
TRAY CORP + A.DIAS: 
PARCERIA PARA UM E-COMMERCE
DE ALTA PERFORMANCE



 

 

TRAY CORP + A.DIAS: PARCERIA PARA UM E-COMMERCE DE ALTA PERFORMANCE

NECESSIDADE DE ALTA PERFORMANCE

MUDANÇA DE PLATAFORMA

CRESCIMENTO NO FATURAMENTO

ATENDIMENTO DIFERENCIADO

API ABERTA

FUTURO DA PARCERIA

SOBRE A TRAY CORP

03

04

05

07

08

09

10

12
 



03

Em 2015, a empresa A.Dias Ar Condicionado passava por uma 

situação delicada com sua loja virtual. Com uma velocidade de 

carregamento muito baixa no site, a empresa tinha dificuldade em 

fechar negócios online. Nessa época, decidiram trocar de 

plataforma e conheceram a Tray Corp, especializada em fornecer 

soluções de e-commerce.

A partir de então, formou-se uma parceria que promoveu melhorias 

consideráveis na loja virtual da A.Dias, empresa que trabalha com a 

venda de aparelhos de ar-condicionado em escala nacional. Neste 

artigo, vamos apresentar essa história de sucesso e analisar como a 

troca de plataforma contribuiu para um e-commerce de alta 

performance para a A.Dias. Confira!

TRAY CORP + A.DIAS: PARCERIA PARA UM E-COMMERCE DE ALTA PERFORMANCE

+

https://www.traycorp.com.br/
https://www.adias.com.br/
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Segundo Tiago Amorim, gerente de e-commerce da A.Dias, a empresa 

conheceu a Tray Corp em um momento de troca de sua plataforma online, 

em 2015. A loja buscava uma melhoria de desempenho no e-commerce e, 

então, começaram a pesquisar o mercado de plataformas.

Consideraram que a proposta da Tray Corp partia de um projeto arrojado, 

que atendia às necessidades do negócio e oferecia um bom custo-benefício. 

No que foi apresentado, dois pontos chamaram a atenção da A.Dias: uma 

plataforma de alto desempenho e o uso da estratégia omnichannel.

Até então, a empresa tinha dificuldades em começar a vendas nos 

marketplaces. Desenvolvido a partir de uma plataforma Magento, o site 

tinha uma série de restrições. Esse uso fazia com que houvesse a 

necessidade de utilizar programação avançada para realizar ajustes, o que 

dificultava a gestão da plataforma.

Um dos principais problemas para a A.Dias era o desempenho do site, que 

deixava a desejar com relação à experiência do cliente. A usabilidade ficava 

comprometida em quesitos como a velocidade de o carregamento da

página, que era muito reduzida. Segundo uma pesquisa do Google, 

divulgada em fevereiro de 2017, o tempo médio de carregamento de 

websites é de cerca de 22 segundos. No entanto, 53% dos usuários de 

mobile, por exemplo, abandonam uma página se ela levar mais de 3 

segundos para carregar.

Esses dados demonstram como a lentidão do carregamento pode impactar 

negativamente no e-commerce: se o usuário desistir do site porque ele 

demora para abrir, não vai ter a chance de fechar a compra.

A partir desse diagnóstico, a empresa considerou que precisava utilizar um 

modelo de SaaS (Software as a Service), que ofereceria um ganho no uso de 

ferramentas e na gestão da plataforma, como um todo.

Por meio da parceria com a Tray Corp, esse ponto foi melhorado. Hoje, a 

A.Dias considera que utiliza praticamente todas as funções de 

personalização de front-end oferecidas pelo marketplace. Para a empresa, 

essas funcionalidades, como cálculo de frete e match de produtos, foram 

determinantes para o sucesso dessa empreitada.

https://think.storage.googleapis.com/docs/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks.pdf
https://ecommercemaster.com.br/plataforma-otimizar-experiencia-do-cliente/
https://ecommercemaster.com.br/entenda-estrategia-omnichannel-no-e-commerce-da-nike/
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A partir da mudança de plataforma, a A.Dias conseguiu realizar 

uma série de melhorias em seu site, que ganhou uma 

performance muito mais eficiente. "Quando falamos em 

performance, abordamos vários aspectos além da velocidade de 

carregamento. Ao trocar de plataforma, conseguimos expandir a 

quantidade de produtos no site e incrementar o número de 

acessos e o faturamento", esclarece o gerente de e-commerce.

Tiago destaca também que o atendimento da Tray Corp facilitou o 

processo de ajuste da plataforma e o uso das ferramentas no 

marketplace. Além disso, destaca que o trabalho de Search Engine 

Optimization (SEO) realizado pela empresa contribuiu para 

otimizar o site da A.Dias.

https://ecommercemaster.com.br/como-a-plataforma-de-e-commerce-pode-aumentar-o-trafego-organico/
https://ecommercemaster.com.br/como-a-plataforma-de-e-commerce-pode-aumentar-o-trafego-organico/
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A troca rendeu resultados quantificáveis em poucos meses.

Além disso, o gerente destaca que essa parceria gerou um ganho de produtividade, visto que, até então, a gestão de sua plataforma era feita 

manualmente, o que consumia horas de trabalho.

Tiago Amorim
Gerente de e-commerce da A.Dias

A interface aberta e todo o cuidado da Tray Corp 

com SEO e com o ajuste da plataforma impactou 

diretamente nas nossas vendas. Passamos a ter 

muito mais segurança na utilização da 

plataforma.  Como o processo de integração era 

muito simples, conseguimos utilizar o sistema logo 

de cara e nossa quantidade de acessos aumentou 

entre 50% e 60% em poucos meses após a migração. 

Nosso faturamento no canal digital cresceu em 40% 

a partir do quarto mês após a implantação.”
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Outro ponto que a A.Dias destaca em sua relação com 

a Tray Corp é a qualidade do atendimento. Tiago 

reconhece que toda plataforma apresenta problemas.  

O diferencial da Tray Corp está em buscar e oferecer 

soluções. 

O atendimento, portanto, pesou muito para a 

construção do relacionamento entre as 

empresas.

“
Tiago Amorim
Gerente de e-commerce da A.Dias”

Um exemplo importante relacionado à isso: durante a 

Black Friday de 2017, iniciamos uma campanha de 

marketing. Quando colocamos as ofertas no ar, o botão 

"comprar" travou durante alguns minutos. E mesmo 

pouco tempo com botão travado, em plena Black Friday, 

representa dinheiro perdido. Então, a Tray Corp atuou 

muito rapidamente e, em 20 minutos, já estava tudo 

resolvido
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Outra funcionalidade destacada pela A.Dias no 

sistema da Tray Corp by FBITS é o fato da API ser 

aberta. Uma API é uma Interface de Programação de 

Aplicação. A abreviação API vem do inglês Application 

Programming Interface. As APIs são conjuntos de 

estruturas de programação que permitem acesso a um determinado 

sistema.

Um exemplo de API é o sistema de envio de SMS, por exemplo, que 

conecta, via operadora, dois telefones. Outro exemplo que é bem 

familiar é o sistema de pagamento em sites de e-commerce, que se dá 

por meio de APIs.

Uma API aberta, como a da Tray Corp com a tecnologia FBITS, fica 

disponível para desenvolvedores externos implementarem soluções, 

facilitando a personalização do sistema.

Essa funcionalidade deixou nosso 

processo muito mais rápido. Esse fato 

nos ajudou a trazer informações de 

dentro do nosso software de gestão 

para dentro da plataforma. Ou seja, 

ajudou, sim, a melhorar o desempenho 

do site

“
Tiago Amorim
Gerente de e-commerce da A.Dias”
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Para garantir que está utilizando um modelo de ponta, a A.Dias 

avalia constantemente a concorrência e as plataformas oferecidas. 

"Estamos sempre pesquisando, conhecendo concorrentes no 

mercado, até para saber se tenho a melhor ferramenta, e a Tray 

Corp tem um dos melhores custos-benefícios. Isso, para mim, é 

determinante. As ferramentas deles, hoje, nos atendem melhor, 

além do fato de que essa relação tem muito a crescer ainda", 

garante o gerente de e-commerce.

Para ele, ainda há espaço para explorar as funcionalidades da 

plataforma e para realizar melhorias na ferramenta, 

acrescentando novas funcionalidades na API, no site e elevando o 

faturamento da A.Dias Ar Condicionado. 

Quer saber mais sobre a plataforma da Tray Corp by 

FBITS? Entre em contato conosco e confira as 

possibilidades oferecidas pela empresa!
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https://www.traycorp.com.br/fale-com-um-consultor/?utm_source=ebook-traycorp&utm_medium=case-ADias&utm_campaign=case-ADias


Em 2016, a Tray, unidade de e-commerce da Locaweb, adquiriu a FBITS, 

desenvolvedora de plataformas e soluções de e-commerce para o mercado 

corporativo, e atualmente o grupo encontra-se em plena expansão. Portanto, 

fique atento às novidades e acompanhe regularmente nossos materiais, temos 

vários e-books à disposição em nosso blog e constantemente mantemos nosso 

público atualizado sobre as tendências do mercado de e-commerce através de 

nossas news.

Esperamos que este e-book tenha contribuído para o seu crescimento e que 

juntos possamos trocar mais conhecimento por aí. Se quiser saber mais:

FALE COM UM DE NOSSOS CONSULTORES

https://www.traycorp.com.br/fale-com-um-consultor/?utm_source=ebook-traycorp&utm_medium=case-ADias&utm_campaign=case-ADias
https://www.traycorp.com.br/
https://www.youtube.com/user/marketingfbits
https://www.linkedin.com/company/tray-corp/
https://www.facebook.com/traytecnologia



