
o início, as compras pela
i n t e r n e t eram cercadas
de incer teza, mas ofere-
ciam certo glamour. As pes-

soas que faziam compras virtuais se
sentiam vanguardistas, globalizadas
e conectadas ao que havia de mais
avançado na experiência de compra.

Hoje, ao redirecionar sua estratégia
de marketing, que passou a valori-
zar, em todos os comerciais, sua loja
vir tual e a comodidade da compra
por internet, a Casas Bahia demons-
tra que esta variedade de comércio
chegou às camadas populares e per-
deu todo o glamour dos primeiros
tempos, mas, em compensação, foi
estendido para todos os brasileiros
que têm um computador e uma
l i n h a telefônica ou uma lan house
perto de casa.



No Brasil já são 42 milhões de con-

sumidores conectados à internet que

podem comprar pela rede (1) Ibope

Net Ratings. Desde eletrodomésticos

até apartamentos têm sido vendidos

pela web e a eficiência desse tipo de

venda vem sendo comprovada por

exemplos cada vez mais impressio-

nantes. No início da crise econômica

mundial, e no auge do seu impacto,

um comunicado enviado por e-mail

pelo Grupo Izzo que opera no segmento

de motocicletas de marcas premium,

como Harley-Davidson, Triumph e

Ducati, obteve um grande aumento nas

vendas naquele momento de incerteza.

Nesse novo cenário virtual, um simples

e-mail pode fazer maravilhas.

Estamos de fato vivenciando uma nova

era na maneira de vender bens, mas as

questões relacionadas com a operação
física do processo de venda pela internet
ainda necessitam ser mais bem equacio-
nadas, pois não acompanharam em qua-

lidadeo desempenho tecnológico que já
alcançaram na operação virtual. A entre-
ga dos bens vendidos pela internet ainda
não merece, por parte dos operadores do
comércio online, a mesma atenção de-
dicada, por exemplo, aos programas de
segurança e gerenciamento de entregas.

Este artigo trata desta questão. Ao relegar
as questões relacionadas com a embala-
gem e a entrega de seus produtos a um
nível inferior de cuidado e atenção,
as empresas de comércio eletrônico
deixam de aproveitar muitas oportu-
nidades de completar com sucesso
seu processo de venda e se arriscam a
rebaixar, por falta desse cuidado, toda
a experiência de compra.

Um dos maiores expoentes da revolução
na informática, Steve Jobs passa quase
tanto tempo pensando na embalagem

de seus gadgets quanto nos próprios
produtos. Não é uma questão de gosto ou
de elegância, embora isto também faça
parte. Para Jobs, o ato de tirar o produto de
sua caixa é uma parte importante da ex-
periência do usuário e, como o mais que
ele faz, é pensado com muito cuidado.

Jobs vê a embalagem como uma ajuda
para apresentar uma tecnologia nova e

desconhecida aos consumidores. Por
exemplo, o Mac original, lançado em
1984. Naquela época, ninguém jamais
havia visto algo semelhante. Era con-
trolado por aquela coisa estranha que

apontava - um mouse - e não por um
teclado, como os PCs antes dele. Rara
familiarizar os novos usuários com o
mouse, Jobs fez questão de que ele
fosse embalado separadamente, em um
compartimento próprio. O fato de forçar
o usuário a desempacotar o mouse -
pegá-lo e conectá-lo - iria torná-lo um
pouco menos estranho quando tivesse
que usá-lo pela primeira vez.

Até hoje, Jobs vem planejando cuida-
dosamente essa rotina de desempaco-
tamento para cada um dos produtos da
Apple. A embalagem do iMac foi pro-

jetada para tornar óbvio como conectar
à máquina a internet, e recebeu uma
inserção de poliestireno especialmente
desenhada para servir também como
apoio para o fino manual de instruções.

O que lemos acima são o primeiro e o
segundo parágrafo da introdução do
livro: A cabeça de Steve jobs, de Leander
Kahney lançado pela editora Agir.

Poucos empresários de sucesso percebe-
ram, como ele, que a embalagem é in-
tegrante do processo de relacionamento
do consumidor/usuário com o produto e
componente importante da experiência
de consumo. Todos compreendem a
sensação que nos proporciona o desem-
brulhar de um presente, a expectativa da
descoberta, a alegria de receber algo.
Mas poucos conseguem transferir isto

para seus próprios produtos.

Steve Jobs percebeu que a embalagem
faz diferença, percebeu claramente sua
contribuição ao processo de engajamen-



to do usuário à marca e ao produto. Por

desconhecer questões simples como estas,

muitas empresas deixam de aproveitar

suas embalagens para estender, aprofun-

dar e tornar mais relevante a experiência

dos consumidores com seus produtos.

O caso das embalagens utilizadas no

e-commerce é um exemplo que vale a

pena mencionar. A experiência de com-

prar pela internet é bastante diferente da

de comprar em uma loja convencional

onde interagimos com o ambiente, ve-

mos e tocamos nos diversos produtos,

somos atendidos por uma pessoa espe-

cializada que pode nos orientar e escla-

recer nossas dúvidas. Tudo isso se perde

quando compramos por meio da web.

Em compensação ganhamos uma nova

sensação, a de estarmos conectados,

de sermos pessoas atualizadas vivendo

na vanguarda do nosso mundo e do

nosso tempo. Esta sensação, entretanto,

é totalmente desmistificada e rebaixada

quando recebemos em casa a maioria dos

produtos que compramos por este meio.

Isto acontece porque as embalagens do e-

commerce, as e-packs, na maioria das ve-

zes, não diferenciam em nada das piores

embalagens do varejo tradicional. Elas não

reafirmam ao consumidor a experiência

de vanguarda que é comprar pela i nternet,

não exaltam essa experiência, e perdem

a oportunidade de dar prosseguimento

ao relacionamento estabelecido online.

Quando fiz minha primeira compra na

Amazon Books, tive uma grande decep-

ção ao receber em casa uma caixinha de

papelão pardo sem impressão alguma. Eu

esperava receber uma embalagem da em-

presa que era, naquele momento, uma das

mais brilhantes empresas do comércio ele-

trônico mundial e recebi uma embalagem

igual a do mercadinho do seu Manoel.

Percebi, naquele momento, que, além de

deixar de realçar sua presença no mundo

real, a Amazon havia perdido a oportu-

nidade de usar aquela embalagem para

me valorizar como seu cliente, para me

integrar ainda mais em seu mundo, para

me oferecer outros acessos, convidar-me

para estender a experiência e, até mesmo,

para me vender alguma promoção, dando

continuidade a um relacionamento que

poderia se tornar duradouro.

As embalagens das empresas online

representam uma oportunidade única

de tornar real uma experiência virtual

e podem ser utilizadas para uma série

muito grande de ações de relaciona-

mento que, a custo praticamente zero,

podem transformar a experiência de

receber um produto pelo correio.

O mesmo se pode dizer sobre as

embalagens dos produtos eletrônicos,

calçados e outros bens em cujo pro-

cesso de escolha elas não têm atuação

direta, como acontece nos produtos

de consumo vendidos em gôndolas

dos supermercados e do autosserviço.

Essas embalagens, que não vendem

diretamente o produto, desempenham

um papel fundamental no processo de

entrega e acesso ao que foi comprado.

São elas que realizam a cerimônia final

onde se encerra o processo de compra

e começa a experiência com o novo

bem adquirido. Esse ritual de passagem

para o início do relacionamento do

consumidor/usuário, protagonizado

pela embalagem, foi perfeitamente per-

cebido por Steve Jobs, que chegou a este

entendimento porque presta atenção em

cada etapa do processo. Cada detalhe

para ele tem sua importância, foi por isso

que ele enxergou com perfeição o papel

que a embalagem desempenha na ex-

periência do usuário. Seu exemplo serve

para todos os empresários e empresas

cujos produtos utilizam embalagens.

Mas afinal, o que as empresas que

vendem por internet podem fazer para

ampliar a experiência dos consumido-

res com sua marca utilizando melhor

o potencial de comunicação de suas

embalagens? Em primeiro lugar, elas

poderiam criar embalagens especiais

com design diferenciado e exclusivo que

não são encontradas nas lojas convencio-

nais, mas apenas nas compras online. A

embalagem pode ajudar a separar esses

dois mundos também no ambiente real,

reafirmando o caráter diferenciado do

comércio eletrônico. Elas precisam ser

concebidas como e-packs e deixar de

ser um aproveitamento precário das



embalagens já existentes como acontece

hoje. As e-packs devem ser projetadas

como um componente do branding,

reforçando a personalidade e as caracte-

rísticas da marca entre os consumidores.

Ao adotarem este posicionamento, elas

passam, automaticamente, a confirmar,

no momento de entrega, o "acerto da

escolha", elevando toda a experiência a

um patamar superior. Ela deve oferecer

um Happy End ao processo de compra e

marcar de forma nítida a passagem para

o início da experiência com o produto

adquirido. É como se ela dissesse ao

consumidor: "aqui terminam nossos

serviços, obrigado pela preferência, você

fez uma ótima escolha ao comprar em

nossa loja eletrônica". Pelo menos é isso

que deveria acontecer.

Este momento crucial onde termina o

processo de compra e se inicia a etapa

de uso representa uma oportunidade

única de marcar de forma positiva toda

a experiência realizada até o momento.

Quando recebemos uma embalagem

ruim, feia, adaptada e de forma geral

semelhante às piores embalagens do va-

rejo convencional, como acontece hoje,

vemos rebaixada toda aquela sensação

inicia] da excitação da compra, feita

numa tela de alta definição, iluminada,

cheia de imagens, com design do mun-

do da informática digital. Essa sensação

se transforma ao se confrontar com a

realidade se revelando muitas vezes pior

do que quando começou.

Mas precisa mesmo ser dessa forma?

Este é um destino inexorável das emba-

lagens de entrega dos produtos compra-

dos pela internet?

É claro que não. Essas embalagens

podem ser bonitas, coloridas, cheias de

imagens, splashes e informações como

outra qualquer. Afinal o custo da embala-

gem está embutido no custo da operação

e sua melhor utilização representa o uso

de um recurso pelo qual a empresa já

pagou. A embalagem é uma poderosa

ferramenta de marketing que deve ser

utilizada para estender desde o primeiro

momento a experiência com a marca e

pode desempenhar uma série de funções

que abrem uma nova perspectiva no

relacionamento com o consumidor.

Uma ação elementar que pode ser reali-

zada tendo a embalagem como suporte é

a inclusão de informações. Inclusões são

operações simples que trazem benefícios

extraordinários. Folhetos com ofertas,

promoções e descontos que estimulam

uma nova compra, catálogo de produtos,

anúncios e outras peças de comunicação

podem ser adicionadas à embalagem

sem grandes dificuldades. Uma peça de

comunicação institucional pode ampliar

o conhecimento e a confiança na marca e

um brinde durável pode ser incluído para

fixá-la no mundo real tornando-a presente

fisicamente na casa do consumidor. Um

cartão vale desconto por fidelidade ou o

de um programa de recompensas pode

ser incluído na embalagem. Esse cartão

conterá um número codificado que, uma

vez adicionado ao campo adequado no

site da loja virtual, inscreve o consumidor

no programa estabelecendo um vínculo

duradouro e progressivo... Essa ação

também pode ter um caráter instantâneo

se o número do cartão der direito a um

download do prêmio.

Tudo isso pode ser feito utilizando a

embalagem como veículo e as possibi-

lidades dessas ações são muito amplas

e variadas. As empresas do comércio

eletrônico precisam utilizar melhor

suas embalagens, e assim não perde-

rem oportunidades que podem fazer

diferença na competição de mercado,
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