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A loja de comércio eletrônico Submarino (www.submarino.com.br) investiu a quantia de R$ 300 
mil no projeto de personalização do site, que atualmente comercializa mais de 700 mil produtos. 
Com a mudança, os consumidores terão acesso a homepages que ofereçam itens que realmente 
tenha interesse em adquirir. A informação é do diretor comercial e de marketing da empresa, 
André Shinohara.  
 
Segundo o diretor-geral da companhia, Flávio Jansen, este processo faz parte da evolução da 
empresa no relacionamento com os clientes, processo que começou há um ano, quando o site 
implementou a ferramenta de data mining.  
 
Por meio da ferramenta, o sistema cruza as informações sobre o comportamento de compra de 
cada consumidor com modelos de propensão a futuras compras, desenvolvidos a partir da análise 
do histórico de cada cliente. Ele também detecta os produtos com condições especiais de preço 
nas linhas que o cliente mais compra e apresenta em uma área de saldão personalizada. Dessa 
forma, ‘monta’ uma página pessoal do Submarino, que traz as informações cadastrais do cliente, 
das lojas e categorias em que comprou recentemente.  
 
A ferramenta, segundo Jansen não desrespeita a privacidade dos mais de 1 milhão de pessoas 
cadastradas no site. Na opinião de Shinohara, os consumidores passarão a acessar mais a loja 
virtual, já que cada vez que ele entrar na sua home esta será atualizada. “Ainda estamos em 
processo de implantação, mas já confiantes com o resultado que vamos obter”, diz.  
 
Namorados  
 
Desde o dia 26 de abril, o Submarino colocou no ar um hot site especial, criado para celebrar o 
Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, que oferece promoções, concursos culturais e 
dicas de presentes. A expectativa para esta data, segundo Shinohara, é de que as vendas 
aumentem entre 40% e 50% na comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com 
ele, em 2002 as vendas no site aumentaram em 70% em relação a 2001. O valor do tíquete 
médio deve ser de R$ 200, mesma quantia estimada para o Dia das Mães deste ano.  
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