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Apresentação V8
Qualidade Absoluta

Nosso Mascote

O SILVA
No estudo de PNL (Programação neurolinguística) diz que não existe
nada melhor para se comunicar do que uma foto. Sabemos então que
a apresentação precisa de ilustrações, porém achamos muito apelativo
colocar a foto de um empresário bem sucedido sorrindo para você. Isso
porque nossa meta não é iludir a informação das imagens mas sim
comprovar nossas habilidades baseando-se em análises, cases e
muito estudo e fazer com que você pesquise tudo antes de tomar
qualquer decisão.
Para ilustrar e deixar a apresentação mais interessante criamos o
Silva!

nome: Silva

O Silva é a imagem metafórica de qualquer um dos nossos
parceiros(clientes), ele é um empresário inteligente, antenado,
pesquisador e que vive de e-commerce. Com isso o Silva sabe
precisamente o que ele precisa para ter uma boa operação no seu ecommerce e sabe mais do que ninguém reconhecer as dificuldades,
diferenciais e qualidades empregados para que ele tenha maior
conversão.
Recomendamos que caso você não se identifique com o Silva não
perca seu tempo lendo essa apresentação!

Quem somos

A Inovarti

Formada por um grupo que se destaca profissionalmente com
reconhecimento internacional de suas habilidades. A inovarti veio
para suprir a carência do mercado de uma ferramenta que unirá:
Qualidade, segurança, agilidade e flexibilidade focada na conversão.
Somos uma empresa que persegue a constante inovação e o
diferencial para os nossos clientes, acompanhando a movimentação
da tecnologia e das diversas oportunidades que a internet
disponibiliza. A Inovarti oferece um sistema de Ecommerce de
altíssima qualidade baseada na plataforma Magento. Assim
mesclamos o suporte técnico qualificado, assessoria e
acompanhamento de vendas e pós venda, sempre focando na
lucratividade e no resultado dos nossos clientes.

O nosso maior objetivo é deixar nossos
clientes com foco exclusivo no que melhor
sabem fazer. VENDER!

Quem somos
Somos uma empresa baseada nas
metodologias Bootstrapping e Ijumper!
Bootstrapping é o ato de iniciar uma empresa sem investimento externo, ou
seja, usando os seus próprios recursos e preferencialmente pouco dinheiro.
Usamos a metodologia Ijumper, que foi criada como um conceito de home
office aprimorado. Basicamente se pode trabalhar de onde quiser, quando
quiser e a hora que quiser, apenas precisa ser eficiente! Para tal eficiência
precisa-se ter um altíssimo nível de conhecimento e disciplina.
Demoramos muito tempo até consolidar uma plataforma com um altíssimo
nível de qualidade e 95% dos módulos que usamos somos nós que
desenvolvemos internamente, sempre visando a conversão e praticidade na
administração. Devido ao nível de nossa documentação e qualidade todos
nossos clientes desfrutam de sempre das melhores tecnologias, práticas e
ferramentas para gerir seu e-commerce. Não é atoa que possuímos os
melhores e mais bem estruturados cases brasileiros em Magento em nosso
portfólio. Fomos a segunda plataforma de e-commerce no Brasil a ter o AMP
e somos a primeira a termos o AMP Stories e o sistema de Blog interno no ecommerce.
A Inovarti possui 5 anos de operação com 100% de seus clientes satisfeitos.
Sabemos que nossos clientes satisfeitos é nosso melhor canal de vendas. A
maioria dos clientes que nos buscam vem por indicação de algum de nossos
clientes ou por reconhecimento de nossas habilidades.

A Inovarti

Nossos Clientes

Parceiros
Não temos clientes, mas sim parceiros!
Nossos parceiros hoje são pessoas e empresas que tem na internet
uma parte vital de seu negócio. São clientes altamente capacitados
tecnicamente que sabem o que querem, onde querem chegar e
quais os desafios querem sanar.
Em uma pesquisa entre nossos clientes tivemos o prazer de
identificar que na maioria das vezes somos encontrados por nossos
parceiros através:
1. Comprovação de nossas experiências baseando-se em nossos cases
(Possuímos os melhores cases e 100% de satisfação perante os clientes);
2. Por indicações seja de agências ou profissionais (Somos reconhecidos
amplamente no Brasil em nosso segmento);
3. Identificação de nossa qualidade ao usar nossos módulos open
source (Somos a empresa brasileira com o maior número de módulos open
source para Magento);
4. Pesquisa na web sobre capacidade técnica em Magento (Somos
referencia nacional e internacional em otimização e infraestrutura);

Porque Magento?
•
•
•

•

•

Mais de 800.000 membros na comunidade oficial.
Mais de 4 milhões de downloads realizados.
Mais de 125.000 lojas virtuais do mundo usando
Magento.
A plataforma mais popular do Brasil, segundo
dados do Google Trends
Plataforma líder com 9% de todo market share
mundiais

Nosso metiê
A Magento é líder mundial em inovação de e-commerce,
recentemente anunciou que foi nomeada Líder pela Gartner Inc. no
Magic Quadrant 2017 for Digital Commerce. A empresa acredita
que esse reconhecimento ressalta a capacidade única da plataforma
de fornecer aos clientes agilidade e a escalabilidade necessárias para
expandir seus negócios.
O quadrante mágico é o maior reconhecimento de uma
plataforma mundialmente e a Magento esta ao lado dos grandes
nomes mundiais, tais como: SAP, SalesForce, Oracle, IBM,…

Veja mais em:
https://bit.ly/2L7GOwu

Adobe e a Magento

Nosso metiê

A ADOBE, além de ser uma corporação multi-posicionada em diversificados segmentos
de tecnologia e soluções operacionais e de gestão para empresas, entra agora numa
nova era, a era da experiência de transação final na ponta do comércio, tocando de
forma mais definitiva não apenas o B2B, mas também o B2C. Melhor … B2B2C.
Veja mais em: https://bit.ly/2N6sG7n

Em suma, o Magento é uma plataforma completa, extensível e
personalizável que nos permite desenvolver lojas online com a garantia e
fiabilidade necessárias para o sucesso do seu negócio.

A plataforma de e-commerce Open
Source mais usada no mundo!

Nosso metiê
Principais plataformas de comércio
eletrônico por participação de
mercado
1. WooCommerce
É um plugin que possibilita vendas no Wordpress

2. Magento
Plataforma robusta, altamente escalonável e que pertence

Em 2017 a Magento foi considerada a
plataforma de e-commerce open
source mais usada no mundo!

ao quadrante mágico de Gartner Open Source na sessão lideres

3. Shopify
SAAS para construção rápida de lojas tipo WiX ou GoDaddy

4. BigCommerce
SAAS para construção rápida de lojas tipo WiX ou GoDaddy

9% de todo e-commerce mundial

O Magento é a única plataforma de e-commerce que consegue
atender clientes de todos os tamanhos. Isso se dá
principalmente por sua flexibilidade, mão de obra encontrada
amplamente no mercado mundial e por sua robustez.
Veja mais em: https://bit.ly/2zqmYv8

Magento Showcase

Nosso metiê

Magento é a plataforma open source para Ecommerce mais reconhecida em todo o mundo e possui uma vasta
comunidade online. Não é só uma plataforma robusta com todas as vantagens de um CMS, mas também é um
sistema user-friendly que proporciona uma UX (user experience) agradável tanto no backend como no frontend.

Grandes marcas mundiais utilizam o Magento
Abaixo confira algumas marcas conhecidas que usam o Magento como plataforma para suas lojas virtuais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samsung (mobileshop.samsung.fr);
Ford (accessories.ford.com);
Fox (foxconnect.com);
Barack Obama (store.barackobama.com);
Blockbuster (blockbuster.dk);
Olympus (getolympus.com);
Men’s Health (shop.menshealth.com);
Kyocera (kyoceraadvancedceramics.com);
Benq (shop.benq.us);
Nestle (boutique.nespresso.com);
Hillary Clinton (hillaryclinton2016.com/store);
Lenovo (outlet.lenovo.com);
Nike (nikestore.com.au);
Kliping (kipling.com/int);
Puma (cobragolf.com/pumagolf);
Mont Blanc (montblancgroup.com);
Angry Birds - Rovio (shop.angrybirds.com/us);
Kaiser + Kraft (kaiserkraft.cn);

veja mais em http://magento.com/customers/customer-showcase

Nossos diferenciais

Inovarti vs concorrência

Nosso maior diferencial sobre a concorrência é a qualidade e performance! Uma forma simples de entender tal diferença
seria comparar a criatura do dr Frankenstein com atual mito maratonista Usain Bolt. Ou seja, não somos um conjunto de
retalhos, somos uma plataforma padronizada e preparada para o alto volume de vendas e foco na conversão!
A grande maioria dos módulos comercializados no mercado não possuem um bom desempenho e segurança. Dessa forma
é comum encontrarmos falta de padronização e grandes problemas em nossos concorrentes, onde seus clientes são
tecnologicamente prejudicados e com isso são obrigados a investirem mais com marketing sem se darem conta que o
problema da conversão esta em sua tecnologia.
Somos a única empresa de Magento no Brasil onde desenvolvemos 95% dos módulos
utilizados em nossos shop. Pois sabemos que ninguém melhor para prestar suporte no módulo
do que o seu criador. Todos os nossos módulos possuem versionamento interno usando Github
e passam por uma análise profunda de qualidade do seu código fonte. Com isso garantimos
alta performance e maior nível de conversão.
Para resguardar a qualidade e um nível perfeito da documentação, nossos projetos
sempre são desenvolvidos levando em consideração o conceito:

From developers to developers…
(de desenvolvedores para desenvolvedores)

Nossos diferenciais

O sucesso do OSC

E como podemos ratificar tudo isso?? Perguntem a qualquer
desenvolvedor Magento brasileiro sobre a qualidade de nossos
módulos Open Source! Possuímos os melhores módulos Open
Source e com eles estamos presentes em quase 70% dos ecommerces brasileiros desenvolvidos com o Magento. Somos
também referencia internacional em otimização de servidores para o
Magento usando as mais recentes tecnologias para aumento da
performance.
Dentre os módulos Open Source temos: OSC, Mundipagg, Quitar,
Pagar.me, Enviei, Iugu, Cushy Boleto, Boleto com CNAB, Itaushopline,
PromoFilter, OSC, Criteo, Yotpo, Bcash transparente, tradução 1.8,
entre outros…
Nosso módulo One Step Checkout Brasil chegou em menos de 2
anos a incrível marca de + de 28mil downloads e presente em + de
700 lojas em todo Brasil. (visite: http://onestepcheckout.com.br)
Atualização: O OSC atualmente se encontra na versão 6 (Essa
versão possui mais de 9.400 downloads) e segundo Google Analytics
esta presente em mais de 7.000 lojas brasileiras.

Nossos diferenciais

O sucesso do OSC

Abaixo alguns cases de Ecommerce brasileiro que aderiram o uso do nosso projeto OSC, onde com isso ratificam nossa
qualidade e segurança de código fonte.

https://portal.serasaexperian.com.br/skin/frontend/base/default/deivison/deivison.js

https://vinhos.ricardoeletro.com.br/skin/frontend/base/default/deivison/jquery.maskedinput-1.2.2.min.js

http://www.lema21.com.br/skin/frontend/base/default/deivison/jquery.maskedinput-1.2.2.min.js

https://www.itaro.com.br/skin/frontend/base/default/deivison/deivison.js?v=20140604

http://loja.puket.com.br/skin/frontend/base/default/deivison/deivison.js

https://lojaortodonticos.3m.com.br/skin/frontend/base/default/soulmkt/soulmkt.js

https://pagsegurotransparente.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203596399-Consigo-instalar-em-conjuntocom-o-One-Step-Checkout-

http://www.kingstonstore.com.br/skin/frontend/base/default/deivison/deivison.js

http://www.notiluca.com.br/loja/skin/frontend/base/default/deivison/deivison.js
http://loja.asus.com.br/skin/frontend/base/default/onestepcheckout/js/
validation.js

Nossos módulos estão presente em mais de 7.000 lojas brasileiras. E irão vir mais módulos open source…

Nossos diferenciais

O sucesso do OSC

E não para por ai… temos contribuições e reconhecimentos internacionais:
Turpentine é um módulo mundialmente famoso
e utilizado por mais de 40 mil lojas

http://www.devproblems.com/magento-1-8-add-to-url-via-url-query/
http://edisondairo.com/category/magento/

https://twitter.com/nqbao/status/486718429617864704

https://github.com/nexcess/magento-turpentine/pull/846

Nossos diferenciais

AMP e AMP Stories

Atualizações do Google (orgânica) 01/08/2018

O Google confirmou oficialmente que lançou uma atualização de qualidade de pesquisa importante. De acordo com sua
declaração, a atualização não está focada em rebaixar conteúdo ruim, mas sim em fornecer resultados mais relevantes.
Somos referência nacional do uso padronizado do Magento. 98% dos módulos que usamos somos nós que desenvolvemos. Isso
ajuda a otimizar o projeto, prestar um melhor suporte e inovar de mais mais sustentável.
Somos umas das primeiras plataforma no BR a ter o AMP e somos a primeira a ter o AMP Stories. Todo nosso empenho é ratificado
pelo próprio Google, ao analisar nossos clientes eles se destacam como case em seus segmentos principalmente na parte do SEO.
Exemplo de uma página AMP: https://www.google.com.br/amp/s/www.afrel.com.br/%3famp=1
Exemplo de uma página AMP Stories: https://www.afrel.com.br/blog/tarkett-fademac/
Exemplo de um On Page bem feito: https://www.afrel.com.br/EMPRESARIAL
Cliente com + 400 palavras chaves só em 1 lugar no
webmaster tools

Salto no SERP
Última atualização do Google

Competences & Expertise

Infraestrutura

A infraestrutura montada para a instalação de nossa plataforma de Ecommerce é pensada de maneira a garantir alta
disponibilidade, elasticidade e alto desempenho. Todas as nossas lojas virtuais, não importa o volume de acesso,
usufruem dessa infraestrutura que é dimensionada ao seu negócio.
Para isso contamos com as melhores tecnologias existentes no mercado:

Tecnologias de ponta
Utilizando HTTP2, Nginx com Mod
Pagespeed, PHP7 com Opcache, MariaDB,
FPC e servidores no Google Cloud ou AWS,
asseguramos estabilidade mesmo sobre forte
carga e com redução de custos.
Para transportar o maior número de pessoas
possível não adianta ter um Fusca Tunado
como servidor! É preciso ter um Boeing 474!

Singularidade tecnológica

Screen record do Black Friday usando apenas um servidor:
http://cloud.inovarti.com.br/image/0X2q1t292N3n

UX Design

Nosso metiê
Possuímos diversos estudos sobre usabilidade focado no mercado consumidor
brasileiro. Nossos templates são feitas do zero utilizando Bootstrap do Twiter e
baseado em nosso wireframe. Sempre visando a navegabilidade, SEO e satisfação
de compra pelo cliente.

Wireframe Navegável

Design Absoluto

Visite nosso wireframe
navegável em: https://bit.ly/2L4jmU4

Competences & Expertise

Visão Geral

Tecnologia vs Conversão
Entendemos ser inadmissível que a tecnologia afete a conversão de um e-commerce.
Caso isso aconteça, a tecnologia não esta sendo sua aliada mas sim seu maior concorrente!
Para a Inovarti o foco de um varejista no comércio eletrônico deve estar nas relações comerciais e ações
promocionais. A plataforma de Ecommerce deve garantir agilidade e controle para que os objetivos de
vendas sejam atingidos.

Estudo de mercado

Multi-lojas

Módulos exclusivos

Design responsive

Migração de dados

Integrações

Design UI/UX

Suporte técnico

Infraestrutura

Nossos diferenciais

Nossos Contatos:
Tel: (11) 3042-3666

Cel: (21) 99203-8986
Skype: deivisonarthur
Email: deivison@inovarti.com.br
www.inovarti.com.br

Magento

Certamente se você pensa em
desenvolver seu projeto com a
melhor plataforma de Ecommerce,
somos a melhor e mais
especializada equipe de
desenvolvedores Magento no
Brasil.
Pesquise antes de tomar qualquer
atitude, pois o futuro da sua
empresa esta em jogo!

