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As mentiras que os 
‘especialistas’ em 
conversão contam

Se você é um 

empresário, 

empreendedor digital ou 

alguém interessado em 

impedir que “verdades 

sem fundamento” 

coloquem o desempenho 

e a receita do seu 

negócio em risco, este 

artigo será perfeito

A ideia aqui é alertar 
sobre alguns mitos do 
mundo do Conversion 

Rate Optimization (CRO), 
que já caíram por terra, mas 
que ainda são amplamente 
difundidos no mercado. Para 
quem não conhece o CRO, ele 
é um conjunto de técnicas de 
Marketing Digital que visa ex-
trair o maior número possível 
de clientes dentre os visitantes 
do site de uma empresa. 

Vale lembrar que o site 
muitas vezes é a principal 
porta de entrada de um ne-
gócio, ajudando a apresentar 
seu produto ou serviço e, por 
isso, vemos muitos “gurus” 
da tecnologia disseminando 
informações erradas sobre o 
assunto.

Entre as diversas opções 
existentes para ajudar no au-
mento das taxas de conversão 
de um site, os formulários, seja 
para solicitação de um orça-
mento, compra em e-commer-
ce ou inscrição para testar um 
software, são uma das formas 
mais utilizadas na busca por 
fi delizar o visitante. 

Sobre este item, há quem 
diga que a diminuição do nú-
mero de campos obrigatórios 
irá sempre aumentar a taxa 
de conversão. Porém, já foi 
provado, por meio de diver-
sos cases, que nem sempre 
é assim, já que a inclusão 
de campos estratégicos, por 
exemplo, pode ser uma alter-
nativa valiosa para qualifi car 

melhor os seus leads. 
Outro exemplo, é a inclusão 

de campos que comuniquem 
ao visitante que você entende 
qual é o problema dele e que 
poderá ajudá-lo. Isso gera 
confi ança em seu potencial 
cliente. Quando o assunto é 
depoimento de clientes em 
seu site, muitos afi rmam que 
mensagens negativas vão pre-
judicar sua taxa de conversão. 
Essa é outra inverdade espa-
lhada por aí, pois os reviews 
negativos, podem sim, trazer 
mais confi ança. Isso foi com-
provado por uma pesquisa 
da Reevo, uma consultoria de 
marketing digital, que anali-
sou mais de 2.5 milhões de 
reviews e concluiu que 68% 
dos usuários acreditam nos 
depoimentos quando se depa-
ram com mensagens positivas 
e negativas dos clientes. 

Não é só isso, a mesma 
pesquisa mostrou que 95% 
acreditam que há censura 
quando se encontram apenas 
depoimentos positivos em 
um site. 

Mas tome cuidado nessa 
moderação, pois a quantidade 
de reviews negativos pode 
incentivar o efeito contrário e 
realmente diminuir suas taxas 
de conversão. É neste sentido 
que digo não há verdades 
absolutas quando o assunto é 
CRO. O importante é sempre 
garantir que sua equipe não 
realize nenhuma alteração nas 
suas páginas ou reformulação 
de seu site, sem que sejam 
previamente testadas esta-
tisticamente. Essa é a melhor 
maneira para se traçar estra-
tégias de otimização.

Nunca deixe que gurus base-
ados no simples “achômetros”, 
determinem as diretrizes da 
sua empresa.

(*) - É CEO da Supersonic, primeira 
empresa brasileira 100% focada no 
aumento das taxas de conversões 

de sites.

Rafael Damasceno (*) 

A - Mistérios da Cidade
“Take your beliefs for a ride!”. É com este slogan “leve suas crenças 
para darem uma voltinha!”, que o SP Haunted Tour, um passeio no-
turno  ganha as ruas do centro velho. O city tour foi criado a partir de 
pesquisa sobre as lendas urbanas. Aprende-se muito sobre histórias 
trágicas e crimes famosos, fazendo com que o participante conheça os 
mais variados personagens, sejam eles verídicos, fabulosos, sobrenatu-
rais ou aterrorizantes. Dura cerca de duas horas a bordo de um ônibus 
executivo de 40 lugares. O circuito passa por pontos como  a Catedral 
da Sé, o Cemitério da Consolação, o Theatro Municipal, entre outros. 
O próximo acontece no sábado, dia 25, às 19h00 e 21h30. Informações 
tel. 99241-5239 ou (elaine.daquino@terra.com.br).

B - Negócios e Liderança
Estão abertas as inscrições para o 4º Fórum Internacional de Negócios, 
Liderança e Coaching promovido pela SBCoaching nos próximos dias 
23 a 25, no WTC Events Center. Objetiva fornecer novas ferramentas e 
técnicas em liderança para executivos, empresários, gestores e profi s-
sionais de RH. Os participantes terão oportunidade de aprender sobre 
novas ferramentas e soluções de liderança e gestão com palestrantes 
internacionais como Martin Seligman, Brian Tracy, Fátima Doman, Villela 
da Matta e Flora Victoria. Inscrições pelo site (www.forumdecoaching.
com.br), e-mail (forum@sbcoaching.com.br) ou tel. 3775-5753. 

C - Ipanema Reserve 
Pioneira no Brasil na exportação de cafés especiais, a Ipanema Coffees com-
pleta 25 anos de presença no mercado externo, levando cafés de altíssima 
qualidade para 25 países e somando, ao fi nal de 2016, mais de 1,9 milhão de 
sacas de 60 kg exportadas das três fazendas situadas nas cidades de Alfenas e 
Conceição do Rio  Verde, no sul de Minas Gerais, que têm no total 14 milhões 
de pés plantados. Com base em processos fundamentados na inovação, que 
resultam em consistência na produção e na comercialização, a Ipanema tem 
desenvolvido relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Nos Estados 
Unidos, este ano, a edição especial Ipanema Reserve Brazilian foi lançada pela 
rede americana Circle K em suas mais de 7 mil lojas em todo o país. Outras 
informações no site: (www.ipanemacoffees.com.br).

D - Economia de Água
A cervejaria Ambev lança, em parceria com a Rede Brasil do Pacto Glo-
bal da ONU, plataforma online que oferece gratuitamente um sistema 
de gestão para empresas que usam água no seu processo produtivo 
consigam economizar esse recurso. Com base na realização de um auto-
diagnóstico, as empresas cadastradas podem identifi car suas lacunas 
e selecionar ações para evolução das suas práticas, construindo um 
plano de ação personalizado que pode ser acompanhado mensalmente. 
O sistema de gestão utilizado internamente pela Ambev contribuiu, nos 
últimos 13 anos, para uma redução de mais de 40% no consumo de água 
da cervejaria. Saiba mais em (www.saveh.com.br). 

E - Semana Mazzaropi 
O Instituto Mazzaropi, espaço em Taubaté que reúne mais de 20 mil 
itens sobre a vida e a obra do cineasta e comediante Amácio Mazzaropi 
(1912-1981), organizará, de 2 a 9 de abril, a 24ª Semana Mazzaropi, 
com apoio do Sesc-SP. Sob o tema “Mazzaropi, o Brasil e a Felicidade”, 
o evento, gratuito, visa a preservar a memória, o legado e a extensa 
lista de trabalhos desse grande ator e cineasta que imortalizou o per-
sonagem Jeca Tatu. A programação terá mesas redondas e mostras 
de fi lmes. Na capital paulista, o Centro de Pesquisa e Formação do 
Sesc e o Centro de Memória do Circo são exemplos dos espaços que 
vão receber atividades da Semana Mazzaropi. Saiba mais em (www.
museumazzaropi.org.br).

F - Setor de Logística
Entre os dias 16 e 19 de maio, o Transamérica Expo Center recebe a 
quarta edição da CeMAT South América. Criada pela alemã, Deutsche 
Messe AG, líder em organização e promoção de eventos de negócios, a 
feira promete apresentar as principais inovações e lançamentos deste 
ano para o setor de logística e intralogística, incluindo equipamentos, 
maquinário, tecnologias e insumos. O evento deve reunir centenas de 
marcas nacionais e internacionais que apresentarão suas novidades para 
as empresas do segmento. O pavilhão também será palco de encontros 
e debates de especialistas sobre o tema. A expectativa é de que mais 
de 10 mil pessoas, entre empresários e especialistas do setor, visitem o 
evento. Outras informações: (http://cemat-southamerica.com.br/).

G - Oportunidade de Emprego  
A rede de restaurantes de inspiração italiana Abbraccio Cucina Italiana, 
que pertence ao mesmo grupo do Outback Steakhouse, oferece 100 vagas 
para cargos de recepcionistas, atendentes (mesa e bar) e auxiliares de 
cozinha e de limpeza. As vagas estão abertas para a quarta unidade da 
marca, localizada no Shopping Center 3. O processo de contratação acon-
tece de sewgunda (13) a quarta (15), das 9h00 às 15h00. Os interessados 
devem comparecer ao CAT Luz, na Av. Prestes Maia, 913. Informações 
em (www.abbracciorestaurante.com.br/trabalheconosco).

H - Mercado da Moda
Um novo campo de estudo do Direito, o Fashion Law (Direito da Moda), 
decorrente do crescimento desse mercado, tem atraído a atenção dos juristas. 
De olho nas tendências e inovações do setor, a Faculdade Santa Marcelina, 
pioneira no Ensino Superior de Moda no Brasil, promove a palestra “Direito 
na Moda”, com entrada franca, nesta segunda-feira (13), a partir das 20h00, 
no campus de Perdizes (R.Dr. Emilio Ribas, 89). O evento objetiva oferecer 
um panorama geral sobre questões jurídicas comumente presentes a esse 
mercado, bem como apresentar os novos desafi os enfrentados por empresas, 
criadores e juristas. A palestra será proferida pela advogada Deborah Portilho, 
presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ. Entrada gratuita.

I - Colheita da Oliva 
Contagem regressiva para uma das datas mais aguardadas pelos produ-
tores de oliveiras do Rio Grande do Sul. A Abertura Ofi cial da Colheita 
da Oliva acontece nesta quarta-feira (15), em uma das propriedades 
da Tecnoplanta, empresa que produz o azeite de oliva extra virgem 
Prosperato, no km 332 da BR 290, em São Sepé, a cerca de 260 km de 
Porto Alegre. O Estado tem cerca de dois mil hectares de área total 
plantada, por aproximadamente 160 produtores, com oito indústrias 
de azeite de oliva e 13 marcas. A produção do ano passado resultou em 
100 toneladas de frutas e 15 mil litros de azeite de oliva extra virgem. 
Saiba mais em (www.tecnoplantamudas.com.br). 

J - Ajudando com o Imposto  
A legislação brasileira assegura aos contribuintes o direito de escolher onde 
aplicar parte do valor do imposto de renda. O declarante poderá destinar até 
6% do imposto de renda devido de Pessoa Física para projetos voltados a 
idosos, crianças e adolescentes no Estado de São Paulo. Há a possibilidade 
também de, quem tiver imposto de renda a restituir, doar a esses projetos 
sociais. O valor será descontado do imposto já retido na fonte e não representará 
custo extra ao contribuinte.  O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e o 
Conselho do Idoso, ligados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
de São Paulo, são entidades com trabalhos sólidos, efetivos e reconhecidos 
internacionalmente (www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br).
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O Indicador de Intenção de 
Investimentos da Indústria, 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas, avançou 6,9 pontos no 
primeiro trimestre deste ano 
em relação ao trimestre ante-
rior. É quarta alta consecutiva 
e, com o resultado, o indicador 
chegou a 100 pontos, o maior 
nível desde o primeiro trimes-
tre de 2015 (100,8).

A escala varia de zero a 
200 pontos. Os 100 pontos 
são a zona de neutralidade 
entre o pessimismo (abaixo 
de 100 pontos) e otimismo 
(acima de 100 pontos). No 
primeiro trimestre deste ano, 
a proporção de empresas que 
pretendem investir mais nos 
12 meses seguintes fi cou em 
19,9%, mesmo percentual 
das que tencionam investir 
menos. No trimestre anterior, 
o percentual de empresas que 

A intenção de investir da Indústria tem a quarta alta 

consecutiva.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
que mede a inflação para 
famílias com renda até cinco 
salários mínimos, acumulou, 
em fevereiro deste ano, uma 
taxa de 4,69% em 12 meses. 
A taxa é inferior à acumulada 
até janeiro (5,44%), segundo 
dados divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE).

A taxa do INPC também foi in-

ferior à infl ação ofi cial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
que acumula taxa de 4,76% em 
12 meses. Considerando-se 
apenas o mês de fevereiro, o 
INPC fi cou em 0,24%, abaixo 
do 0,42% do INPC de janeiro. 
Os produtos alimentícios tive-
ram uma queda de preços de 
0,53%, enquanto os não ali-
mentícios registraram infl ação 
de 0,59% (ABr).

Fipe registra nova 
defl ação em São Paulo

O Índice de Preços ao Consumi-
dor (IPC), medido pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) na cidade de São Paulo, 
iniciou março com recuo de 0,09%, 
ante uma queda de 0,08% no fecha-
mento de fevereiro. O grupo ali-
mentação foi o que mais infl uenciou 
o resultado, ao registrar redução de 
preços em nível mais acentuado do 
que no último levantamento. Nessa 
classe de despesa, o índice passou 
de -0,69% para -0,73%.

A apuração da primeira prévia da 
Fipe mostra que dos sete grupos 
pesquisados, quatro apresentaram 
diminuição na média de preços, 
dois tiveram elevação e um desa-
celerou. Em transportes, a taxa 
indicou queda de 0,19% sobre 
uma variação negativa de 0,17%, 
registrada no encerramento de 
março. Em despesas pessoais, 
foi constatada queda de 0,13%, a 
mesma variação medida no último 
levantamento. No grupo vestuário, 
foi mantido o movimento de recu-
peração de preços. Na média, o 
índice caiu  0,33%, mas na pesquisa 
passada o recuo tinha sido mais 
signifi cativo (-0,42%).

Em educação, é observado ca-
minho inverso - os preços, que no 
começo do ano sempre sobem mais, 
agora começam a se estabilizar. No 
fechamento de fevereiro, o grupo 
tinha apresentado alta de 0,13% e 
passou para 0,04%. A maior taxa 
foi encontrada no grupo saúde (de 
0,69% para 0,71%), mas a alta mais 
expressiva ocorreu em habitação 
(de 0,13% para 0,36%) (ABr).

O IPCA recuou de 0,38% 
em janeiro para 0,33% 
em fevereiro. Os ali-

mentos, que haviam tido uma 
infl ação de 0,35% em janeiro, 
registraram uma queda de pre-
ços (defl ação) de 0,45% no mês 
seguinte. Os números foram 
divulgados pelo IBGE.

A queda de preços do grupo 
alimentação e bebidas foi pro-
vocada por recuos nos preços 
de vários produtos, como o 
feijão-carioca (-14,22%), feijão-
preto (-9,22%), batata-inglesa 
(-5,06%), frango inteiro (-3,83%), 
tomate (-3,33%), frutas (-2,46%), 
farinha de trigo (-1,22%), car-
nes (-1,22%), açúcar refi nado 
(-1,10%), arroz (-0,60%) e pão 
francês (-0,55%).

Apesar da queda de muitos 
produtos, alguns alimentos 
fi caram mais caros. É o caso da 
cenoura (11,77%), hortaliças 
(5,22%), farinha de mandioca 
(2,63%), café moído (1,82%) e 

Em fevereiro, brasileiros gastaram menos para comprar alimentos.
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Infl ação é a mais baixa 
para fevereiro desde 2000
Com uma queda de preços de 0,45%, os alimentos foram os principais responsáveis pelo recuo da 
infl ação ofi cial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em fevereiro na 
comparação com o mês anterior

óleo de soja (1,05%).
E, enquanto comprar produtos 

para fazer sua própria refeição 
em casa fi cou, em média, 0,75% 
mais barato, comer fora custou 

mais 0,11%. O aumento de 5,04% 
dos gastos com educação, por 
outro lado, impediu uma queda 
maior da infl ação ofi cial. Feverei-
ro é o mês em que habitualmente 

são reajustadas as mensalidades 
dos cursos regulares, cujos va-
lores subiram 6,99%. Esse foi o 
item individual que mais pesou 
na infl ação do mês (ABr).

Cresce a intenção de 
investimentos da indústria

queriam investir era de apenas 
17,8%, enquanto as que estima-
vam investir menos eram 24,7% 
do total.

A proporção de empresas 
que estão certas em relação ao 
plano de investimentos para os 

próximos 12 meses (29,2%) 
superou a proporção das que 
estão incertas (22,7%). Esse 
foi o menor percentual de 
empresas incertas sobre a 
execução dos investimentos 
desde o fi m de 2015 (ABr).

Famílias com renda mais baixa 
tiveram infl ação de 4,69%


