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como encantar clientes 
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Todos nós sabemos que atender bem o cliente é 
uma condição importante para qualquer relação 

de negócios. Pensando nisso, gerar experiências 
inesquecíveis para o seu consumidor, seja ele pes-
soa física ou jurídica, é fundamental, se queremos 
transformar o negócio em um modelo atrativo e 
exemplar, gerando mais vendas e consumidores 
fiéis à sua marca.
Para isso acontecer, é preciso pensar nos conceitos de 
Costumer Experience (CX), ou Experiência do Con-
sumidor (em português), nome que se dá ao conjunto 
de percepções e impressões que um consumidor pos-
sui sobre uma determinada empresa após interagir com 
a mesma; além da percepção que a organização passa 
para os clientes durante todo o processo de interação, 
antes, durante e após uma conversão, seja ela uma com-
pra ou contratação.
Diferentemente dos conceitos de atendimento ao 
cliente, que se trata apenas da etapa de atendimen-
to durante o processo de compra, a Experiência do 
Cliente é mais ampla, envolve todas as etapas da 
jornada do consumidor; desde o momento em que 
ele conhece a marca, navega pelo site, entra em con-
tato com a empresa e finaliza uma compra, até mo-
mentos posteriores, como um eventual atendimento 

ou suporte pós-compra, por exemplo.
Desta forma, ao adotar as práticas do Costumer Expe-
rience, a empresa deve ter como objetivo transformar 
toda a experiência do cliente, ao adquirir um produto 
ou serviço, em algo memorável por si só, ou seja, gerar 
uma experiência de modo que todo o serviço seja pres-
tado de maneira efetiva, clara e encantadora, em toda a 
jornada do consumidor. 
Para isso acontecer, é preciso conhecer bem o perfil 
do seu cliente e estar disposto a ouvir, sanar dúvidas e 
solucionar problemas, mais até do que apenas oferecer 
o seu produto. Ter empatia pelo consumidor é de suma 
importância e faz total diferença. A regra é simples: 
quanto mais satisfeitas as pessoas estiverem com a 
sua empresa, maior será a fidelidade delas. Porém, se 
não estiver disposto a tratá-las com a devida importân-
cia, não oferecer uma boa assistência e ignorar suas 
queixas, possivelmente você deixará sua marca. Lem-
bre-se: para cada um comentário negativo, precisará 
de cinco positivos, para conquistar um novo cliente. 
Diante disso, quem oferece um atendimento surpreen-
dente e satisfatório, ganha destaque no mercado.
Quando uma empresa baseia a sua cultura sob a ótica 
do Costumer Experience, a tendência é que ela consiga 
atingir níveis satisfatórios tão altos a ponto de que os 
seus clientes comecem a indicar a marca para outros 
consumidores, automaticamente vão fazer parte do seu 
time comercial. Esse é o caso do Grupo Transrota, uma 
empresa de transportes especializada em distribuição e 
apoio logístico nos diversos segmentos do mercado. 
E o que faz da Transrota uma empresa reconhecida den-
tro do mercado?

Nós, do Grupo Transrota, somos fascinados por propor-
cionar uma experiência incrível para os nossos clientes, 
sempre dizemos que não vendemos fretes e sim uma 
experiencia! Em razão disso, introduzimos em nossa 
cultura o Customer Centric (Cliente no Centro), onde 
pensamos em ações mais práticas, desde a primeira in-
teração com o cliente, quando ainda é apenas um consu-
midor em potencial, e seguimos com as demais fases da 
sua jornada até chegar ao pós-venda. A estratégia é sim-
ples: aumentar sempre a satisfação de nossos clientes! 
Tendo em vista sempre proporcionar a melhor a melhor 
experiencia possível, definimos quatro pilares funda-
mentais para o nosso atendimento:
1. Empatia;
2. Comunicação;
3. Proatividade;
4. Compromisso.
Se somarmos esses pilares, junto ao trabalho de Em-
ployee Experience (Experiencia do Colaborador), 
que também é algo muito forte em nossa cultura, 
conseguimos ter um time extremamente motivado e 
focado em entregar a melhor experiencia aos nossos 
clientes. 
Em 2021, implementamos o Net Promoter Score (NPS) 
em nosso pós-venda e conseguimos uma nota 9,67. Fi-
camos maravilhados com o resultado alcançado e temos 
certeza de que essa nota se deu pela soma das iniciativas 
acima mencionadas; levando em conta que ainda pode-
mos melhorá-la, visto que ainda estamos no início da 
nossa jornada.   
Não basta investir em estratégias para melhorar a Expe-
riência do Consumidor, é uma soma de atividades; ter 

foco e trabalhar uma cultura organizacional voltada 
para que o consumidor esteja no centro das decisões 
da organização, a fim de que as empresas consigam 
vencer os principais desafios existentes na relação 
com o consumidor, garantindo que suas necessidades 
estejam sempre em primeiro lugar.
Até a próxima!
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Embalagens de tamanho adequado para o produto, redução 
de excesso de material, segurança, identificação e comuni-
cação com a marca foram os pontos de destaque levantados 

pelo público que faz compras diretamente em canais das marcas 
fabricantes. Consumidores acreditam que 75% a 90% do espaço 
da embalagem devem ser preenchidos com o produto pedido. 

Eles esperam que produtos que não são frágeis, como roupas, 
sejam entregues em embalagens flexíveis como envelopes de 
proteção, e não em sistemas rígidos como caixas de papelão. 
O estudo apontou que 80% dos consumidores ficam satisfeitos 
em receber seu pedido em envelopes de proteção, os famosos 
mailers. Segundo o levantamento realizado nos Estados Unidos, 
o uso de caixas quando não é necessário e a presença de mate-
riais para preenchimento de espaço em excesso comprometem 
a experiência de compra. 

“Quando não se otimiza material, seja plástico ou papel, é ge-
rado um desconforto para os consumidores que tem que fazer o 
descarte do pacote, muitas vezes, grande. E isso causa frustração 
como parte da experiência do cliente, principalmente quando 
ele realiza compras online com frequência,” comenta Flávia 
Moreira, Gerente de Marketing da Sealed Air para os mercados 
de indústria e fulfillment na América Latina. 

A executiva destaca que é possível aprimorar o sistema de 
proteção nos centros de fulfillment, por meio de tecnologias de 
automação que configuram pacotes de acordo com o tamanho da 
mercadoria. “Automação é fundamental para otimizar a operação 
e reduzir material. Essa redução permite otimização de frete e 
reduz o uso de material desnecessário, facilitando o descarte 
para o consumidor, tornando a operação mais sustentável”, 
explica Flávia. 

O estudo também trouxe dados que reforçam a importância 
da aparência da embalagem e sua influência positiva para o rela-
cionamento das marcas com seus consumidores. “A embalagem 

Um estudo desenvolvido pela líder em fabricação de embalagens, Sealed Air, revelou a percepção dos consumidores sobre as embalagens utilizadas pelo 
e-commerce de marcas que vendem direto para o consumidor, sistema conhecido como D2C (direct to consumer).

de proteção substituiu a experiência de compra tradicional e é 
a primeira impressão da marca de um produto quando chega à 
porta do consumidor”, afirma Flávia. Esse é um ponto que se 
destaca dentre o público jovem. 

Os dados mostram que 49% dos compradores online com idade 
entre 18 e 29 anos afirmaram que ficam mais animados ao receber 
suas compras em embalagens com a marca do produto ou pacotes 
que se assemelham a um presente. Por outro lado, dentre o pú-
blico de 30 a 44 anos, este índice cai para 37%; seguido de 29% 
para compradores de 30 a 44 anos; 29% no caso do público de 
45 a 60 anos e 15% dentre os compradores com mais de 60 anos.

A
ig

ar
s 

R
ei

nh
ol

ds
_C

A
N

VA Envelopes personalizados ajudam a construir o reconhecimento 
da marca e a criar uma experiência positiva de unboxing para o 
consumidor. Ao mesmo tempo, os consumidores demonstraram 
preocupação com o roubo de mercadorias. Os participantes do 
estudo da Sealed Air admitiram que quanto mais premium um 
produto, mais eles preferem uma embalagem simplificada por 
fora e uma embalagem mais elaborada por dentro. 

“Este é um ponto de atenção para as marcas que precisam desen-
volver um bom planejamento de proteção, aliando comunicação 
de marca e segurança. Um exemplo disso seria a customização 
do interior da embalagem”, comenta Flávia. A pesquisa apontou 
ainda, que 20% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por 
embalagens personalizadas para serem enviadas como presente. 

“Na jornada do e-commerce, a embalagem possibilita grandes 
oportunidades de diferenciação para a comunicação da marca, 
como o uso de tecnologias de conectividade”, afirma a especia-
lista da Sealed Air. Muitas marcas usam QR code como forma 
de fornecer informações e ofertas aos consumidores. O estudo 
apontou que dois terços dos compradores de e-commerce aces-
sam QR codes para ofertas especiais e cupons e, daqueles que 
usam a tecnologia 70% os utilizam pelo menos uma vez por mês. 

Ao serem questionados sobre o melhor local para acessar as 
ofertas fisicamente, consumidores revelaram que o exterior da 
embalagem é melhor para ofertas não personalizadas, como 
cupons ou ofertas especiais. Por questão de segurança, apon-
taram que o interior da embalagem é melhor para produtos de 
cortesia, informações adicionais do produto e informações de 
devolução ou garantia.

Além da possibilidade de ofertas e experiências personalizadas, 
as operações de e-commerce já contam com uma solução que 
digitaliza a nota fiscal, fator que colabora com confidencialidade 
da compra e com a redução de material. - Fonte e mais informa-
ções: (www.sealedair.com.br).
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