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Acompanhamento de compras anteriores vira a isca para conquistar o consumidor 
 
Os marqueteiros sempre tentaram prever o que as pessoas querem para, então, convencê-las 
a comprar os produtos. Entre as lojas on-line, incentivar os consumidores a comprarem 
produtos que talvez queiram é uma prática comum. A Amazon e a Netflix, duas das lojas mais 
conhecidas que adotam essa prática, recomendam, há muito tempo, produtos ou títulos de 
filmes para a clientela. As firmas usam uma técnica chamada filtragem colaborativa, baseando 
as sugestões nas compras prévias dos consumidores e em como eles classificam os produtos 
em comparação com outros clientes. 
 
Compreender isso não é tão fácil. As pessoas nem sempre compram o que gostam. Alguém 
pode comprar um suéter para a avó mesmo que não goste dele e nunca o compraria de novo. 
Da mesma forma, uma pessoa pode alugar um filme que talvez deteste, mas que o filho adore. 
Ou um filme assistido em uma pequena tela de avião pode receber uma nota inferior daquela 
que teria se fosse visto em um grande multiplex. 
 
A busca por melhores sugestões continua com inúmeras empresas vendendo programas que 
prometem mais filtros. A Barneys New York, rede de lojas de roupas caras, diz que conseguiu 
aumento de, pelo menos, 10% na receita online com a ajuda de um software de exploração de 
dados que encontra ligações entre certos comportamentos do internauta e maior tendência a 
comprar. 
 
Com um sistema desenvolvido pela Proclivity Systems, a Barneys usou dados sobre onde e 
quando um cliente visitou seu site e outras informações demográficas para determinar em 
quem deve concentrar suas mensagens de e-mail. 
 
Por exemplo, uma mensagem de e-mail com ofertas pode ir para os que compraram certos 
tipos de produtos no passado quando os itens estavam em liquidação. Em termos mais 
simples, se alguém compra apenas quando algo está em liquidação, mas nunca o faz em 
dezembro, então o e-mail com anúncios não deve ser enviado ao consumidor em dezembro. 
 
- Há um rastro de interesses deixado pelos clientes - conta Sheldon Gilbert, fundador e 
executivo-chefe da Proclivity. 
 
A pesquisa sobre vendas poderia ser integrada com outro comportamento. O consumidor 
compra apenas quando um item chega a um determinado preço? O cliente está mais inclinado 
a comprar no fim de semana ou durante a semana? Deve ser material orgânico? Um algoritmo 
deve equilibrar esses comportamentos para determinar a probabilidade de alguém abrir o e-
mail, e uma vez aberto, clicar no site e comprar o produto. Quanto mais informação, melhor 
fica a previsão, segundo a Proclivity, com sede em Nova York. 
 
A Barneys teve, pelo menos, um aumento de 10% na receita on-line, em relação a grupos 
controlados, de acordo com Larry Promisel, vice-presidente de e-commerce da Barnes. 
Promisel constatou que mais 20% de consumidores comprariam a partir das mensagens de e-
mail personalizadas. A empresa economizou dinheiro deixando de enviar e-mails para 
consumidores que não estão dispostos a comprar. 
 
Além do crescimento das vendas, explica Promisel, a boa vontade do consumidor também 
aumenta, uma vez que a clientela acredita que a empresa entende seus interesses ao enviar 
sugestões de produtos que compraria. 
 
Ainda assim, saber o que as pessoas querem continua sendo um problema. Apesar de a Netflix 
ter convencido quase cinco milhões de registrados a darem dois bilhões de notas para filmes 
ao site, a empresa ainda encontra dificuldade em saber exatamente do que alguém gostará. 
 



– Eu queria poder dizer que nosso sistema de recomendação é confiável, mas não é perfeito – 
revela Reed Hastings, executivo-chefe da Netflix. 
 
Na melhor das hipóteses, a Netflix sabe que se alguém dá uma nota alta a um drama 
específico, ela pode prever que outro drama o cliente prefere correlacionando a nota com a de 
outros. 
 
– Mas se eu sei que você gosta de drama, não sei se gosta de terror – conta Hastings. 
 
Como os consumidores valorizam mais a seleção e a rápida entrega do que recomendações, a 
empresa não está tão preocupada com seu sistema de previsão. Mesmo um aumento de 10% 
no sistema de notas não foi possível. A Netflix ofereceu um prêmio de US$ 1 milhão (cerca de 
R$ 1,65 milhão) para qualquer um que pudesse fazer isso, mas houve apenas um aumento de 
cerca de 9%. 
 
– Usar o máximo de informação que você puder é muito importante – observa Yehuda Koren, 
pesquisador da AT&T, integrante do grupo que chegou aos resultados. 
 
Para fazer ainda melhor, Koren seguiria todos os cliques, os filmes que as pessoas procuraram, 
as páginas que visitaram, os movimentos com o mouse, informações que a Netflix não coleta 
agora. Fazer esse tipo de análise, acredita Gilbert da Proclivity, evitaria que as lojas enviassem 
recomendações baseadas em informação desatualizada. 
 
– Eu ainda recebo e-mails da Amazon recomendando livros com base nos títulos de Jared 
Diamond que comprei há três anos. Mas não recebo nada sobre meu interesse em jardinagem. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 maio 2008. Economia, p. E7. 
 


