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Olá, como vai? :)

Você está iniciando a leitura de um conteúdo construído commuito
carinho para te ajudar, tanto estrategicamente, quanto tecnicamente, a
obter o máximo de sucesso em suas iniciativas de transformação digital.

Ele foi concebido a partir de alguns anos de experiência na condução de
projetos pelaMRX - Maruxo Consultoria & Treinamento e pela Stoom E-
commerce, cujas expertises complementares consolidamos neste e-book.

Aqui, a MRX te apresentará uma visão estratégica das iniciativas de
transformação digital e a Stoom te trará os conceitos e implicações em
tecnologia, tornando este um guia realmente prático, na melhor
expectativa que seja útil a você.

Agradecemos por dedicar o seu tempo para ler este material.

MRX e Stoom
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1 Transformação digital
1.1 O que é transformação digital?

Se na sua empresa você já resolveu alguma questão fazendo uso de
uma tecnologia, como por exemplo, transformando em uma planilha
algumas análises até então realizadas manualmente, você de alguma
forma já passou por uma etapa de transformação digital.

Transformação digital acontece quando se utiliza a tecnologia para
solucionar problemas tradicionais da empresa e melhorar sua
capacidade de atender ao mercado. Ela é construída através da
adaptação, princípio fundamental em qualquer trajetória de sucesso.
Provoca benefícios mensuráveis, com mudanças na forma como se
conduzem os negócios... Porém, antes de se pensar que é um
movimento puramente tecnológico, é importante dizer que deve ser
entendido também como ummovimento humano. Em última instância,

quem coloca pra rodar a transformação digital na empresa são as
pessoas. E elas possuem hábitos, receios e ideias próprias...

Então, pensando do ponto de vista estratégico, transformação digital
será sempre sobre a relação das pessoas com a tecnologia, feito para
pessoas.

1.2 Benefícios de se realizar a transformação digital

Apesar de exigir alguns esforços em tempo, obtenção de
conhecimento e na realização de investimentos, faz sentido conduzir
este movimento por alguns ganhos claros e mensuráveis,
principalmente no aumento da rentabilidade operacional, que é
baseada em se conseguir fazer mais com menos, de forma cada vez
mais inteligente. Dentro deste ponto de vista, vale também destacar
alguns benefícios adicionais incríveis que a transformação digital pode
oferecer à sua empresa:
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• Capacidade de escalar o negócio de forma mais acelerada;

• Tomada de decisão mais segura, baseada em fatos e dados;

• Refinamento da visão 360o, trazendo insights para o
aprimoramento do atendimento dos agentes da cadeia, assim
como a abertura de novas possibilidades de negócio;

• Melhoria considerável na eficiência dos processos e das pessoas;

• Ampliação das potencialidades de relacionamento com seus
clientes e consumidores;

• Aumento significativo da sua capilaridade comercial;

• Redução do churn, a partir dos insights colhidos pelo

comportamento do cliente em seus canais digitais, gerando ações
de antecipação;

• Equilíbrio de forças entre os agentes da cadeia, contendo ações
abusivas ou predatórias.

• Finalmente, projetos de transformação digital ajudam a organizar
melhor os ativos digitais da empresa, colocando-os sob ummesmo
trilho condutor, evitando reinvestimentos e retrabalho.

Esta pequena lista não encerra todos os benefícios que podemos
colher deste movimento. Porém, acreditamos que até aqui alguns
deles já tenham te instigado a seguir adiante neste e-book para saber
ainda mais. Então, vamos em frente!

1.3 Tendências para incrementar seu projeto

Algumas tendências vêm pra melhorar a experiência de seus clientes
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(internos e externos) e podem ser considerados em seu projeto.
Destacamos a seguir algumas possibilidades:

• Inclusão digital cada vez mais acelerada: esta tendência nos traz
segurança de uma maior aderência do nosso público às soluções
comerciais baseadas em tecnologia. Há cada vez mais maturidade
de mercado e a tendência é que isso se consolide cada vez mais,
gerando curvas de aprendizado menores e melhor retorno sobre os
investimentos.

• Busca pelo esforço zero: esta tendência comportamental nos
ensina que o cliente procura e valoriza mais os serviços que
reduzem fricção, ou seja, que eliminam grande parte do esforço (de
tempo e dinheiro, principalmente) que um cliente precisa empenhar
para obter algo. A transformação digital se torna uma aliada
fundamental para surfarmos bem esta onda e manter a empresa

cada vez mais conectada às necessidades do seu público
automatizando processos, reduzindo etapas e burocracias para
fazer negócios ou obter suporte da empresa, entre outras inúmeras
possibilidades. Tome nota: vencerão neste jogo as empresas que
atuarem fortemente em reduzir os atritos com seus clientes,
antenadas a esta tendência poderosa.

• Tomada de decisão por dados: na medida em que plugamos
ferramentas digitais no projeto, os clientes passam a oferecer
dados rastreáveis e mensuráveis. Cada vez mais, dados se tornam
o novo petróleo e ele tem sido objeto de modelos de negócio de
sucesso, haja visto que empresas consagradas de mercado como
Facebook, Google e até varejistas como a Amazon, se consolidam
como empresas puramente voltadas a dados. A Stoom apresentará
mais informações a respeito na segunda parte deste e-book.
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• Modelos de negócio “Frankenstein”: o digital oferece novas
ferramentas e inúmeras possibilidades comerciais, abrindo muitas
possibilidades para construção de modelos de negócio inovadores,
que surgem através da costura de aspectos trazidos de outros
modelos mais tradicionais, criando, assim, novos formatos
híbridos. Estude o maior número de modelos de negócio existentes
e, ao pensar o seu, lembre-se desta tendência que nos possibilita
criar algo inovador, viável e efetivo para sua necessidade de
negócio, sem se ater apenas ao que já está consolidado no
momento. Negócios extremamente inovadores, principalmente
alguns chineses como a Pinduoduo seguem essa tendência.

• Novas formas de pagamento: transações digitais podem oferecer
novas maneiras para a indústria receber pagamentos, como o
cartão de crédito, por exemplo, trazendo a seu projeto novas
possibilidades para servir seus clientes ainda melhor. Como

tendência, os métodos tradicionais tendem a ser suplantados em
médio prazo por novas formas mais seguras e ágeis, baseadas no
conceito de pagamento instantâneo, capitaneados pelo PIX,
estabelecido pelo Banco Central do Brasil, com início de atividade
em novembro de 2020.

• A visão Omnichannel: guardamos para o final esta tendência que
pode se tornar uma peça fundamental em suas estratégias,
conforme o modelo que deseje utilizar em seu projeto. Portanto,
merecerá um comentário mais detalhado da nossa parte. Canais
são todos os pontos de relacionamento comercial, onde ocorrem
transações, que uma empresa pode disponibilizar para servir os
seus clientes. A indústria possui naturalmente alguns canais
estabelecidos ao longo da sua história. Porém, com a
transformação digital, novas opções de canais se abrem,
principalmente através de sites de e-commerce de autosserviço
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(B2B) e canais de e-commerce de vendas para consumidores finais
(B2C), por exemplo. Quando pensamos sobre os vários canais, do
ponto de vista dos clientes ou consumidores, notamos que em
alguns momentos pode haver conflitos e até concorrência, o que se
caracterizam como conflitos de canal. Pensando na estratégia do
negócio, é mandatório trazermos para o nosso plano a visão de
omnicanalidade, ou seja, um olhar integral sobre os canais,
pensando estrategicamente as experiências que cada um oferece
ao seu público, buscando formas para que estes se complementem
e não concorram. E olhando para seu ecossistema interno, é
mandatório identificar pontos de conflito de interesses e criar
políticas comerciais e de remuneração interna que mitiguem ou
extingam estes conflitos. Tome nota: todo projeto de
transformação digital tem em seu pacote possíveis conflitos de
interesse. Considere sempre uma frente de trabalho para conduzir
da melhor forma este ponto, que pode significar o sucesso ou o

fracasso de sua iniciativa. O segredo de uma estratégica
Omnichannel de sucesso é colocar o cliente no centro, observando
com profundidade as necessidades de cada perfil de público que se
pretende atender também através dos novos canais digitais que se
abrem, mantendo-o, assim, consumindo da marca pelo canal de
sua preferência (ou no canal que estrategicamente queiramos
direciona-lo agora), sempre entregando para ele a melhor
experiência possível, ao mesmo tempo em que se desenham
maneiras justas de manutenção de todos os canais envolvidos no
atendimento dele. O desafio é grande, mas possível. Para desenhar
algo deste tipo em seu projeto, sugerimos observar alguns passos:

1. Desenhe um mapa com todos os canais atuais e os novos
que se pretende abrir, identificando claramente as regras de
negócio, questões tributárias e políticas comerciais de cada um.
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2. Identifique sistemicamente os grupos de clientes
multicanais, ou seja, que já consomem (ou podem vir a
consumir) de mais de um canal (note que utilizamos a palavra
“sistemicamente” pois para poder identificar o cliente multicanal
é preciso existir uma integração entre os sistemas de todos os
canais - o que por si só é um projeto importante de
transformação digital). Perceba que só por conseguir obter essa
visão integral do todo, trazer a visão omni para os seus projetos
de transformação digital pode oferecer à sua empresa muito
mais competitividade no relacionamento e gestão de seus
clientes.

3. Desenhe as principais jornadas de consumo de seus clientes,
prevendo também aquelas jornadas que possam iniciar em um
canal e finalizar em outro, mapeando essas intersecções.

4. Com as regras de negócio de cada canal em mãos,
juntamente com as jornadas desenhadas, crie agora os
serviços complementares que possam ser oferecidos para os
clientes multicanal, representados pelos macro processos
omni, prevendo neles as implicações sistêmicas, jurídicas e
tributárias desta integração. Exemplo: comprar no canal online
e retirar em um canal offline ou comprar por um televendas e
receber através do e-commerce, entre outras possibilidades.

5. Reveja as políticas comerciais de todos os canais, prevendo
alguma forma de ganho para todos os envolvidos, mesmo
quando há migração do cliente de um para outro canal, como
forma de antecipar, mitigar ou excluir os potenciais conflitos.
Quando se fala de ganhos para todos os envolvidos, pode-se
oferecer para os agentes de sua cadeia benefícios como
amplificação de suas carteiras e mais negócios, mas também a
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possibilidade de ofertarem novos serviços, maior inteligência
de dados para tomar decisões de antecipação e
relacionamento, entre outras possibilidades.

6. Comunique muito bem os conceitos omni a todos os
envolvidos, explicando claramente como cada agente deve se
comportar neste novo cenário, de forma a continuar servindo
bem o seu cliente, com estas novas possibilidades. É natural
que muitas funções possam sofrer um upgrade de
possibilidades, como por exemplo um representante
meramente tirador de pedidos que passa a ter uma funçãomais
estratégica de relacionamento, como um consultor que oferece
a melhor solução, através dos produtos e serviços da empresa,
para a necessidade atual e futura dos clientes, de maneira
muito mais proativa. Assim, a comunicação é parte
fundamental do sucesso de um projeto omni e deve

permanecer sendo realizada de forma permanente,
aumentando o grau de maturidade de todos os envolvidos para
a nova visão de negócio sendo implementada.

7. Finalmente, treine muito todos os envolvidos, colha dados e
feedbacks de clientes e aprimore seu projeto, refinando-o
sempre em ciclos de melhoria contínuos.
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2 Estratégias digitais
2.1 Modelagem de negócio

Com os insights oferecidos até aqui, podemos pensar
estrategicamente na modelagem de negócio para sua empreitada na
transformação digital. A seguir, oferecemos uma lista de pontos a
serem considerados ao pensar seu projeto:

2.1.1 Criação do time / squad de projeto

A transformação digital pode até se localizar mais centrada em uma
determina área da empresa (como a TI, o Marketing ou Comercial, por
exemplo), mas nunca deve ser assunto apenas de uma parte da
empresa: é muito importante considerar a criação de pontos de apoio
em todas as áreas, sejam elas mais direta ou indiretamente
impactadas pelo movimento, criando profunda sinergia e alinhamento
da visão de futuro entre todos que fazem a empresa, não importa o seu

tamanho. Projetos de transformação digital que nascem e são tocados
de forma isolada do todo, podem não realizar todo seu potencial ou
serem engolidos por forças contrárias internas vindas de outros
departamentos ou necessidades. Importante: garanta sempre os
melhores sponsors para o projeto, principalmente buscando apoio dos
C-Levels da sua empresa.

2.1.2 Definição dos principais objetivos e revisão da sua proposta de
valor

Desenhe os objetivos que devem orientar os esforços e fases do seu
projeto. Não se esqueça de que a proposta de valor de seu negócio
deve ser considerada e, se for o caso, até aprimorada com seu projeto.
Nossa sugestão é que, caso sua empresa esteja em estágio mais
inicial de digitalização, você opte por começar qualquer iniciativa de
transformação digital não por projetos disruptivos e extremamente
inovadores, mas principalmente pela melhoria da sua operação atual,
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atuando na base do edifício, reduzindo fricções conhecidas e
facilitando ainda mais o trabalho das pessoas em suas atividades
cotidianas. Isso feito, crie uma próxima onda evolutiva deste trabalho,
adicionando novos elementos e modelos comerciais para seu
ecossistema de soluções para o mercado e, finalmente, crie uma nova
onda onde você trará aspectos de inovação mais profundos e
disruptivos, tornando esta onda uma forma de “modo beta contínuo”
do seu negócio a partir de então.

2.1.3 Análise das regras de negócio e ajustes do novo modelo

Seguimos aqui passos similares aos apresentados na implementação
da visão Omnichannel. Analise suas regras de negócio atuais, pois são
o ponto de partida para o novo modelo a ser criado. Aproveite o ensejo
para ajustar processos e torna-los ainda mais efetivos e inteligentes.
Caso tenha ISO em sua empresa, não se esqueça de avaliar como
ajustar o novo modelo a ela.

2.1.4 Definição dos canais de venda / modelos de negócio

Além dos canais tradicionais que já possui, que podem ser
aprimorados pelo seu projeto de transformação digital, considere
estudar novas possibilidades. Além do B2B, tradicional, podemos criar
uma vertente D2C (ou B2C feito pela indústria), que é a venda direta da
indústria para o consumidor final, pessoa física. Também pode-se
considerar a entrada da indústria em Marketplaces, oferecendo seus
produtos para um público qualificado em ambientes virtuais já
consolidados. Modelos híbridos possibilitam a criação de um site de
vendas para o público final através da venda de produtos dos agentes
da sua cadeia, como lojistas, distribuidores e etc., entre outras
possibilidades. De um jeito ou de outro, revisite ou crie politicas
comerciais para seu novo modelo e considere criar também
estratégias consistentes de comunicação tanto para dentro quanto
para fora, garantindo a máxima atração de interesse dos seus públicos
para o projeto e a consequente sustentação comercial.
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2.1.5 Definição dos formatos logísticos

Talvez seu projeto envolva um desdobramento de trabalho diferente
para sua operação logística, exigindo uma revisão de processos, de
espaço físico, time, ou até levando a considerar a possibilidade deste
novo modelo ou canais de vendas serem tocados operacionalmente
por um terceiro, contratando um fulfillment. Há diferenças importantes
no atendimento de pedidos gerados em um B2B e um D2C, por
exemplo, não só em volume mas também no tempo de atendimento
dos pedidos. Portanto, pensando sempre na experiência do seu cliente
em cada canal, é importante considerar em seu projeto colocar um
olhar sobre a logística e o transporte.

2.1.6 Definição dos canais de atendimento ao cliente

Assim como na questão logística, talvez seu novo modelo demande
uma revisão no seu atendimento atual, adaptando-o para torna-lo
habilitado a servir o cliente de novos canais. Também existe a

possibilidade de se colocar o atendimento extra nas mãos de um
terceiro. Este movimento, no entanto, precisa ser muito bem pensado,
pois em última instância, ter esta área dentro de casa é bastante
estratégico pois podemos conhecer mais de perto o cliente, sem filtros,
obtendo inúmeros insights para melhorias no desenvolvimento de
seus produtos e serviços, mas também namelhoria de seus processos
e políticas comerciais, criando cada vez maior competitividade.

2.1.7 Definição dos fornecedores que darão apoio ao projeto

Ao chegar até este ponto da sua leitura, acreditamos ter ficado claro
que um projeto de transformação digital pode demandar ajustes no
escopo de trabalho de alguns fornecedores atuais que já possui e
também na abertura de novos fornecedores especializados. Pensando
sempre na viabilidade econômica de sua iniciativa, opte inicialmente
por utilizar ao máximo seu legado, então trazendo para o projeto
empresas complementares ou que trazem soluções inexistentes em
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seu mix de soluções atual. Pense na construção de parcerias de longo
prazo, duradouras, que transferem conhecimentos e possibilitam o
crescimento do seu negócio, adaptando-se à você e não o contrário.
Importante: o tamanho do seu negócio ou do seu projeto nunca pode
ser definido pela capacidade de entrega de seu fornecedor. Então
procure aqueles que podem ser solução e nunca gargalo ao seu
projeto.

2.1.8 Criação da área que conduzirá o projeto no pós GoLive

Conforme o modelo ou projeto a ser implementado, é interessante
observar que um time de operação deverá ser colocado no projeto para
trabalhar de forma integral nele, encaminhando-o para atingimentos
dos objetivos traçados. O time ou squad inicial do projeto pode dar
continuidade à operação dele, desde que se garanta que estarão
dedicados a este trabalho. Isso porque um grande equívoco que se
comete em projetos de transformação digital, quando são lançados, é

continuar tendo pessoas ali tocando o processo em tempo parcial, pois
estas pessoas possuem responsabilidades outras, além do projeto em
si. A tendência natural é que sua iniciativa não atinja seu máximo
potencial ou seja muito mais moroso (e oneroso) obter os resultados
traçados para ela. Então, durante o projeto e após seu lançamento,
pense e ajuste o grau de dedicação de cada um dos envolvidos, como
forma de garantir que a iniciativa não sofra desnecessariamente por
falta de atenção integral de alguns elementos chave.

2.2 Questões importantes sobre a cultura empresarial

Qualquer projeto que apoie a transformação digital da sua empresa
deve obrigatoriamente passar por construir um canal de comunicação
consistente com todas as pessoas que fazem parte da empresa,
subtraindo anseios e ansiedades, mostrando de forma didática e clara
como tudo aquilo se encaixa na sua realidade individual e coletiva,
além dos benefícios reais que serão gerados para o trabalho de cada
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um. Muitos projetos de transformação digital falham, atrasam ou têm
inúmeras dificuldades desnecessárias por ignorarem o fato de que, em
última instância, as pessoas são as responsáveis por fazerem tudo
aquilo acontecer. E as pessoas estão dentro de uma cultura
empresarial, que define o “jeitão” como cada um age dentro dela.

Assim, dedique parte importante do seu projeto em conduzir
estratégias que preparem e ajustem a mentalidade da empresa e
direcionem sua cultura para estes movimentos, ajustando sua visão,
condicionando sempre a comunicação aos benefícios reais e tangíveis
que cada um obterá com os caminhos que se desenham para o futuro.

Mesmo que não tão claras para todos, toda empresa possui uma
cultura e utilizar esta cultura a favor do projeto é a chave para o
sucesso.

2.3 Questões financeiras e tributárias

Finalmente, traga para seu time peças especializadas, como um
Controller por exemplo, que ajudarão a tornar o modelo ou projeto
sustentável também financeiramente. Considere realizar uma análise
tributária pormenorizada, que torne tudo transparente para os clientes
durante suas experiências de compra, evitando sustos da parte dele,
mas também evite sustos internos futuros, por de alguma forma estas
questões não terem sido consideradas em seu planejamento e se
descobrir só depois, com o projeto lançado, algumas implicações
financeiras e tributárias sérias que podem comprometer tudo que foi
construído (acredite, isso acontece muito mais do que se imagina).
Sugestão de iniciativas a serem conduzidas:

• Levantamento dos investimentos necessários para viabilizar seu
projeto de transformação digital e formas de se obter orçamento
para este fim. Considere nos investimentos algumas linhas
importantes de custos como: headcount, carga tributária,
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fornecedores, transporte, publicidade, insumos gerais, entre outros.

• Desenho das projeções de vendas, considerando alguns cenários e,
dentro dos cenários, estime o break-even e o payback.

Te agradecemos por nos acompanhar até aqui. Esperamos que esta
parte do nosso e-book tenha te ajudado de alguma forma na
construção da visão estratégica que podemos embarcar em nossas
iniciativas de transformação digital. Agora, vamos colocar nosso foco
em questões importantes sobre a tecnologia para que, mesmo que
você não seja um especialista da área, ainda assim possa angariar
uma base de conhecimentos importante para seus projetos. Continue
conosco, que vem ainda muita coisa boa pra você!
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3 Segurança na Arquitetura da
Informação

A segurança em banco de dados vai muito além da já conhecida
criptografia. Em fato, criptografia é o básico para se proteger dados
sensíveis. A segurança da informação é todo um conjunto de ações
que visa garantir, não só confidencialidade, mas também a integridade
e disponibilidade desses dados.

Integridade se refere ao requisito de que a informação seja protegida
contra modificação imprópria, Disponibilidade refere-se a tornar
disponíveis os dados a um programa ou usuário ao qual possuem
direito legitimo. Por último, a confidencialidade diz respeito à proteção
dos dados contra a exposição não autorizada. Os impactos dessa
exposição podem resultar em perda de confiança pública,
constrangimento ou ação legal contra a organização.

A preocupação com a criação e manutenção de ambientes seguros se
tornou a ocupação principal de administradores de redes, de sistemas
operacionais e de bancos de dados. De acordo com uma pesquisa feita
pela Perallis Security, a principal causa de ataques e roubos de
informação são feitas por “privilégios excessivos ou esquecidos” aos
dados, e portanto por pessoas da própria organização alvo¹.

Iremos abordar aqui pontos importantes de atenção sobre a segurança
da informação no que tange a infraestrutura em que estes dados estão
inseridos.

3.1 Controle de Ambiente

Se não há a necessidade das informações serem públicas, não tem
porque também deixar esse ambiente público. O mais básico dessa
proteção se dá através de firewalls de acesso, porém uma boa prática
é criar ambientes realmente fechados à um determinado ecossistema.
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No desenho acima temos o exemplo do cenário ideal. Uma rede
fechada (VPC) onde a interface com a internet se dá apenas com a
máquina da aplicação, que se comunica internamente com o banco de
dados. Não é possível fazer esse acesso ao banco de dados se não
estiver dentro dessa VPC. Caso seja necessário esse acesso de forma
controlada, é possível estabelecer uma conexão com túnel VPN de
dentro dessa rede, mas nunca de forma direta.

3.2 Controle de Acesso

Agora que controlamos o ambiente, tudo parece seguro, certo? Errado!
Devemos sempre ter em mente que o acesso agora está controlado,
porém ele existe e ainda não temos o controle de quem está
acessando, quando está acessando ou o que está fazendo durante
esse acesso. Portanto devemos sempre segmentar os acessos
fazendo o controle de usuários de forma correta.

• As instâncias devem possuir chaves específicas de uso apenas
delas e de preferência com pouquíssimas pessoas tendo
conhecimento dessa chave, pois geralmente possuem acesso
irrestrito aos dados.

• Os usuários de acesso também devem ser individuais e com as
devidas permissões. Se não há a necessidade de um usuário alterar
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os dados, a permissão do mesmo deve ser somente de leitura. Da
mesma forma que se um outro usuário não demanda leitura em
tabelas específicas, essa leitura também não deveria ser
concedida.

• As “autoridades” definem grupos específicos com um mesmo
privilégio. Isso é uma ferramenta que deve ser usada com bastante
frequência.

3.3 Controle de Fluxo

Dados trafegam sempre de um lado para outro e quando falamos em
segurança de dados não estamos falando apenas do que está
guardado em algum banco, mas também da forma como essa
informação trafega.

Protocolos de criptografia na transferências desses dados é de
extrema importância para cuidar desses casos e evitar ataques do tipo
MITM (“man-in-the-middle”).
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3.4 Criptografia

Finalmente chegamos no ponto que todos ouvem falar. Dados são
salvos com frequência, e não com menor frequência salvamos dados
sensíveis. Escolher o algorítmo certo de criptografia para cada
situação é muito importante, além de boas práticas de criptografia
como SALTs aleatórios são também bem-vindos.

Além do básico de criptografia dos dados salvos, atualmente os
bancos de dados contam com proteções de criptografia de todo o
banco dificultando que, por exemplo, backups roubados desses
bancos possam usados para se extrair os dados.
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4 A importância estratégica dos
dados

A partir do momento em que foi possível armazenar e processar mais
rapidamente grandes volumes de dados, a humanidade percebeu um
grande valor nessas informações e passou a usá-la como produto.

Hoje temos algoritmos de inteligência artificial que trabalham apenas
em cima disso para gerar insights específicos que não são óbvios ou
são complexos demais para serem tirados de maneira tradicional.

Vamos pegar como exemplo o Facebook. Com uma simples análise de
volume de postagens de um usuário e o conteúdo dessas postagens, o
Facebook consegue determinar quando esse usuário vai entrar ou sair
de um relacionamento. Isso é basicamente uma análise
comportamental na rede social.

A empresa relacionou volumes de postagens com conteúdo de humor
com status de relacionamento na plataforma. A partir daí, ela
conseguiu determinar que pessoas que estão prestes a iniciar um
relacionamento apresentam uma queda no volume de postagens de
conteúdos de humor. Não é uma surpresa que quando essa curva volta
a crescer, em algum momento dela o usuário altera novamente o
status de relacionamento.

Em poucas palavras, o Facebook consegue saber, até antes mesmo da
própria pessoa, quando ela vai começar a namorar ou vai terminar com
o parceiro².

No mundo do e-commerce, esses dados não possuem menor
importância e as informações podem gerar análises extremamente
valiosas. A partir do comportamento compra de um usuário, você
consegue saber se ele está predisposto a comprar também um outro
produto junto. Ou se um usuário que adquiriu o produto em uma
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determinada data pode estar precisando de manutenção, ou até
mesmo adquirir o produto novamente.

4.1 Segurança

Visto a importância que a informação tem nos dias atuais, é esperado
de qualquer empresa que armazena ou trafega informações, uma
grande atenção no que diz respeito à segurança dessas informações,
afinal de contas essas análises podem ser tanto positivas, no sentido
de ajudar um usuário a prever problemas futuros, quanto negativas no
sentido de induzir um consumo desnecessário.

Na imagem ao lado podemos ver o fluxo básico das informações de
um sistema de compras e os agentes que participam na operação
desses dados.

Cada agente envolvido deve garantir a segurança de dados, não só
dentro da operação mas também no fluxo de transmissão.

4.2 LGPD e Tecnologia

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei no
13.709/2018, é a legislação brasileira que regula as atividades de
tratamento de dados pessoais e que também altera os artigos 7º e 16
do Marco Civil da Internet. O Brasil passou a fazer parte dos países que
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contam com uma legislação específica para proteção de dados e da
privacidade dos seus cidadãos. O objetivo da legislação é
regulamentar o comportamento das pessoas jurídicas, no momento de
recepcionar, armazenar, classificar, reproduzir, processar os dados dos
consumidores.

4.2.1 Quais impactos da LGPD no e-commerce

As empresas terão que se adequar, pois agora existem prazos legais
para cumprir determinados pontos, e essa adequação implicará um
aumento de custos para o varejista. Os maiores impactos estão em
sistemas e processos.

O e-commerce deve deixar claro aos usuários que os dados serão
armazenados, sendo fundamental ter transparência e
responsabilidade nesse procedimento. As ações de marketing
precisam ser repensadas, como o remarketing e os cookies, em que os
usuários deverão consentir o uso de seus dados.

É sempre bom examinar caso a caso, através de auditoria e assessoria
jurídica especializada na LGPD. Revisar políticas de segurança e
contratos, para adequá-los às políticas de confidencialidade é mais um
passo nessa adaptação, além de investir cada vez mais em
tecnologias que ajudem a dar mais proteção para ambos os lados.

4.2.2 O que a Stoom está fazendo a respeito

Todas as responsabilidades que competem à Stoom, como operadora
de dados, já estão sendo feitas as adequações frente a LGPD.
Neste primeiro momento estamos informando nossos clientes da
importância da LGPD e indicando à assessorias jurídicas
especializadas na lei para levantar as diretrizes e processos que devem
ser modificados ou aprimorados para adequação na LGPD.
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5 Principais ativos digitais em
tecnologia

5.1 Legado tecnológico

Dentro do seu negócio existem alguns sistemas de controle e gestão
de produção/estoque, pessoas, financeiro e fiscal.

Normalmente as empresas centralizam estas informações em um
sistema de ERP (Sistema integrado de gestão empresarial). A Stoom
faz uma interface nativa com diversos deles, como Totvs Protheus,
SAP, Omie, Bling, etc.

Em algumas empresas, é comum o sistema de WMS (Sistema de
gerenciamento de armazém) ser um sistema a parte, desta forma, o
estoque dos produtos fica armazenado no banco de dados do WMS.

Além destes sistemas, gerenciar sua base de clientes em um sistema

de CRM (Sistema de gestão de clientes) é algo bastante normal.

Com o passar dos anos, muitos destes sistemas são aos poucos
sendo customizados para a necessidade específica do seu negócio,
criando tabelas/campos, fluxos e até sub-sistemas.

Em uma implantação de um e-commerce é bastante importante
mapear todos estes sistemas e decidir quais deles continuarão sendo
usados (ou descontinuados) e se são necessários adaptações para
aderência ao modelo digital.

Neste momento, é importante analisar também se o escopo de cada
sistema pode ser mudado. Por exemplo: o cadastro de produto será
guardado com todo o detalhamento (descrições para internet, fotos,
etc) dentro do ERP ou em minha plataforma de e-commerce?

5.2 Integrações

Existem hoje mais de 80 integrações nativas na plataforma Stoom,
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passando desde gateways de pagamento até ERPs e Sistemas de
CRM.

A integração com um sistema de ERP é altamente recomendável, pois
desta forma é possível unificar os controles de contas a pagar/receber,
emissão de NFs e estoque.

Também é comum integração com sistema de CRM (como SalesForce
ou RD Station) para centralização da base de clientes e coordenação
de ações de marketing de maneira integrada.

5.3 Infraestrutura / Datacenter

Para que você possa ter um golive de sucesso (momento em que o seu
e-commerce vai para o ar), é importante dimensionar toda a sua
infraestrutura de datacenter e servidores.

Primeiramente é bastante importante olhar para dentro de casa para os
sistemas legados listadosna seçãoanterior e fazer as seguintes perguntas:

• Quanto de recurso computacional estou utilizando hoje?

• Qual será o aumento de demanda de utilização previsto com a
entrada do e-commerce?

Destamaneira, será possível dimensionar se será necessário aumentar
a capacidade computacional (espaço em disco, memória ou CPUs)
que rodam os sistemas legados.

Por fim, mas não menos importante, na Stoom 100% dos nossos
serviços estão hospedados na Amazon Web Services (AWS), a qual é
líder mundial do segmento de datacenter pela Gartner. Mesmo assim,
é importante definirmos a 4 mãos qual é o tráfego esperado em seu
e-commerce (por ex. em número de pageviews).

Desta forma a Stoom poderá dimensionar as máquinas (aplicação e
banco de dados) que irão te atender de maneira mais adequada.
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5.4 Plataforma de E-commerce

Existem diversos módulos da plataforma de e-commerce da Stoom de
maneira, as quais podem ser priorizados o lançamento de acordo com
a necessidade do seu negócio. Segue abaixo um pequeno
detalhamento de cada módulo.

5.4.1 Módulo B2B

O módulo B2B permite você disponibilizar de maneira digital todos os
seus produtos para compra de outras empresas (de maneira pública
ou não). Este módulo é muito utilizado como sendo o primeiro módulo
a ser instalado em indústrias, pois permite de maneira controlada
digitalizar a companhia, pois você estará vendendo para muitos dos
seus clientes atuais.

Desta forma, o B2B automatiza e ajuda a alavancar a força de venda
off-line normalmente constituída de vendedores e representantes

comerciais. O módulo B2B pode ser utilizado para tirar pedido para seu
time comercial que está em campo. Além disso, o B2B também
permite que o própria empresa faça o direto pelo sistema, o que agiliza
o processo de atendimento remunerando ou não o vendedor de acordo
com sua política comercial.

Este é um dos módulos onde a Stoom é especialista, pois permite
customizar 100% todas as suas de regras de negócio para dentro do
módulo sem que o seu cliente perceba diferenças do que ele já pratica
com sua empresa hoje em dia.

5.4.2 Módulo Marketplace

Existem 2 formas de viver marketplace. Ser um marketplace, o que
também é conhecido no mercado como marketplace-in ou então
vender em marketplace terceiros (como Americanas, Mercado Livre,
Amazon, etc), também chamado de marketplace-out.
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O marketplace-in permite que você tenha uma oferta de produtos em
seu portal digital sem grande investimento em estoque cobrando um
percentual (fee) de cada venda realizada do parceiro. Este modelo
funciona muito bem para empresas que tem uma marca conhecida
que naturalmente tem muito tráfego em suas redes digitais. No
entanto, o marketplace-in também é uma tendência para criação de
portais de nicho, ou seja, extremamente especialistas em resolver
algum mercado bastante específico. Este modelo exige um trabalho
grande interno para gestão destes parceiros, o que normalmente exige
a criação de uma área específica dentro da companhia para fazer este
trabalho.

Já no marketplace-out, você aproveitará o grande tráfego que estes
portais já tem para ofertar seu produto pagando a eles um fee por cada
venda realizada. Uma das principais estratégias para estar nestes
portais é contratar um dos hubs de marketplace integrados a Stoom
(como Anymarket, SkyHub e Pluggto). Desta forma, com apenas 1

integração você poderá estar vendendo em dezenas de portais. No
entanto, é importante ressaltar que ter uma dependência muito alta por
marketplace-out pode fragilizar o seu negócio, já que suas vendas
dependerão exclusivamente das regras definidas pelo portal de qual
produto ou parceiro aparece primeiro, podendo em poucos dias reduzir
drasticamente seu faturamento por aquele portal.

5.4.3 Módulo B2C

Modelo clássico de vendas on-line, onde o consumidor final (cliente
pessoa física) entra em seu site e compra o produto.

Existem 2 formas principais de operação em um modelo B2C:

• Estoque próprio: você estoca os produtos e assim que vendidos
são enviados por você ao cliente final.

• Dropshipping: quando você vende sem ter o produto no estoque,
logo, ao receber um pedido o prazo de entrega tende a ser maior
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para que seja possível obter o produto com o fornecedor.

A Stoom está preparada para trabalhar nos 2 modelos além de ter um
módulo de venda assistida onde seu atendente ou vendedor pode fazer
um pedido em nome do cliente, permitindo uma vendamais consultiva.

5.5 Sistema de Gestão de Atendimento

Existem centenas de soluções de atendimento no mercado. A maioria
delas oferece uma boa opção de chat e base de conhecimento. A
principal vantagem destas ferramentas é que a instalação na Stoom
é bastante simples.

Além disso, existem soluções de gestão de atendimento mais
completas, como por exemplo o Zendesk, a qual além de ter o chat,
também permite configuração de workflow de trabalho,
automatizações e integração com a base de clientes no CRM e na base
de pedidos do e-commerce.

5.6 Meios de pagamento e antifraude

No mercado de meios de pagamento existem 2 opções principais de
solução de pagamento.

• Subadquirente/Wallets: com somente 1 contrato você libera todas
as bandeiras de cartão para seu cliente, como por exemplo
Wirecard (subadquirente) e PayPal (wallet). Além disso, eles já
protegem contra fraude.

• Gateway: está conectado a todas as adquirentes (como Cielo, Rede
e Getnet), desta forma você consegue aproveitar o mesmo contrato
das maquininhas físicas, porém para aceitar todas as bandeiras é
necessário contratar pelo menos 2 adquirentes. O gateway de
pagamento utilizado pela Stoom é a Mundipagg. Trabalhando com
um gateway você também precisa se proteger contra fraudes.
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Toda compra realizada na web utilizando direto uma adquirente via
gateway, caso seja comprovada como fraude (cartão roubado/clonado
por ex.), o valor cobrado não será pago a você pela adquirente. Desta
forma, é importante se proteger criando mecanismos que identifiquem
que a pessoa que está comprando é a proprietária do cartão. Existem
soluções bastante consolidadas no mercado como ClearSale e
Konduto que prevêm e até garantem que uma determinada compra é
ou não uma fraude. A integração com tais soluções de antifraude
também é algo nativo nos gateways de pagamento.

5.7 Gateway Logístico

O Brasil é o quinto maior país em tamanho de território do mundo. Para
chegar em todos os cantos de nosso país é uma possibilidade
trabalhar em uma solução logística para que possa oferecer as
melhores opções de preço e prazo para seu cliente.

Existem no mercado soluções de gateway logístico que permite você

conectar diversas transportadoras e ter acesso ao preço e prazo de
entrega de todas elas e ofertar para seu cliente escolher (se ela deseja
a mais rápida, ou pagar menos e esperar mais e etc).

Além de contribuir com a taxa de conversão do seu e-commerce
oferecendo melhores opções de frete, soluções de gateway logístico
permitem que você consiga através de APIs acompanhar e atualizar
em seu e-commerce em tempo real se o produto do cliente já está na
transportadora, em rota de entrega e entregue efetivamente.

No entanto, mesmo que não ative uma gateway logístico em seu e-
commerce, a Stoom tem em seu backoffice a opção de você precificar
sua entrega de acordo com faixas de CEP e peso do produto, sendo
possível subir em lote as tabelas de preço que a sua transportadora te
enviar em Excel.
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6 Desenho de Projeto /
Implantação

6.1 Metodologia

A Stoom possui uma base de features da plataforma de E-Commerce,
mas nossos projetos são focados nas necessidades de cada cliente, o
que traz um alto nível de customizações.

Possuímos uma metodologia híbrida própria baseada em princípios
Scrum e junção de boas práticas de gestão de projetos do modelo
Tradicional.

Sendo assim, a nossa metodologia de projeto segue as seguintes
fases:

6.1.1 Fases de Desenvolvimento & Projeto

• Entendimento do Negócio - antes de falarmos de features e
requisitos da plataforma E-Commerce, a Stoom faz um
levantamento das necessidades de negócio do cliente (KPI´s e
seus goals), os processos macro envolvidos (fluxo de
informações), personas (bem como suas necessidades e dores)
para garantir que o projeto atenderá como solução de negócio para
o cliente não somente mais um sistema implantado.

• Requisitos - a fase de requisitos é dividida em três etapas maiores:

• Requisitos Alto Nível:

• Identificação dos componentes padrão da plataforma que o
cliente necessita

• Identificação das customizações necessárias

• Identificação das premissas do projeto
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• Definição do MVP:

• Priorização dos componentes que poderão, já no primeiro
momento, trazer retorno de benefício para o cliente

• Requisitos Detalhados:

• Identificação das histórias detalhadas com as regras de
negócio inerentes a cada história. Através de um processo
evolutivo, cada requisito é desenvolvido de uma forma
incremental com revisões constantes pelo cliente

• Desenho da Solução - a partir dos requisitos alto nível, tendo em
vista os componentes que são parte padrão da plataforma e as
customizações, inicia-se o desenho da solução. Nesta fase é
definida a arquitetura do projeto do cliente.

• UX / UI - Aqui são considerados os requisitos de usabilidade do
cliente e definida a melhor usabilidade voltada para o negócio do
cliente.

• Desenvolvimento - o desenvolvimento é realizado de forma
incremental e possui duas etapas importantes:

• Montagem - aqui se faz omerge dos componentes identificados
como padrão

• Customizações - e nesta etapa são construídos de forma
incremental os componentes customizados para o cliente

• Qualidade - dividida nas seguintes etapas:

• Testes Unitários feitos pelo desenvolvedor
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• Testes Automatizados via Cypress

• Testes Funcionais Manuais feitos pelo nosso time de QA / PO´s

• Testes do Usuário - a cada sprint entregue, é liberada uma nova
versão para testes dos usuário

6.1.2 Ritos de Projeto

Neste modelo incremental de desenvolvimento, ainda contamos com
alguns ritos que ocorrem dentro de cada ciclo de desenvolvimento, são
eles:

• Kickoff do Projeto - reunião inicial com o cliente onde é repassado
o escopo alto nível, o cronograma, as premissas e os riscos já
mapeados.

• Planning - reunião onde o time define o conteúdo de uma sprint
(ciclo de desenvolvimento) e quebra em micro atividades a serem
distribuídas para o time.

• Daily Meeting - reunião de alinhamento do time onde são
removidos os impedimentos para o bom andamento do
desenvolvimento da sprint.

• Sprint Review - como o projeto é quebrado em sprints
(normalmente de 15 dias), a cada ciclo de sprint é feita uma revisão
com o cliente para garantir que o que está sendo entregue está
adequado às necessidades e entendimento do cliente.

• Sprint Final - onde é feita a revisão final com o cliente para a
entrega.
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6.1.3 Entrega do Projeto

• Go Live - onde é feita a entrega do projeto em ambiente de
produção para o cliente

• Garantia - acompanhamento pós Go Live pelo time de projeto
durante um período acordado com o cliente para cada projeto

6.1.4 Melhoria Contínua

• Retrospectiva - trata-se de uma reunião de “lessons learned” sobre
o projeto para identificação dos pontos fortes e pontos fracos e
realimentação do processo para garantia da melhoria contínua

6.1.5 Sustentação / Suporte

• Handover para o time de Sustentação / Suporte - aqui é a etapa

onde o time de projeto faz a transição para o time de sustentação.
Dependendo do modelo de contratação do projeto, o próprio time
de desenvolvimento fará parte do time de sustentação, o que faz a
transição mais simples e rápida. Entretanto, também temos
modelo de sustentação compartilhado, onde o time recebe todo
conhecimento do time de projetos.

• Sustentação - o processo de sustentação, seja nomodelo dedicado
ou compartilhado, segue alguns processos comuns. São eles:

• Captura da demanda junto ao cliente - através de um processo
organizado via um Service Desk, o time de sustentação /
suporte recebe as demandas dos clientes

• Priorização das demandas para a sprint ou ciclo de
sustentação - o PO (Product Owner) da sustentação faz uma
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reunião periódica com o cliente para priorizar quais demandas
entram no próximo ciclo de sustentação

• Desenvolvimento / Solução das Demandas - durante o ciclo
definido para a sprint de sustentação (normalmente 1 semana)
é feito todo o desenvolvimento e testes das demandas

• GMUD (Gestão de Mudanças) - existe uma janela semanal pré-
definida e acordada com os clientes para se fazer o release das
demandas desenvolvidas. É feito no ambiente de testes para
que o cliente possa validar e na sequência, após a validação do
cliente, o release é feito no ambiente de produção

• Urgências - as demandas classificadas como urgentes são
atendidas conforme SLA pré-definido e não entram no ciclo de
GMUD comum, podendo ser atendidas até diariamente

conforme o SLA pré-definido.

• Ritos de Sustentação - o time de sustentação também segue os
ritos de Planning, Daily Meeting e no caso de demandas
maiores, Review com os clientes.

6.2 Papéis Envolvidos

Estes são os papéis envolvidos no processo:

• Account Manager (AM) - responsável pela captura das
necessidades de negócio do cliente e também da priorização do
MVP

• Product Owner (PO) - responsável pela definição dos requisitos
detalhados

• 3PM (Project, Process & People Manager) - responsável pela
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estimativa, planejamento e acompanhamento dos projetos

• ST (Squad Technical) - responsável pela arquitetura da solução e
condução do projeto junto ao time de desenvolvimento

• Time de Desenvolvimento - composto por desenvolvedores
especializados:

• Back End (BE)
• Front End (FE)
• UX / UI Designer

• Quality Assurance (QA) ou Tester

6.3 Problemas comuns em uma implantação:

Os problemas mais comuns mapeados em uma implantação são

inerentes as atividades que não estão no domínio do time:

• Falhas de Integrações e serviços externos

• Falta de planejamento detalhado de atividade de parceiros

• Falha de comunicação do planejamento com os parceiros

• Falha de comunicação do planejamento com o próprio cliente

• Falha na preparação dos dados (pré-cadastros ou históricos de
dados)

• E por fim, algo que está no controle do time, mas muitas vezes
negligenciado pelo excesso de confiança, que seria a falta de um
plano de rollback.
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6.3.1 Como mitigar e equacionar

Já no levantamento de requisitos são mapeados os riscos iniciais do
projeto. A gestão dos riscos é um processo contínuo, durante todo o
ciclo de desenvolvimento do projeto. Para cada risco mapeado é
desenhado um plano de mitigação dos riscos, bem como os
responsáveis pela execução deste plano e as datas limites.
Dependendo da criticidade do risco pode ser mapeado também um
plano de prevenção do risco.

O conjunto de lições aprendidas em projetos anteriores é um grande
auxiliar no momento do mapeamento e controle dos riscos do projeto.
Além disto, alguns indicadores como “On Time Delivery (OTD)”, “On
Effort (OE)” e “On Quality (OQ)” são acompanhados dentro de cada
sprint executada, auxiliando a minimizar impactos maiores para o
projeto como um todo. Além disto, segue abaixo uma lista de dicas de
pontos de atenção para minimizar os riscos durante um Go Live.

6.4 Dicas para um Go Live de sucesso

Embora todo o ciclo de gestão e planejamento de projeto esteja
cercado por metodologias consistentes que vão desde a delimitação
do escopo do projeto até a gestão de riscos do mesmo, alguns itens
precisam ser reforçados nesta fase crucial de finalização e entrega de
projeto. São eles:

• Planejamento detalhado - identifique cada atividade mínima
necessária para o Go Live. Identifique os responsáveis, as datas em
que tais atividades precisam ser realizadas e as dependências
entre elas.

• Comunicação - não basta ter tudo planejado se as pessoas
envolvidas não estiverem totalmente cientes do que precisam fazer
e de quando precisam fazer. Comunique com riqueza de detalhes
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as tarefas a serem executadas, e tão importante quanto comunicar,
ouça os possíveis impedimentos e riscos que cada responsável
pelas atividades tem a contribuir. Mapeie tais impedimentos e
riscos dentro do plano de riscos do projeto e acompanhe tais riscos
com follow ups constantes.

• Cuidado especial com as integrações e parceiros - nunca se
esqueça que os parceiros precisam de total alinhamento em relação
às expectativas de datas em que as atividades inerentes ao Go Live
irão ocorrer. Tais datas precisam ser acordadas com antecedência
para evitar indisponibilidade de tarefas durante o Go Live.

• Atenção para os Dados - além das integrações, os dados são
extremamente importantes para se colocar uma aplicação em
produção. Se existem pré-cadastros ou históricos a serem
considerados em seu projeto, garanta que tais dados foram

levantados em sua totalidade e que estarão disponíveis no
momento do Go Live.

• Plano de Rollback - mesmo considerando um planejamento
extremamente consistente, o Go Live precisa prever a reversão
caso algum imprevisto ocorra. Em último caso, quando um
imprevisto não pode ser contornado durante o Go Live, o time
precisa ter um plano de rollback para ser acionado.
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Chegamos ao final deste
guia prático! :)

Esperamos que tenha curtido nosso e-book e que ele tenha te trazido
alguns insights importantes para o sucesso de suas iniciativas. Como
você pode ter constatado ao final desta leitura, há muitas variáveis
envolvidas em projetos de transformação digital. Esperamos ter
colocado luz sobre algumas delas e facilitado de alguma forma o seu
caminho por aí.

Nas páginas a seguir, há um pouco mais sobre nossas empresas. Caso
queira falar conosco, estaremos à disposição para ajudar de forma
ainda mais efetiva em seu projeto empresarial.

Conte com a gente!

MRX e Stoom



Reconhecimento do
Mercado

2019
PROFISSIONAL DO ANO - CATEGORIA
“EXPERIÊNCIA” PRÊMIO E-COMMERCE BRASIL

2017
TOP 5 MELHORES PROFISSIONAIS - CATEGORIA
“EXPERIÊNCIA” PRÊMIO E-COMMERCE BRASIL

2015
CONSULTORIA DO ANO - CATEGORIA
“CONSULTORIA DE NEGÓCIOS DIGITAIS”
PRÊMIO ABCOMM DE INOVAÇÃO DIGITAL

2013 e 2014
TOP 5 MELHORES EMPRESAS - CATEGORIA
“GESTÃO” PRÊMIO E-COMMERCE BRASIL

2011
TOP 5 MELHORES PROFISSIONAIS - CATEGORIA
“LOGÍSTICA & OPERAÇÕES” | PRÊMIO E-
COMMERCE BRASIL

WWW.MARUXO.COM

FALECOM@MARUXO.COM

WHATSAPP: 11 99913-6078

SOBRE A MRX
Desde 2.011 contribuímos para o sucesso de diversos
negócios, aplicando metodologia exclusiva, descomplicando o
caminho de empresas que desejam incorporar as
oportunidades que a cultura digital oferece, quando traduzida
a negócios.

Por que a MRX?
• Aportamos princípios da excelência de negócios em sua
atuação comercial e operacional;

• Transferimos conhecimentos, desde a modelagem do negócio
até o refinamento da operação, conforme sua necessidade;

• Desenhamos modelos de gestão estruturados,
implementáveis e viáveis;

• Retorno sobre o investimento: geramos ampla economia ao
direcionar corretamente esforços;

• Endereçamos soluções que antecipam eventuais conflitos de
canal, apoiando a criação da cultura de sinergia pensando
omni (D2C, B2B, New Retail e O2O);

• Utilizamos nosso network para abrir constantes oportunidades
de parceria e negócios, conforme necessidades de cada
projeto.

https://www.maruxo.com
mailto:falecom@maruxo.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999136078


WWW.STOOM.COM.BR

FALECOM@STOOM.COM.BR

WHATSAPP: 19 99220-4106

O mais alto nível de
personalização da
experiência em
e-commerce

Alguns exemplos do valor da
inovação no E-commerce com
plataformas Stoom:

• É possível melhorar a experiência de compra
dos clientes da sua empresa com uma
tecnologia diferenciada em logística,
desenhada para se encaixar perfeitamente na
sua operação.

• Com um modelo de marketing digital
específico, como um programa de descontos
especiais, o e-commerce da sua empresa pode
obter um maior número de conversões.

• Utilizando-se de um ecossistema de APIs
criado para se adaptar ao ERP da sua empresa é
possível amplificar sua capacidade de dar
respostas rápidas e obter clientes mais fiéis.

SOBRE A STOOM E-
COMMERCE
Somos um grande time de desenvolvedores e profissionais
focados em inovação em e-commerce, dedicados
principalmente a transformar a ideia em projeto e o projeto em
case de sucesso.

Não há limites para a imaginação quando se trabalha com os
squads de inovação da Stoom

Aqui a pergunta não é se dá para fazer determinado módulo ou
funcionalidade, é apenas uma questão de quando vamos
desenvolver. No mercado digital atual no Brasil, é comum
encontrar grandes empresas com dificuldades competitivas
provenientes da falta de maleabilidade da plataforma, estamos
aqui para mudar isso.

https://www.stoom.com.br
mailto:falecom@maruxo.com
mailto:falecom@stoom.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999136078
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519992204106
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