
Produto que não tem nenhuma particularidade, usado na maioria dos casos.

Produto Agrupado
Produto que deseja vender conjugado(conjugado junto a outro).
Exemplo: você vende uma lanterna, e junto vende as pilhas.

Produto Configurável
São aqueles produtos com opção de escolha.
Exemplo: uma camiseta pode ser vendida nos tamanhos: P, M e G.

Produto Virtual
Produtos que são entregues virtualmente.
Exemplo: Venda de serviços

Produto Composto
Produto que para serem montados necessitam de subprodutos.
Exemplo: um computador possui memória, HD, teclado, mouse, etc..

Produto para Download:
Produto que será entregue um arquivo para o comprador efetuar download.
Exemplo: Banco de Imagens, onde o comprador baixa a imagem em alta resolução após
efetuar o pagamento.
No nosso caso, iremos cadastrar um produto simples (um “Amaciador de Bife”) para
compor o portfólio de produtos da categoria que criamos (açougue), portanto basta clicar no
botão “Continuar”:

Irá carregar o formulário para cadastro de produtos

Do lado esquerdo, aparecerá em formato de abas, os tipos de informação que poderão ser
cadastradas:

Na aba Geral, temos os seguintes campos:
Nome: Nome do produto que será cadastrado (campo obrigatório).
Descrição: Descrição longa do produto aparecerá na aba “Descrição do Produto”.
Descrição Resumida: Um pequeno resumo do produto irá aparecer na página principal do
produto, ao lado da foto.
Código único do produto: Um código que identificará o produto.
Peso: Campo peso, ele é importante para cálculo do frete nos correios (campo obrigatório)
Fabricante: Este campo você escolhe o fabricante do produto, é bem interessante
configurar este campo, para isto acesse:
Catálogo > Atributos > Gerenciar Atributos, depois, escolha a opção “Fabricante” e na aba
“Gerenciar Etiqueta”, clicar no botão “Adicionar Opção” (campo obrigatório).
Cor: Este campo você escolhe a cor do produto (para configurar as opções de cores, é só
repetir o mesmo passo feito com o campo fabricante) .
Configurar Produto como Novo desde: Você pode colocar desde quando o produto é
novo, esta função é importante na hora de listar os produtos novos.
Configurar Produto como Novo até: Você pode colocar até quando produto é considerado
novo, é importante na hora de listar os produtos novos.
Status: Esta opção você habilita ou desabilita o produto (campo obrigatório).
URL Amigável: URL absoluta do produto, observe que será concatenado com “.html” .

Visibilidade: Onde o produto irá aparecer, o ideal é que seja colocado em
“Catálogo/Pesquisa” (campo obrigatório).
Mensagem para presente disponível: Permite que o cliente ao comprar o produto coloque
uma mensagem para presente (Para Utilizar esta opção é preciso Habilitar em Sistema >
Configuração da Loja > Vendas > Mensagens para Presente).
Exibir no shopping UOL: Caso opte por disponibilizar o produto no Shopping UOL (A
opção Shopping UOL na Configuração da loja tem que estar habilitado).

Na aba Preços, temos os seguintes campos:

Preço: Preço normal do produto (campo obrigatório)
Preço promocional: Preço promocional do produto
Preço promocional deste: O período de início válido para o preço promocional.
Preço promocional até: O período final que irá valer o preço promocional.
Custo: Custo do produto, caso deseje efetuar o controle desta informação.

Na aba Imagens, podemos efetuar o upload de diversas imagens do produto:

Na aba Categorias, associamos o nosso produto a uma categoria
cadastrada:

Finalizando o cadastramento do produto
Agora, para finalizar o cadastro do produto, precisamos alterar na aba “Estoque” o valor do
campo Qtde: (Quantidade de produtos disponíveis) para um valor maior que de 0., é
preciso também alterar o campo “Disponibilidade em Estoque” para “Em Estoque”,

Agora, com todas as informações preenchidas, clique no botão “Salvar”.

Pronto, se tudo ocorreu corretamente, o seu produto está cadastrado com sucesso.

Ele deverá aparecer na página inicial da sua loja, bem como na listagem dos produtos da
categoria que você cadastrou (no nosso caso, categoria açougue)

Parabéns, sua loja já conta com produtos cadastrados, faça uma boa divulgação, e tenha
bons negócios, se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail:
suporte@uolhost.com.br, ou se quiser, pode deixar um comentário neste post.
[]s

Referências
[1] - No livro “A Cauda Longa”, de Cris Anderson, que explica um novo comportamento
gerado nos consumidores ‘digitais’, ele observa que a grande variedade de produtos
oferecidos nas lojas digitais - justificado sobretudo pelo custo quase ‘zero’ de manutenção e
exposição dos produtos – beneficia a exploração de nichos e mercados até então não
atendidos.
Em resumo, cadastre bastante produtos e seja feliz ;-)
Mais sobre “A Cauda Longa”:
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Cauda_Longa
[2] – SEO, do termo em inglês “Search Engine Optimization”, é o estudo de técnicas para
melhorar a relevância dos sites em mecanismos de busca, a Loja Virtual do UOL HOST já
possui vários campos que servem sobretudo para ajudar os mecanismos de busca (como
URL Amigável, Palavras-chave, Meta-descrição, Sitemap)
Mais sobre SEO:

http://pt.wikipedia.org/wiki/SEO

