
Automatizando com Inteligência



A NerdCommerce

• A partir da www.lingerie.com.br, usuária desde 1998 da plataforma 
Fastcommerce,  vimos desenvolvendo uma metodologia de gestão de e-
commerce.

• Algumas necessidades não eram contempladas por nossos fornecedores 
tradicionais como: 
– Software de e-commerce (Fastcommerce)

– Software ERP

– Software de envio de e-mails 

– Agência de Marketing Digital

• Em 2016, fizemos o desenvolvimento de software in-house para 
atendimento de nossas necessidades específicas.

• Em 2017, surge a NerdCommerce.

http://www.lingerie.com.br/


Conceito NerdCommerce



Conceito NerdCommerce

• Fazemos aquilo que as agências de marketing digital têm dificuldade em
fazer: agências, via de regra, não tem a capacidade de integrar-se ao seu
software de e-commerce, ao seu ERP, aos Correios, ao Google Analytics, à
uma plataforma de envio de e-mails, automaticamente.

• O que fazemos exige programação, integração de sistemas e cálculos mais
complexos. Para isto, foi montada uma plataforma na nuvem com uso de
programas-robôs para automação de estratégias.



Oferta básica – Automatização no 
envio de e-mails transacionais

• Software integrado, homologado e aprovado junto à
Fastcommerce

• Os robôs do NerdCommerce funcionam 24h por dia, e
podem ser configurado especificamente para a sua loja e
para enviar e-mails todos os dias em horários pré-
determinados e configuráveis:
– Carrinho abandonado
– Reenvio de Boleto
– Review: pesquisa de opinião sobre produtos comprados
– E-mail de aniversário
– Status de Entrega do Pedido: aviso de chegada dos Correios



E-mail Marketing – Desafios da 
Pequena Empresa

• O ROI do e-mail marketing é incrível!

– Mais conversões que qualquer outro canal, incluindo Search e Social Media;

– Estatísticas da ExactTarget mostram que para cada US$1 gasto, email
marketing gera $44 em ROI;

– E-mail marketing perfaz 7% de todas as transações de e-commerce, sendo um
dos mais efetivos canais de marketing, depois da busca orgânica;

• Entretanto, para uma pequena empresa, pode ser um grande desafio conseguir:

– Tempo para enviar e-mails todos os dias;

– Orçamento e volume que justifique a contratação de uma agência ou
profissional. Já se vai o tempo em enviar e-mails em massa é algo fácil de se
fazer sem ajuda de profissionais do ramo.

(1) https://rewardstream.com/blog/30-e-commerce-email-marketing-messages-boost-sales/

(1)

http://www.semagroup.com.au/is-direct-marketing-still-effective/


Importante diferenciar e-mails 
transacionais vs. e-mails de marketing: 

Um é pode ser entendido como SPAM, outro nunca o é

• E-mails TRANSACIONAIS
– Contém informação que

completa uma transação
ou processo ao qual o
cliente deu início

– Normalmente enviado para
um indivíduo

– Não é SPAM e vai direto
para a Caixa de Entrada

• E-mails de MARKETING
– Contém mensagens

comerciais ou conteúdo
direcionados para um
intuito comercial.

– Normalmente enviado
para grupos de clientes
ou prospects

– Mesmo seguindo as
regras de boa conduta,
facilmente é
considerado SPAM ou
“PROMOÇÕES”, indo
para o esquecimento.



E-mail Transacional vs. Marketing

CARRINHO ABANDONADO

REVIEW-OPINE SOBRE PRODUTO COMPRADO

CUPONS DE DESCONTO
PERSONALIZADO

FELIZ ANIVERSÁRIO

NEWSLETTER

PROMOÇÃO DATAS COMÉRCIO
(Black Friday, Dias Mães, etc)

OBRIGADO PELO CADASTRO

DESPACHAMOS SEU PEDIDO

SEU PEDIDO ESTÁ AGUARDANDO RETIRADA
EM AGÊNCIA DOS CORREIOS

SEU PEDIDO FOI ENTREGUE

NUNCA É SPAM

E-MAIL MARKETING

FACILMENTE ENTENDIDO
COMO SPAM

E-MAIL TRANSACIONAL



E-mail Marketing - Exemplo

Vai para a aba “PROMOÇÕES!
Vai para a aba  “SPAM”



E-mail transacional - Exemplo

Vai para a
CAIXA DE ENTRADA!



E-mail de Aniversário

• Segundo a Experian, mensagens de aniversário
possuem taxa de conversão 481% superior a e-
mails promocionais.

• Como fazer:
– Ofereça um cupom de desconto ou presente;

– Mesmo se você decidir não incluir um presente, a
simples lembrança ajuda a gerar fidelidade à sua loja;

• Não será encarado pelo cliente como spam;

• Muito fácil automatizar com o robô
NerdCommerce.

(*) https://www.experian.com/assets/marketing-services/white-papers/ccm-birthday-emails-best-practices-guide.pdf

(*)

http://www.experian.com/blogs/marketing-forward/2014/07/31/why-birthday-emails-should-be-a-part-of-every-marketers-program/


Correios - E-mails de Rastreamento

• Seu Pedido foi entregue!
– Se trabalha fora, seu cliente saberá que o pedido foi

entregue antes de chegar em casa;
– Muitas vezes,outra pessoa, que não o cliente, recebeu o

pedido e esqueceu de avisar. (por exemplo, portaria do
prédio)

• Seu Pedido está na agência dos Correios
– São a cada dia mais comuns os casos de “Retirada nos
Correios”;

– Alguns clientes alegam não ter recebido o “Aviso de
Chegada” dos Correios.

• Diminuição de reclamações de clientes



Carrinho Abandonado
Simples, Eficaz e Lucrativo

• O e-mail de envio relativo a um carrinho abandonado
é um dos casos de ROI garantido:

– Você já investiu para o cliente entrar em sua loja;

– O cliente já gostou do produto;

– O cliente já se cadastrou na loja.

• Retorno do investimento 100% mensurável.

• Implementação simples e rápida via NerdCommerce.



Carrinho Abandonado - Simples



Carrinho Abandonado – Elaborado



Reviews - em qual dos links você 
clicaria? No primeiro ou no segundo?



Reviews – Opinião de clientes sobre 
produtos



Reviews - Benefícios

• Considere estas estatísticas:(*)

– A chance de comprar aumenta em 63% se houver
product reviews;

– Reviews produzem 18% de aumento em vendas.

– “Bad reviews” aumentam as conversões em 67%!

• Incremento de 30% no CTR (Taxa de cliques)
quando o “five-star system” passa a aparecer
na busca do Google. (**)

(*) fonte: Econsultancy.com, 8/jul/2015
(**) fonte: Searchengineland.com, 29/dez/2011

https://econsultancy.com/blog/9366-ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-and-how-to-use-them/


Operacionalização dos Reviews (E-mail 
de Avaliação de produtos)

• No NerdCommerce:

– Tem integração com os Correios e o e-mail para
Review só é enviado se o cliente EFETIVAMENTE
receber o produto.

• No FastCommerce:

– O Review é publicado após revisão pelo lojista.
Pode-se facilmente evitar o efeito negativo de se
ter reclamações infundadas publicadas no site.



Case lingerie.com.br
1 – Template Carrinho Abandonado

Olá %name%,

Registramos que você visitou recentemente a nossa loja
http://www.lingerie.com.br e, por algum motivo, sua compra foi interrompida.

Caso queira retomar o carrinho de compras desde o momento em que parou, 
é só clicar no link abaixo:

%url%

Se quis interromper a compra voluntariamente, basta ignorar esta mensagem

Atenciosamente,

Atendimento ao Cliente
Site: http://www.lingerie.com.br
E-mail: lingerie@lingerie.com.br

 Aumento nas Vendas!

http://www.lingerie.com.br/
https://sendgrid.com/templates/aedc70b0-f392-49a7-864e-e43f9051aecf/versions/9b05b28b-51c3-4bde-b719-c7889078bd72/%url%
http://www.lingerie.com.br/
mailto:lingerie@lingerie.com.br


Case lingerie.com.br
2 – Template Pesquisa de Satisfação (Review)

Olá %name%

Seu pedido # %NumeroPedido% foi entregue recentemente.

Gostaríamos de saber sua avaliação sobre os produtos adquiridos. 
Ela é muito válida para nós e também para outros consumidores.
Nada como a sua opinião!

Para dar sua contribuição, basta clicar sobre o nome do produto:

%NomeProduto1%
%NomeProduto2%
%NomeProduto3%

Obrigado,
http://www.lingerie.com.br

Melhor SEO!
Mais Vendas!

http://www.lingerie.com.br/


Case lingerie.com.br
3 – Template Cupom de Aniversário

Feliz Aniversário, %customer_firstname%!

Validade do Cupom: %date_end%

 Fidelização!
Mais Vendas!



Case lingerie.com.br
4 – Template Reenvio de Boleto

Olá %customer_name%,

Recebemos seu pedido #%order_placed_id% no site lingerie.com.br.

O método de pagamento escolhido foi o boleto bancário.
Infelizmente, decorridos alguns dias de seu pedido, não registramos ainda seu pagamento.
Lembramos que seu pedido só será remetido após este pagamento.

Para emitir novamente o boleto de seu pedido, visite o seguinte endereço:

%url_slip%

Por favor, desconsidere este aviso se o pagamento foi realizado recentemente.

Atenciosamente,

Atendimento ao Consumidor
lingerie.com.br

Mais Vendas!



Case lingerie.com.br
5.1 – Template Aviso de Chegada Correios

Olá %customer_firstname%,

Estamos felizes!

Conforme informações dos Correios - rastreamento do objeto %tracking_code% - seu pedido 
número %order_placed_id% foi entregue com sucesso!

%delivery_details%

Atenciosamente,
Atendimento ao Consumidor
http://www.lingerie.com.br

Esta é uma mensagem automática, não é necessário respondê-la.

Maior Satisfação dos Clientes!
Menos reclamações no SAC!

http://www.lingerie.com.br/


Case lingerie.com.br
5.2 – Template Aviso de Retirada Correios

Olá %customer_firstname%,

Informamos que, conforme informações dos Correios - rastreamento do objeto %tracking_code% -
seu pedido número %order_placed_id%  está disponível para RETIRADA EM AGÊNCIA DOS CORREIOS.

%delivery_details%

Atenciosamente,
Atendimento ao Consumidor
http://www.lingerie.com.br

Esta é uma mensagem automática, não é necessário respondê-la.

Menos reclamações no SAC!

http://www.lingerie.com.br/


ROI

• O ROI do NerdCommerce é mensurável.

• Através dos relatórios do Google Analytics e
do NerdCommerce é possível verificar:

– O número de conversões (pedidos) oriundos do
Envio de cada tipo de e-mail enviado pelo
NerdCommerce;

– As taxas de abertura dos e-mails.



Case lingerie.com.br
Review de Produto



Carrinho Abandonado



Aniversário



Outros



Robôs e Telas adicionais

• Devido a necessidades dos clientes, foram
criados outras funcionalidades:

– Tela de controle de produtos;

– Tela de visão das encomendas nos correios;

– Alteração da data de entrega do FastCommerce;

– Integrações com Bling;

– Controle de encomendas nos MarketPlaces;

– E outros;



Tela do Sistema



Alguns Clientes



Depoimentos

https://www.lingerie.com.br/
https://www.lingerie.com.br/
https://www.lingerie.com.br/
https://www.lingerie.com.br/


PERGUNTAS



Obrigado!!!

Mário C. Fialho Nt.

nerd.mario@nerdcommerce.com.br

Celular ou WhatsApp: (11) 94017-3966

mailto:Nerd.mario@nerdcommerce.com.br

