
História do e-commerce
Episódio 3: Não basta comprar. Tem que entregar

(insert: som de moto passando.)

APRESENTADOR

São 6 horas da manhã. O sol mal saiu e
Antonio já está costurando carros no
trânsito de São Paulo.

(BG: som de trânsito mixado com os primeiros minutos de Shutter -
Bio Unit.)

(A leitura poderia soar um pouco mais tensa porém pausada, pra
casar com o tom de aventura da música.)

Num semáforo da Avenida Juscelino
Kubitschek, ele faz uma gambiarra. Tenta
economizar alguns minutos preciosos. Sobe
numa calçada e atravessa para a avenida
João Cachoeira.

No celular, o Waze tem um surto. Mas, em
poucos segundos, recalcula a rota. Parece
finalmente entender o raciocínio do
motoqueiro.

https://www.youtube.com/watch?v=zguSBQGYtYg
https://www.youtube.com/watch?v=-rvc63Ez6DM
https://freemusicarchive.org/music/Bio_Unit/cellular/shutter/
https://freemusicarchive.org/music/Bio_Unit/cellular/shutter/


(BG: moto acelerando.)

Antonio olha pros lados para ver se não tem
nem polícia e nem bandidos por perto.

Então acelera, passando por dois sinais
amarelos,  assustando um marombeiro, que
atravessava a rua, a caminho da SmartFit
mais próxima.

(BG: moto parando.)

Minutos depois, chega a um prédio na Rua
Visconde da Luz. Toca a campainha e deixa
um pacote na recepção.

Agora é partir para a próxima entrega.
Antes da próxima chuva. Ou do próximo
prazo. O que chegar primeiro.

https://www.youtube.com/watch?v=0GENoZjw9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=6_ByUNZXAvo


(BG: Eu deixaria Anti-Chill - Dilating Times tocando por uns
segundos, pra marcar bem a mudança de clima.)

Você consegue imaginar quanta tecnologia
está envolvida numa entrega como essas?
Quantos profissionais existem pra garantir
que aquilo que você pediu vá chegar
corretamente no seu destino?

É isso que vamos investigar agora.

Eu sou Carlos Merigo e essa é a terceira
parte da Evolução do E-commerce, um Especial
do Braincast oferecido por Americanas
Marketplace. Aqui, estamos mostrando como
saímos do amadorismo pra complexa ciência
dos dados e da automação. E vamos
vislumbrar um possível futuro no metaverso.

Capítulo 1: O multiverso das entregas

(Erick Almeida, de 13:20 até 13:30 - Operação sempre foi um
desafio… até …esse era um grande desafio.)

APRESENTADOR

Você está ouvindo Erick Almeida. Durante
boa parte da carreira dele, ele pensou em
estruturar e organizar uma das partes mais
importantes do e-commerce: a logística.

https://freemusicarchive.org/music/Dilating_Times/single/anti-chill/


(EA, de 20:22 a 21:11 - Last mile - Já na logística… até …esse
custo vai nas alturas. Depois de 21:18 até 21:38 - A gente montava
a roteirização…)

(BG: Les Portes Du Futur.)

APRESENTADOR

Se você ouviu nosso episódio anterior, deve
se lembrar que os celulares revolucionaram
a maneira como coletamos e usamos dados.
Isso aconteceu não só hora de comprar.
Também aconteceu na hora de entregar.

Hoje em dia, qualquer um de nós pode ser um
entregador. Basta você ter algum tipo de
veículo (moto, bicicleta ou carro) e um
celular.

Em inglês, isso é chamado de "gig-work". É
como se você fizesse um frila pra empresa
de e-commerce. Você ganha por entrega. Se
entregar mais, ganha mais.

(insert: iPhone user interface sounds.)

https://freemusicarchive.org/music/Bill_Vortex/Vortex_Des_Reformes/14_-_Les_Portes_Du_Futur/


Tudo isso é gerenciado por aplicativos.
Você entra num app e vê uma lista de
entregas pra fazer. Antes mesmo de abrir a
tela, a tecnologia de dados já
pré-selecionou quais seriam as melhores
entregas pra você. Isso é calculado de
acordo com o seu tempo disponível e em que
lugar da cidade você está.

No app, você vê uma lista de propostas de
entrega, o quanto vai ganhar com elas e até
as rotas, já calculadas pelo GPS. Então,
você decide se aceita ou não as corridas.

(BG: sons de entregadores no Japão.)

Se aceitar, o relógio começa a contar. Se
você entregar no tempo esperado, alguns
aplicativos te dão um bônus ou melhoram sua
reputação no marketplace. Tudo parecendo
uma espécie de videogame.

https://www.youtube.com/watch?v=qmUZSI8MaHY


(insert: deliveryTuber na Irlanda, de 0:21 até 0:50.)

O esquema é tão famoso hoje em dia que
surgiram até mesmo os DeliveryTubers.

São entregadores de diversos países, que
criam canais pra contar como são suas vidas
e aventuras.

Existem até alguns entregadores que migram
de um país para outro, procurando melhores
oportunidades. É o caso do Jailson, que
está em Londres.

(insert: de 8:55 a 8:56- Se todos os dias você faz 150 libras, tá
ótimo.)

Claro, com tantos dados circulando por aí,
surgiram novas leis, como a Lei Geral de
Proteção de dados, a LGPD. Erick explica
como isso funciona:

(EA: 23:00 até 23:45 - Outra coisa boa… é uma revolução muito
boa.)

Se você está achando o comércio de hoje
muito complicado, deixa eu te contar como
eram os marketplaces numa era muito
distante.

Capítulo 2: Feira livre

(BG: Música tradicional persa.)

https://youtu.be/apk30ND1Jvc?t=109
https://www.youtube.com/watch?v=QD0PmMDBZow


APRESENTADOR

Boa sorte, se você quiser descobrir a
origem dos marketplaces. Os historiadores e
arqueólogos têm registros de grandes e
pequenos mercados surgindo em muitas épocas
diferentes e em diversos lugares do mundo.

Por exemplo, 3 mil anos antes de Cristo, os
Persas já tinham comércios que eles
chamavam de Bazar. Os bazares nasceram nas
áreas rurais e, conforme as cidades foram
ficando mais cheias, os bazares também
ficaram urbanos e migraram para as ruas.

(insert: Mulher conversando num bazar de Teerã na língua local,
começa em 2:28.)
(A seguir, BG, que pode ser mixado com música tradicional persa:
sons de mercado em Teerã.)

Esses mercados reuniam diversos tipos de
pessoas, de etnias diferentes, vendendo ou
trocando suas produções. Era, basicamente,
uma confusão.

Ao passear por um bazar, você poderia ouvir
música, diversas línguas, desviar de
encantadores de cobras, comprar uma esposa,
e até participar de eventuais quebra-paus.

https://youtu.be/eCwEOemesFI?t=149
https://www.youtube.com/watch?v=euLq2w2b75Y


(BG: música medieval.)

Talvez isso fosse melhor do que os mercados
europeus da Idade Média. Lá, você poderia
até acabar assistindo a pessoas
literalmente perdendo a cabeça.

É que os governantes locais aproveitavam as
aglomerações das feiras pra punir
criminosos. Ou mulheres desobedientes, que
eram rotuladas de bruxas.

(BG: Sons marítimos.)

E você já deve ter ouvido falar sobre
dropshipping, não é? É aquela prática muito
comum de vender produtos chineses em alguns
marketplaces.

As versões dos séculos 16 até o 18 do
dropshipping também dependiam de navios para
transportar os produtos. Mas os
entregadores tinham que conviver com
problemas como escravidão, naufrágios e,
claro, piratas.

https://www.youtube.com/watch?v=DEeAN471boQ
https://www.youtube.com/watch?v=f77SKdyn-1Y


(insert: I'm Captain Jack Sparrow, Piratas do Caribe, 4:02.)
(BG: Still Image - Wankers United.)

Ao longo dos séculos, o comércio não parou
de atualizar a fórmula dos marketplaces.
Feiras, shopping centers, lojas on-line,
ciências dos dados, tudo é tão diferente e,
ao mesmo tempo, tão parecido.

Depois de milhares de anos, ainda estamos
pensando em como melhorar, otimizar e
revolucionar a frágil, a sempre ameaçada…
experiência de usuário.

Capítulo 3: experiência de usuário

(BG: Sons de restaurante.)

PESSOA 1
Você pode me passar o ketchup?

PESSOA 2
Peraê. Toma.

PESSOA 1
Que saco ter que abrir esses sachezinhos.

PESSOA 2
Morde na ponta e rasga.

https://youtu.be/LbFtZGE_li0?t=242
https://freemusicarchive.org/music/Wankers_United/Polygon_Soup/04_-_Still_Image/


PESSOA 1
(meio indignada)

O cara tem que trazer uma tesoura pro
restaurante, né? Custa trazer um vidro de
ketchup decente?

PESSOA 2
Morde a ponta e rasga logo, pô!

PESSOA 1
Não, sempre escapa ketchup, voa nas outras
pessoas.

PESSOA 2
Não complica! Dá aqui que eu abro esse
negócio.

PESSOA 1
Tá louco? Vai babar no meu ketchup? Depois
vou ter que passar álcool gel no ketchup.

PESSOA 2
Ah, vai! Dá aqui!

(som de rasgar)

PESSOA 1
(irritado)

Não te falei? Sempre desperdiça o ketchup.
Eu pago caro nisso! Devo ter perdido uns 50
centavos nesse ketchup. Sabe quanto carbono
as empresas jogam na atmosfera só pra
vender ketchup? E esse plástico aí! Vai
jogar onde? No mar? Pior: você babou nele!



APRESENTADOR

Você deve se lembrar de uma série de TV dos
anos 1990 chamada Seinfeld.

(insert: trecho da trilha de Seinfeld.)

Os seus criadores diziam que ela era uma
"série sobre o nada". Mas isso não era
verdade.

Boa parte das piadas de Seinfeld tratavam
daquelas coisas irritantes que acontecem no
cotidiano, quando temos que lidar com
produtos, embalagens e tecnologias.

Seinfeld era uma série sobre o que hoje
chamamos de experiência de usuário. Ou UX,
que é a expressão que os profissionais da
área preferem usar. Wylliam Lima conta como
é trabalhar com isso.

(Wylliam Lima, de 12:38 até 14:21 - Eu tive uma experiência… até …
é um eterno desafio.)

APRESENTADOR
Existem duas coisas importantes aqui:

- A primeira é a User Interface, que os
profissionais chamam de UI. São as telas dos
aplicativos, o texto que está escrito nelas,
o passo a passo de uma compra, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=ukBhySnM06U


- A UI deve estar baseada na UX. Só é possível
criar uma boa experiência de usuário depois
de investigar o que ele quer.

Basicamente, eles precisam entender não só o
que vai facilitar as nossas vidas, mas
também como nos deixar felizes, encantados
com uma experiência.

(WL, 16:42 até 17:57 - O iPhone quando chegou… até …vai ter muitas
falhas de UX ali.)

APRESENTADOR
Mayra Gianoni:

(Mayra, 38:12 até 39:30 - Porque imagina assim… até …o que ele
quer.)
(BG: Last Night - Nu Tiel Records - Subindo lentamente antes do
fim da entrevista.)

APRESENTADOR

Mas conversar com o usuário? Ou coletar uma
quantidade infinita de dados sobre ele?
Como interpretar e entender essas
informações? Com a ajuda de duas ciências,
que ficaram muito populares nas últimas
décadas: a psicologia cognitiva e a
economia comportamental.

Capítulo 4: preguiçosos e impulsivos

https://freemusicarchive.org/music/nul-tiel-records/minimalism/last-lightmp3-1/


(BG: Ambience2.)

A psicologia cognitiva vem se desenvolvendo
desde os anos 1960. É uma disciplina que
estuda comportamentos humanos por meio de
experimentos científicos.

Por exemplo, para entender como as pessoas
lidam com tentações, os pesquisadores
oferecem R$100 para um grupo e dizem: "se
vocês esperarem mais 3 dias, receberão R$
103". E os cientistas ficam ali, por trás
de um vidro, vendo o que vai acontecer.

É melhor receber R$ 100 agora? Vale a pena
esperar para ganhar apenas R$ 3 por dia? E
se eu oferecer R$ 200 no fim da semana? O
comportamento muda?

https://freemusicarchive.org/music/independent-music-licensing-collective-imlc/emotive-ambience-licensing-pack-ketsa/ambience2/


(insert: Kristen Berman, de 2:30 até 2:41 - "Como cientista do
comportamento, eu estudo a diferença entre o que as pessoas dizem
que fazem e o que elas fazem de verdade".)

Você acabou de ouvir Kristen Berman.
Cientistas como ela usam ressonância
magnética, observação de pupilas, medição
de impulsos elétricos, entre muitas outras
técnicas.

São capazes de acompanhar pessoas por
décadas a fio, só pra ver como os seus
comportamentos mudam ao longo do tempo. E
pra encontrar incoerências entre o que as
pessoas pensam e fazem.

Um dos autores mais influentes dessa área é
o psicólogo Daniel Kahneman, que foi
premiado com um Prêmio Nobel.

(insert: palestra de Daniel Kahneman.)

https://www.youtube.com/watch?v=XgRlrBl-7Yg


Seu livro mais famoso chama-se Rápido e
Devagar, Duas Formas de Pensar.

Nele, o ser humano é visto com preguiçoso,
sempre evitando pensar demais. E, por isso
mesmo, sempre prestes a ser enganado. Seja
por intuições erradas, emoções, cansaço,
ilusões de percepção e até pontos de vista
inconscientes.

Seu livro mais recente, Ruído, Uma Falha no
Julgamento Humano, vai além e tenta mostrar
que vivemos encurralados por auto enganos
de todos os tipos.

(insert: De 3:02 a 3:36 - Kahneman falando sobre System Noise.)

Trabalhos como os de Kahneman ajudaram
muitos designers de experiências a entender
quando e como compramos por impulso, o que
nos leva a confiar e detestar marcas, a que
horas você deve oferecer um produto se
quiser vender mais. E por aí vai.

A partir daí, surgiram muitas melhorias nas
interfaces de aplicativos de e-commerce.
Mas, como não poderia deixar de ser, também
surgiram muitas atividades criminosas, como
os chamados dark patterns.

https://youtu.be/VgfdIrJUgRw?t=182


(insert: respiração do Darth Vader.)
(BG: Darth Vader theme.)

Dark patterns são padrões de design que
visam confundir o usuário, ou explorar suas
fraquezas, pra que ele tome decisões que
vão beneficiar apenas a empresa.

Um dos maiores especialistas em Dark
Patterns da atualidade é o economista Dan
Ariely. Ele escreveu um livro chamado
Previsivelmente Irracional, que virou um
clássico de uma nova ciência, chamada
Economia Comportamental. É basicamente a
psicologia cognitiva, só que estudando como
as pessoas compram, vendem e tomam decisões
morais.

(insert: Dan Ariely.)

Dan Ariely se especializou em estudar o
lado escuro da força: quando a gente acha
ok roubar, mentir e enganar os outros.
Quando a preguiça vence a ética. Quando um
elogio vale mais que dinheiro (e vice
versa).

(insert: Ariely explicando porque bônus em dinheiro diminui a
produtividade. De 3:27 a 3:46)

(BG: Output - Metre)

https://www.youtube.com/watch?v=seIOYb37o_I
https://www.youtube.com/watch?v=uqQglwBzFT4
https://www.youtube.com/watch?v=9X68dm92HVI&t=13s
https://youtu.be/yu1DhC36qyw?t=207
https://youtu.be/yu1DhC36qyw?t=207
https://freemusicarchive.org/music/Metre/alternator/output/


Como você pode perceber, nossa jornada pela
história do e-commerce está ficando cada
vez mais cheia de desafios. Mas chegou a
hora de enfrentar o maior deles: como o
e-commerce pode mudar o seu futuro. E esse
é o assunto do nosso próximo episódio.


