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possibilidade de acesso a uma quantidade quase infi
nita de produtos, nas mais diversas plataformas, faz 
do comércio eletrônico uma modalidade de compra 

atraente. Não por acaso, as vendas virtuais só crescem em to
do o mundo. No Brasil, elas deram um salto de 40%, na com
paração entre o primeiro semestre de 2010 e o mesmo perío
do do ano anterior, segundo os últimos dados divulgados pela 
e-bit, empresa especializada em pesquisas de e-commerce. 

Embora o cenário seja positivo, ainda há muito a aper
feiçoar. Um exemplo é a forma como a página da internet é 
apresentada ao cliente, quase sempre com os mesmos produ
tos, não importando se quem está do outro lado da tela é ho
mem ou mulher, jovem ou não. Algumas iniciativas para tor
nar o e-commerce mais personalizado, no entanto, estão vindo 
à tona. São os chamados sistemas de recomendação, ferra
mentas bem difundidas nos Estados Unidos, mas que somen
te agora começam a tomar força na América Latina. 

Por meio de mecanismos de inteligência artificial, mate
mática, histórico do consumidor e entendimento do processo 
de compra, os sistemas de recomendação emergem como for
ma de suporte e automação do processo de escolha do consu
midor. Eles atuam de modo complementar aos mecanismos 
de busca tradicionais, permitindo a identificação da relevân
cia de um item para determinado usuário. A partir daí, as re
comendações feitas são automáticas e individuais. 

EVOLUIR PARA VENDER 

Em linhas gerais, o sistema oferece sugestões de quais pro
dutos o cliente pode querer adquirir, além daquele que mo
tivou sua entrada no site. 

"O uso dessa ferramenta não é algo novo, mas vem se so
fisticando bastante. Hoje, o usuár io não precisa mais fazer o 
login no site da empresa para que as sugestões apareçam", ex
plica Gas tão Mattos, consultor do Comitê de Varejo da Câ
mara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net). 

Segundo Mattos, ter um sistema de recomendação efi
ciente é um dos fatores-chaves - junto de usabilidade, rapi
dez no check-out (finalização da compra) e desburocratização 
- para aumentar a taxa de conversão no comércio eletrônico, 
que é a relação de quantas pessoas entram em determinado 
site e quantas efetivam alguma compra. "Esse é o grande de
safio do e-commerce. A taxa de conversão de grandes lojas gi
ra em torno de 1,5% atualmente. Há cinco anos, esse percen
tual era de 0,5%", conta. 

Há pouco mais de dois meses, a rede Livrarias Saraiva 
começou a utilizar a ferramenta. "Já conseguimos um cres
cimento de até 30% no carrinho do cliente [quantosprodutos o 
usuário compra], em determinados itens", afirma Marcílio Pou
sada, diretor-presidente da empresa. 

Por enquanto, a novidade está sendo testada em apenas 
três seções - CDs , D V D s e livros -, mas a previsão é de que, 

http://Camara-e.net


em breve, seja estendida para as demais áreas. "Optamos por 
começar nas categorias que têm grande volume de lançamen
tos. Nos livros, por exemplo, são mais de 70 por dia. Ao to
do, são mais de 2 milhões de títulos", revela Pousada, acres
centando que, nas lojas físicas, é muito mais fácil agrupar as 
obras similares nas gôndolas próximas, e foi exatamente es
sa experiência que a rede quis replicar na internet. 

A tecnologia utilizada pela Saraiva, chamada de RaaS 
(Recommendation as a Service), foi implantada por uma em
presa t ambém brasileira: a Chaordic Systems, que atua des
de 2008 nesse mercado. A aposta nos sistemas de 
recomendação surgiu depois que os sócios João 
Bernartt e João Bosco criaram uma equipe para 
disputar o Netflix Prize, concurso da locadora de 
filmes norte-americana que premiaria com US$ 1 
mi lhão quem melhorasse em 10% o sistema de re
comendação adotado por seu e-commerce. 

O concurso não rendeu o primeiro lugar, mas 
serviu para dar origem a um plano de negócios, 
que culminou com o desenvolvimento da ferra
menta. "Essa tecnologia pode dobrar a taxa de con
versão de uma loja. Estivemos na Amazon, em se
tembro do ano passado, e eles nos disseram que 
35% das vendas da empresa são de produtos reco
mendados", diz Bernartt. 

Ele não revela qual o faturamento que a empresa tem com 
o software nem com quantos clientes está negociando no mo
mento, mas dá pistas de quais seriam os segmentos com maior 
demanda. "Os sites de compras coletivas são um nicho inte
ressante. Você imagina um homem recebendo, todos os dias, 
e-mails relativos à depilação ou escova progressiva?", brinca. 

EXPERIÊNCIAS LÁ FORA 

Nos Estados Unidos, uma das maiores empresas do setor é 
a Strands, que atua t ambém na Europa. A companhia tem a 

maior equipe de desenvolvimento de sistemas de recomenda
ção do mundo, com ampla carteira de clientes. Um dos seus 
diferenciais é trabalhar em um mercado bem mais maduro 
- a empresa man tém contratos e parcerias com importantes 
bancos da Europa e dos E U A , onde tem acesso às informa
ções de compra dos correntistas, dinamizando ainda mais o 
processo de recomendação. 

Outro player importante no desenvolvimento é a RichRe-
levance, fundada em 2008 pelo ex-chefe do departamento de 
Personalização da Amazon - David Selinger. Entre os seus 
clientes estão empresas como o Walmart.com e a Sears. 
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