


Este artigo pretende comparar o ciclo de vendas - e os

modelos relacionados a ele - com o ciclo da experiência.

O ciclo de vendas é uma ferramenta tradicional utiliza-

da no comércio. O ciclo de vendas constrói a relação fa-

bricante-cliente a partir do ponto de vista do fabricante

com o objetivo de levar clientes potenciais a efetuar uma

transação. O ciclo da experiência é uma nova ferramen-

ta que sintetiza e dá forma a uma abordagem mais ampla

e holística, sendo utilizada por um número crescente de

designers, por especialistas em branding e profissionais
de marketing. O ciclo da experiência constrói a relação

fabricante-cliente a partir do ponto de vista do cliente,

com o objetivo de atingir mais que uma simples transação

e, desse modo, estabelecer uma relação entre o fabricante

e o cliente e estimular um diálogo constante entre eles.

Reconhecemos que o modelo do ciclo de vendas tem valor,

e que os designers precisam estar familiarizados com ele. No

entanto, se em meio a uma negociação com um cliente o as-

sunto surgir como um tópico a ser discutido, os designers

devem considerar o ciclo da experiência como uma alterna-

tiva de enquadramento do problema - e devem traze-la para

a discussão. Acreditamos que o ciclo da experiência seja um

modelo mais vantajoso, não apenas para designers, mas tam-

bém para profissionais de marketing e vendedores, porque ele

oferece maior probabilidade de resultar em experiência de va-

lor duradouro para os clientes e, consequentemente, em maior

valor, a longo prazo, para os fabricantes.



Tempo
O ciclo de vendas é um modelo de uso muito comum no co-
mércio. Normalmente, ele condiciona a estrutura básica do
marketing e das atividades de vendas, proporcionando um mo-
delo prático para o planejamento. O ciclo de vendas descreve os
estágios que levam à venda (ou à compra), e inclui a conscien-
tização, por parte do cliente, sua avaliação e a seleção. O obje-
tivo é estimular o cliente a comprar - anunciando o produto
visando promover uma relação de familiaridade, informando
sobre o produto visando transmitir conhecimento e oferecendo
incentivos visando o fechamento do negócio.

O ciclo de vendas também se refere ao tempo necessário para
que o processo de venda se complete. A duração do ciclo de
vendas vai variar dependendo do custo, da complexidade e
do contexto de uso do produto que está sendo vendido. Por
exemplo, um sistema de informação em um hospital pode ter
um ciclo de vendas que dure três anos, enquanto o ciclo de
vendas de um novo console de videogame pode levar alguns
dias ou semanas. O ciclo de vendas não apresenta uma forma
única, canônica. Muitas variações podem ser encontradas em
livros e revistas especializados e, na prática, é comum adaptar
o modelo adicionando ou subtraindo suas etapas de modo
a se ajustarem às diferentes situações. Uma característica
comum dos modelos do ciclo de vendas é o modelo de "fu-
nil" - uma analogia visual ao processo que se inicia com um
grande número de clientes em potencial, que se estreita até
chegar aos clientes provavelmente interessados (prospects) e
que se estreita ainda uma vez mais até chegar aos clientes que
efetivamente compram. O modelo de funil é muito útil na
administração de um "pipeline de vendas". Definir uma série
de etapas no processo de vendas cria oportunidades para se

traçar objetivos, acompanhar o desempenho e analisar sua
eficácia, tornando a previsão mais segura e possibilitando o
desenvolvimento do processo.

O modelo acima atualiza o ciclo de vendas. Ele apre-
senta os estágios do processo como objetivos do ven-
dedor em relação ao cliente e acrescenta as atitudes que
o vendedor deve tomar para alcançar esses objetivos e
medir sua eficácia. O modelo também acrescenta uma
etapa para o feedback do cliente, fator muito importante
para o aprimoramento e inovação do produto. Relacio-
nados ao modelo do ciclo de vendas existem os mode-
los de processo de decisão e de adoção de tecnologia.
Rogers (6) enuncia as cinco etapas do processo de deci-
são da inovação:

Conhecimento
Persuasão
Decisão
Implementação
Confirmação

Kotler e Armstrong (4) enunciam outra variação no pro-
cesso de decisão:

Reconhecimento de problemas: considerar a necessidade,
Busca por informações: pesquisar o produto.
Avaliação das alternativas: avaliar o produto.
Decisão de compra: comprar o produto.
Comportamento pós-compra: consumir ou usar o produto.



Definir a primeira etapa como reconhecimento de proble-
mas talvez insinue que o "problema" tenha uma existência
objetiva independente do cliente - e do fabricante. Apontar
o processo de decisão de compra como um processo de so-
lução de problemas sugere que o cliente aja como um "ator
racional" O perigo está no fato de, geralmente, as pessoas
agirem motivadas pela emoção e não pelo interesse pessoal
calculado racionalmente. Para elas, as definições de proble-
mas dependem dos seus pontos de vista e, muitas vezes, eles
se consolidam através de conversas com outras pessoas - in-
clusive fabricantes. De fato, parte do processo de inovação é
reenquadrar uma situação já existente a fim de criar um con-
senso em torno de uma nova definição para um problema.
(Modelos de tomada de decisão como solução de problemas
imitam os modelos do processo de design compreendido como
solução de problemas, muito comuns nas discussões sobre os
métodos de design da primeira geração. Ao propor uma segun-
da geração de métodos de design, Horst Rittel (5) demonstrou
as limitações do design entendido como solução de problemas
e, como alternativa, sugeriu uma visão do design como discus-
são dos problemas.).

Bitner (1) enuncia as seis etapas de um processo de adoção de
tecnologia self-service:

Conhecimento
Investigação
Avaliação
Teste
Uso freqüente
Comprometimento
Bitner considera o "teste" como sendo a etapa mais im-
portante, pois ele é influenciado pelo imediatismo dos
clientes ou pela expectativa que eles trazem à interação:
eles são capazes de fazer (habilidade), eles sabem o que
fazer (clareza), e eles veem alguma vantagem nisso (mo-
tivação)?. Essas idéias são coerentes com o conceito de
transparência no design de interação. É óbvio que os
fabricantes (e os designers) têm objetivos em relação às
experiências de seus clientes. Mas tudo o que podem fa-
zer é fornecer mecanismos e serviços que criem oportu-
nidades para tais experiências. Devemos ser cautelosos

ao propor um "design da experiência". Ao final das contas,
a construção da experiência permanece com o cliente. A
experiência é sua, você a possui. Ninguém mais pode cons-
truir essa experiência para você. É como disse John Dewey:
"O observador deve criar a sua própria experiência". (3)

Então qual seria a opinião dos clientes em relação às suas
experiências? Os clientes interagem com fabricantes atra-
vés de touch-points (pontos de contato), um aglomerado
de elementos combinados em mecanismos que propiciam
a experiência de produtos ou serviços. Essas experiências
através desses touch-points formam um imenso arco ou ca-
minho: a jornada do cliente. As séries de experiências dos
clientes se agregam formando uma impressão do produto
ou do serviço em seu contexto - desenvolvendo uma idéia
do que ele faz, do que ele significa e de quanto vale - o que
o cliente pensa a respeito da marca. Na realidade, essa im-
pressão (a soma de experiências) é a marca. (7)

Em condições ideais, as experiências constróem uma inten-
sa relação entre o cliente e o fabricante. John Reinfrank e
Shelley Evenson, dentre outros, desenvolveram um modelo
do que seria o ideal como "ciclo da experiência", enquanto
trabalhavam em usabilidade e estratégia de design para a
Xerox na década de 1980. Eles procuravam um modo de
descrever uma copiadora em seu contexto mais amplo, para
que pudessem chegar ao seu design de modo a se encaixar
perfeitamente no contexto. O modelo inicial incluía sete
estágios, mas ao longo dos anos, a equipe reduziu-o para
cinco estágios.

O modelo do ciclo da experiência descreve os estágios pelos
quais as pessoas passam ao construir um relacionamento
com um produto ou serviço:

Estabelecer uma ligação: primeira impressão.
Receber orientação: entender as possibilidades.
Interagir com o produto: experiência direta.
Ampliar a percepção ou habilidade e uso: domínio.
Contar a outras pessoas: ensinar ou difundir a experiência.

No ciclo da experiência explicita-se o processo pelo qual os
clientes tornam-se entusiastas do produto e passam a apre-
sentá-lo a outras pessoas, reiniciando o ciclo novamente.



Esse modelo sugere uma mudança do foco na "venda" como
um evento pontual ou do "teste" como uma interação úni-
ca, de modo a estimular uma série de relacionamentos em
ciclo contínuo, que irá proporcionar um retorno crescente.
O modelo do ciclo da experiência sugere atributos para
uma experiência ideal - critérios para se avaliar a experiên-
cia ou até mesmo indicadores de performance (ICPs) - que
devem ser levados em consideração pelos designers. Uma
boa experiência com produto ou serviço é:

anúncio a outras pessoas. Uma boa embalagem, uma boa
interface, um bom serviço de apoio e outros touch-points
bem executados, possibilitam um ciclo de experiência se-
melhante. Essas interações fortalecem e consolidam o rela-
cionamento fabricante-cliente.

O modelo do ciclo da experiência sugere que a experiência
possui uma qualidade fractal - que a experiência tem urna
estrutura que se autoassemelha em diferentes escalas. O
modelo sugere uma recorrência. Cada estágio corresponde
a si mesmo, mas também pode remeter a todo o modelo
por inteiro. O processo de recorrência pode prosseguir até
uma escala muito delicada, caso os designers trabalhem so-
bre os caminhos pelos quais a experiência se ramifica. (O
design também possui estrutura autoassemeihada em dife-
rentes escalas, por utilizar a recorrência e por se ramificar.)
Desse modo, o modelo do ciclo da experiência é bastante
útil para os designers, tanto na primeira fase de um projeto,
ao se traçar o mais amplo esboço de um produto ou ser-
viço, quanto no decorrer do processo, quando sucessivas
interações acrescentam níveis mais apurados de detalhe.
O modelo do ciclo da experiência vai além do modelo de
coação próprio do ciclo de vendas e cria uma interação en-
tre fabricante e cliente em termos de um relacionamento
contínuo. Ele descreve as etapas que fundamentam o rela-
cionamento e oferece critérios para avaliação das experiên-
cias dos clientes com os produtos e serviços. É, sem dúvida,
uma ferramenta valiosa para qualquer um que se envolva
no planejamento e projeto ou na gestão e operação de pro-
dutos e serviços.
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No conceito de "flow" (estado de fluxo) de Csikszent-
mihalyi, as pessoas costumam estar, por interesse pró-
prio, totalmente imersas em alguma atividade. Nas ex-
periências de "peak flow" (o auge da experiência), elas
estão envolvidas com a descoberta, transportadas para
uma nova realidade (2). Apesar de que, na maior parte
das experiências, não possamos esperar que as pessoas
"estejam tão envolvidas a ponto de nada mais ter impor-
tância" a simples consideração de aspectos da experiên-
cia pode facilitar a conquista do "estado de fluxo".

O ciclo da experiência também ajuda os designers a refle-
tirem sobre uma outra consideração importante - quais
expectativas as pessoas trazem consigo para a experiência.
Em cada estágio, os recursos para a experiência devem con-
tabilizar ou desconsiderar conscientemente, de modo ade-
quado, as expectativas do cliente em relação ao estágio e
ao design. O ciclo da experiência se esgota em inúmeras
escalas. Ele se esgota, largamente, ao longo do relaciona-
mento entre o cliente e o produto. Ele também se esgota, na
pequena escala, através da experiência mantida pelo clien-
te com cada touch-point. Por exemplo, um bom anúncio
de revista estabelece uma relação imediata com os leitores,
apresenta uma configuração clara, atrai a atenção, expan-
de o conhecimento e fascina-os a ponto de mostrarem o



O ciclo da experiência "na grande escala" e "na pequena escala"
Experiências integradas em múltiplas escalas: a Apple como estudo

de caso. A natureza fractal do ciclo da experiência.

Na grande escala - múltiplos touch-points ao longo da vida do produto
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