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OPINIÃO
Experiência de compra: o 

segredo para encantar clientes!

A experiência de 

compra não é a mesma 

coisa que comprar

A frase parece estranha, 
mas a verdade é que 
muita coisa pode afastar 

o consumidor do momento em 
que ele busca ou encontra um 
produto que o interessa. A 
interação é complexa, passa 
por diversas etapas racionais 
e emocionais, e ainda quando 
não se concretiza no momento, 
pode converter mais adiante 
- às vezes até em outro canal 
que não seja o digital (por isso 
operações multichannel e om-
nichannel são uma tendência 
impossível de ignorar).

Mas para que isso aconteça, 
uma boa experiência de com-
pra no e-commerce é um requi-
sito fundamental. Essa intera-
ção do cliente com a empresa 
envolve diversos aspectos. 
De cara, o ambiente virtual já 
oferece estímulos diferentes. 
Não há cheiros, em geral não 
há música ambiente nem um 
contato humano acolhedor 
que quebre o gelo e inicie uma 
experiência positiva. Portanto, 
ao cair em um e-commerce, a 
experiência de compra precisa 
atrair o consumidor de outras 
maneiras, cumprindo esse 
efeito que a ambientação de 
uma loja física envolve. 

Para chegar até sua marca, 
aquele consumidor já atraves-
sou um percurso na direção 
do seu produto ou serviço 
alinhado a uma maneira de 
pensar e uma visão - se você é 
transparente e autêntico, não 
existe quebra de expectativa 
conforme ele interage com o 
conteúdo.

Mas o consumidor que está 
ali muito provavelmente foi 
atraído por uma mercadoria 
específi ca. 

Nesse momento, a experiên-
cia de compra precisa ser capaz 
de emular os benefícios do 
consumo daquela mercadoria. 
Fotos, fi chas técnicas deta-
lhadas, porém fáceis de ler e 
entender, vídeos convidativos 
e outros recursos que permi-
tam demostrar a satisfação em 
adquirir aquele produto são 
fundamentais para dar mais 
um passo na conversão em 
compra.

Nesse momento, vale explo-
rar ao máximo tanto aspectos 
físicos do produto, como 
materiais, utilidade, modos 

de usar, como o imaginário 
associado. Vestuário fi tness 
com fotos de modelos em 
academia tendem a estimular 
muito mais a imaginação de 
quem treina do que quando 
fotografados em modelos de 
passarela. Em outras palavras, 
é preciso explorar elementos 
sensoriais e promover momen-
tos envolventes.

Da mesma maneira que 
vendedores experientes e bem 
treinados são decisivos quando 
falamos em converter uma 
venda de um consumidor que 
está envolvido com o produto, 
mas está indeciso, a loja onli-
ne precisa cumprir um papel 
similar. Depois de garantir a 
confi abilidade e identifi cação 
em uma relação com a marca, 
a experiência de compra online 
precisa ser simples e intuitiva. 

Escolher os produtos e suas 
especifi cações e fechar o carri-
nho não deve ser complicado. 
Uma má experiência nessa 
etapa pode fazê-lo abandonar 
a compra quase na linha de 
chegada. Certifi que-se de que 
seu e-commerce é fl uido e efi -
ciente em todas as plataformas 
em que opera.Feita a compra, 
já começa a experiência da qual 
dependem as próximas. 

Completar o pagamento 
com facilidade, acompanhar 
a entrega e ter um bom pós-
-vendas, efi ciente tanto para 
resolver problemas como para 
assegurar ao cliente que ele 
fez a sua escolha dos sonhos, 
reforçam o relacionamento 
com a marca e abrem espaço 
para reiniciar uma jornada 
futura. A satisfação gerada 
pela compra é um sentimento 
extremamente relevante, que 
deve ser valorizado. 

A partir daí o cliente ex-
perimenta a satisfação e a 
ansiedade pela entrega, e é um 
bom momento para reforçar o 
vínculo, sendo transparente no 
pós-venda e trazendo outras 
possibilidades de compras 
agradáveis. É um bom momen-
to para oferecer inscrição em 
uma newsletter ou interação 
por outros canais diferentes 
daquele no qual foi realizada 
a venda.

(*) - É Diretor de Marketplace da 
ABComm, Head de E-Commerce 

na Riachuelo e Vice-presidente da 
ABLEC sendo um dos precursores 
dos shoppings virtuais no país e o 
primeiro lojista a integrar em uma 
mesma plataforma todos grandes 

players nacionais.
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News@TI
Dell Technologies lidera mercado brasileiro de 
soluções hiperconvergentes

@ A Dell Technologies liderou o mercado brasileiro de soluções 
hiperconvergentes, com 45% da receita registrada pelo segmen-

to em 2018. Na comparação ano a ano, o crescimento do mercado 
nacional de soluções hiperconvergentes é de 93,2%. Os dados fazem 
parte do relatório IDC Latin America Converged Systems Tracker-
-19Q1, da IDC, empresa líder em inteligência de mercado, serviços 
de consultoria e conferências com as indústrias de Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações.

FIDI abre vagas para analista jr de Informática

@A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por 
Imagem (FIDI) – responsável por gerir sistemas de diagnóstico 

por imagem na rede pública de saúde – acaba de abrir processo seletivo 
para contratação de analista junior de informática para atuar em Goiâ-
nia. A oportunidade é para início imediato e os interessados devem se 
candidatar pelo site da Fundação, no item “Vagas”, localizado no fi m da 
página. Na Fundação, o analista junior de suporte em informática será 
responsável pelo adequado desenvolvimento das atividades de suporte 
de chamados, identifi cação e solução de problemas ocorridos, visando 
garantir o funcionamento, manutenção, segurança e o aperfeiçoamento 
das soluções tecnológicas (http://www.fi di.org.br/).

Concurso Desafi o IoT promove visibilidade para 
startups

@O Desafi o IoT é uma iniciativa que tem como objetivo incentivar 
startups a empreender em Internet das Coisas. As inscrições já 

estão abertas e podem ser realizadas, gratuitamente, até 26 de julho. 
Para participar, acesse: https://desafi ot.org.br/. No dia 30 de julho, 
serão divulgadas as propostas escolhidas e os participantes terão 
as seguintes etapas a cumprir: 05 e 06 de Agosto - Apresentação 
dos projetos na Universidade de São Paulo (USP) e Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.
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HP mira crescente mercado brasileiro 
de impressão 3D

Companhia aumenta liderança e ritmo no setor com entrega das primeiras impressoras 3D industriais 
do Brasil, apresenta nova revendedora SKA e negócio de manufatura local com a FLEX

Dicas importantes para proteger seu smartphone do novo golpe de chip clonado
Quem hoje em dia não depende do celular? 

Há 30 anos, era apenas um telefone para 
fazer ligações, mas hoje está tudo ali: acesso 
ao e-mail, contas bancárias, contatos e por 
aí vai. O risco de se tornar alvo de um crime 
cibernético já é alto e vem aumentando a 
cada dia, junto ao crescente uso da internet 
e compartilhamento de dados.

Um novo tipo de golpe que está pegando 
muitas pessoas usa a clonagem de chips de 
celular e mensagens no WhatsApp para extor-
quir usuários. Agora, os bandidos não precisam 
nem mais roubar o aparelho. Eles conseguem 
sequestrar a linha, desativar o chip original 
e assumir a identidade da vítima, abrindo as 
portas para qualquer e todo tipo de fraude. 
Para se ter uma ideia, dados da Célula de In-
teligência Cibernética da Polícia Civil, mostra 
que, em um período de 3 meses, mais de 5 
mil pessoas foram afetadas em todo o Brasil.

Você sabe o que fazer no caso de ser vítima 
de um golpe desses? Confi ra a seguir 4 dicas 
de medidas simples que podem evitar grandes 
transtornos:
1. Assim que perceber algo estranho com 

sua linha telefônica, como o sinal corta-
do ou mensagens estranhas referentes 
a sua conta bancária, é preciso avisar a 
instituição fi nanceira imediatamente e 
alterar a senha de acesso ao sistema.

2. É indicado alterar todas as senhas de 
acesso aos aplicativos, e-mail e até de 
segurança do celular, sem exceção.

3. O usuário deve se dirigir a uma loja da 
operadora, comunicar as suspeitas e pedir 
para trocar o chip, imediatamente.

4. Caso a suspeita seja comprovada, é in-
dicado que a vítima registre um Boletim 
de Ocorrência com o máximo de dados 
possível para que as autoridades tenham 
mais chances de resolver o crime.

Estar atento a essas dicas é muito importante, 
mas o fato é que hoje em dia não basta saber o 
que fazer se um crime cibernético afetar você, 
mas saber antes de mais nada como detectar 
e impedir que ele aconteça. Neste cenário, 
existem empresas que oferecem serviços 
completos de proteção dos dados celulares. A 
Kakau Seguros, por exemplo, oferece em seu 

produto Kakau Protege, proteção para o apa-
relho e para os  dados do segurado através da 
parceria com a Affi nion, o Protege Web. “Cada 
vez mais é preciso se proteger de forma efetiva. 
Por meio do Protege Web monitoramos os dados 
pessoais do segurado e emitimos alertas caso 
seja detectada alguma inconsistência ou risco 
na internet. A solução é completa e também 
oferece suporte integral para solucionar o pro-
blema caso seja necessário”, ressalta Henrique 
Volpi, CEO da Kakau.co. 

Soluções de proteção de dados devem 
se tornar tão comuns quanto um seguro de 
carro. De acordo com pesquisa realizada pela 
Affi nion, empresa parceira da Kakau.co, a 
preocupação e o nível de conscientização das 
pessoas em relação aos crimes cibernéticos já 
superam as outras formas de crimes, incluindo 
assaltos e furtos. 

“Nossa pesquisa mostrou que 61% dos consu-
midores se mostram realmente amedrontados 
com esse tipo de crime, que só vem crescendo. 
O maior nível de preocupação é encontrado 
no Brasil, com 87% e 75% nos EUA”, conta o 
diretor da Affi nion, Alexandre Primo.

Com base em sua liderança no setor 
de impressão 3D, a HP Inc. anunciou 
a disponibilização comercial de seu 

portfólio de soluções de impressão 3D HP 
Jet Fusion e a expansão de seu negócio 
de impressão 3D e manufatura digital 
no maior mercado industrial da América 
Latina – o Brasil.

Conhecido como o motor econômico da 
América Latina2, o mercado manufatureiro 
do Brasil cresceu quase 4% ao ano3 e deve 
continuar essa trajetória ascendente nos 
próximos anos1, ao passo que a necessi-
dade por manufatura digital sob demanda 
e produtos impressos em 3D continua 
aumentando.

A HP e a SKA trabalharam juntas na 
implementação e instalação de sistemas de 
impressão 3D da HP no amplo e sustentá-
vel ambiente de manufatura da Flex Ltda, 
localizado em Sorocaba. Com a instalação 
de impressoras 3D HP Jet Fusion, a Flex 
agora pode oferecer manufatura aditiva 
sob demanda a clientes locais, resultando 
na aceleração do design e da produção e 
na melhoria da efi ciência em todo o ciclo 
de manufatura.

“Estamos felizes em trazer nosso conhe-
cimento em impressão 3D e manufatura 
digital ao Brasil, um dos centros industriais 
mais robustos e de crescimento mais rápido 
na América Latina”, afi rma Claudio Raupp, 
diretor administrativo da HP Inc. no Brasil. 
“A inovadora tecnologia de impressão 3D 
da HP está mudando os fundamentos da 
cadeia de suprimentos para produtos fi nais 
e de alto valor, ao acelerar a manufatura 
digital para produzir componentes onde e 
quando forem necessários. Estamos orgu-
lhosos de trabalhar juntamente com a SKA, 
e animados para ver a Flex impulsionar a 
inovação utilizando tecnologia HP Multi 
Jet Fusion”, completa Raupp.

Mudando o jeito de o mundo 

desenhar e fabricar

Com seu potencial de revolucionar a pro-
dução em massa em todas as indústrias e 
atender à demanda do consumidor por pro-
dutos personalizados, a impressão 3D está 
abrindo o caminho da Quarta Revolução 
Industrial. Segundo o Fórum Econômico 
Mundial, o valor das transformações digi-
tais para esse momento é estimado em US$ 
100 trilhões só nos próximos 10 anos, em 
todos os setores, indústrias e localidades. 
O setor manufatureiro, que há muito tempo 
impulsiona a prosperidade e o crescimento 
econômico globais, é essencial para essa 
transformação.

A HP é líder mundial no fornecimento de 
impressoras 3D para produção em plástico. 

Sua tecnologia de impressão 3D Multi Jet 
Fusion revoluciona o design, a prototipa-
gem e a manufatura com sua capacidade 
exclusiva de controlar as propriedades dos 
componentes em cada nível do voxel. Isso 
permite o desenho e a produção de peças 
antes inconcebíveis e, no futuro, produtos 
com múltiplas propriedades físicas, como 

rigidez e fl exibilidade variáveis, diversas 
cores e texturas, condutibilidade e comu-
nicação elétricas. Só no ano passado, mais 
de 10 milhões de componentes impressos 
em 3D foram produzidos com a tecnologia 
HP Multi Jet Fusion.

Previsão de crescimento de dois 

dígitos

Os gastos mundiais com impressão 3D 
atingirão US$ 13,8 bilhões em 2019, de 
acordo com Guia de Gastos divulgado 
recentemente pela IDC. A América Latina 
tem tido um importante papel no renas-
cimento da manufatura, e a tecnologia 
de impressão 3D promove uma onda de 
inovação e pensamento empreendedor 
entre os fabricantes – grandes e pequenos 
– em toda a região. Aliás, espera-se que a 
América Latina tenha um dos crescimentos 
mais rápidos em impressão 3D, com taxa 
de crescimento anual composta de mais 
de 25%1.

“Os benefícios da manufatura 3D e a ve-

locidade, qualidade e economia de custos 
proporcionados pela tecnologia HP Multi 
Jet Fusion a tornarão a escolha certa para 
empresas em diversos setores no Brasil”, 
afi rma Siegfried Koelln, presidente da 
SKA. “Temos experiência em impressão 
3D, design mecânico e fabricação. Nossa 
equipe comercial especializada em impres-
são 3D foi treinada e certifi cada pela HP, 
GA. Além disso, estamos construindo um 
moderno laboratório para exibir a tecno-
logia HP Multi Jet Fusion em nossa sede 
em São Leopoldo, no RS”, complementa 
o executivo.

“Companhias que não se mexerem rá-
pida e objetivamente serão deixadas para 
trás, e é por isso que estamos empolgados 
de ampliar nossa atual parceria com a HP 
para trazer a próxima geração de tecno-
logias de impressão 3D para a América 
Latina”, Leandro Santos, vice-presidente 
da Flex Ltda. “A solução corporativa de 
impressão 3D da HP é capaz de entregar 
peças físicas de qualidade superior com 
rapidez e efi ciência de custo, o que dá a 
nossa companhia uma vantagem compe-
titiva no futuro da manufatura digital”, 
fi naliza Santos.

 
Fontes:
1 IDC Worldwide Annual 3D Printing 
Spending Guide, janeiro de 2019
2 Global Manufacturing and Industrialization 
Summit, julho de 2018
3 Trading Economics, fevereiro de 2019
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HP Jet Fusion 4210 3D Printer Fleet.


