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Respostas para suas perguntas sobre a expansão do site thermofisher.com 
Fevereiro de 2016, 
 
A Thermo Fisher Scientific está retirando o site thermoscientific.com: 
 

• A partir de 22 de fevereiro, os produtos e as informações de compra disponíveis 
atualmente em thermoscientific.com serão incorporadas em thermofisher.com. 

• Thermoscientific.com permanecerá ativo até retirarmos o site em abril. 
• A partir de abril, seus marcadores ou links diretos para as páginas do site 

thermoscientific.com serão redirecionados automaticamente. 
 
Após essa integração on-line, você ainda encontrará os mesmos produtos e soluções de alta 
qualidade em thermofisher.com, sua escolha para soluções científicas. 
 
Não haverá alterações em nossos produtos e nem na maneira como trabalhamos. Seus contatos para 
vendas, serviços e suporte também serão os mesmos. 
 
Abaixo está um resumo das alterações e quais permanecem as mesmas, como resultado de 
nossa integração on-line, seguido por informações mais detalhadas. Não é necessária 
nenhuma ação da parte do usuário. 
 
O que não será alterado 
Essa integração online não altera: 

• Nossos produtos 
• Nossa fabricação 
• Nossas formulações 
• Nossas ofertas de produtos on-line 
• O site fishersci.com 

• Seus contatos de vendas, serviços e 
suporte 

• Preço, envio ou tempos de entrega 
• Seu login do thermofisher.com 
• A disponibilidade desses produtos em 

seu distribuidor existente 
Não haverá mudanças na nossa forma de fazer negócios nem em seu fornecedor...  

Para que você possa estar certo de que vamos continuar a atender suas necessidades 

Sua experiência on-line 
Você notará diversas melhorias no site: 

 

• Navegação aprimorada 
• Categorias de produtos simplificadas  
• Melhores resultados de pesquisa 
• Melhores detalhes em "Contate-nos" 

• Novas áreas de produtos  
• Capacidade de novos eventos 
• Novo conteúdo educacional 
• Fluxos de trabalho científicos mais 

completos 
Os mesmos produtos excelentes... As mesmas funcionalidades excelentes... Uma opção de 

acesso 

 
Acesse thermofisher.com/choice para informações mais detalhadas. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1. O que acontecerá com o site thermoscientific.com? 

A Thermo Fisher Scientific está retirando o site thermoscientific.com. A partir de 22 de 
fevereiro, os produtos e as informações de compra disponíveis atualmente em 
thermoscientific.com serão incorporadas em thermofisher.com. Thermoscientific.com 
permanecerá ativo até retirarmos o site em abril. Nesse período, seus marcadores ou links 
diretos para as páginas do site thermoscientific.com serão redirecionados automaticamente. 
 

2. O que essa mudança significa para mim? 
Essa melhoria reunirá as soluções e os produtos do portfólio da Thermo Scientific™ com 
nossas várias outras marcas líderes — Applied Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™ e Ion 
Torrent™ — em um único site, criando uma experiência online simplificada e um lugar 
único para acessar tudo o que você precisa. Após essa integração on-line, você ainda 
encontrará os mesmos produtos e soluções de alta qualidade em thermofisher.com, sua 
escolha para soluções da Scientific. Não haverá alterações em nossos produtos como 
resultado dessa integração on-line. Não haverá alterações no site fishersci.com nem onde 
ou como você faz o pedido desses produtos. 
 

3. Quais produtos serão disponibilizados no site thermofisher.com? 
Os produtos e soluções da Thermo Scientific disponíveis atualmente em 
thermoscientific.com serão disponibilizados em thermofisher.com. No entanto, esses 
produtos recém-adicionados não estarão disponíveis para compra on-line em 
thermofisher.com. Selecione "Contate-nos" ou "Solicitar uma cotação" no produto ou nas 
páginas da família de produtos para saber como fazer seu pedido em seu país. 
 

4. Haverá alterações no produto? 
Não. Nossos produtos permanecerão os mesmos, nos quais você confia. 
 

5. O que acontecerá com a marca Thermo Scientific? 
Não haverá alterações na marca Thermo Scientific como resultado dessa integração on-
line. 
 

6. O que acontecerá com os sites da Fisher Scientific e da Unity Lab Services? 
Não haverá alterações nos sites da Fisher Scientific e da Unity Lab Services neste 
momento. Em abril, todos os links para thermoscientific.com de outros sites serão 
automaticamente redirecionados para thermofisher.com. Seu login do site fischersci.com 
não funcionará em thermofisher.com. 
 

INFORMAÇÕES DO SITE 
 
7. Como a navegação no site thermofisher.com ficará melhor? 

Estamos facilitando a busca por produtos por meio de novas categorias de produtos. O 
menu principal de navegação suspenso em thermofisher.com será expandido para incluir 
links para mais produtos e categorias de produtos que melhor refletem todo o portfólio que 
a Thermo Fisher Scientific tem para oferecer. 
 

8. Como o recurso "pesquisar" em thermofisher.com ficará melhor? 
O recurso de pesquisa trará mais resultados do que antes, porque integraremos o conteúdo 
do site thermoscientific.com em thermofisher.com. Além disso, diversos novos recursos de 
pesquisa, incluindo autocorreção e opção de usar pesquisas recentes, ajudarão você a 
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encontrar nossos produtos do catálogo e informações mais rapidamente, com mais 
precisão e facilidade. 
 

9. Como o recurso "Contate-nos" em thermofisher.com ficará melhor? 
Estamos facilitando o processo de compra e como saber onde comprar produtos e fazer 
perguntas. O recurso "Contate-nos" na página de cada produto ou na página da família de 
produtos direcionará você para as informações diretas ou do distribuidor de seu país, 
tornando mais fácil saber onde comprar nossos produtos. A função "preenchimento 
automático" poupa tempo ao selecionar o produto e o tipo de suporte necessários. 

 
10. Minhas informações de login do site thermofisher.com continuarão funcionando? 

Sim. Continue a acessar o site usando seu nome de usuário e senha do thermofisher.com. 
 

11. Meus logins dos sites thermoscientific.com ou fishersci.com funcionarão em 
thermofisher.com? 
Não. Selecione "Entrar" e, em seguida, clique em "Registrar" (ou vá diretamente para 
thermofisher.com/register) para criar uma conta em thermofisher.com e comprar nossos 
produtos da área de ciências biológicas. 
 

12. Quais outras melhorias serão feitas? 
Você verá novas áreas de produtos, conteúdos educacionais e eventos programados. 
 

13. Como altero meu local? 
Na página inicial, clique em "Serviços e suporte". Em seguida, clique em "Alterar local" em 
"Contate-nos". 
 

INFORMAÇÕES DO PRODUTO 
 
14. Os números do catálogo mudarão? 

A maioria dos números de nosso catálogo não mudará como resultado dessa integração 
on-line. Será solicitado que você confirme o número do catálogo do produto antes de 
adicioná-lo ao carrinho. No caso de um número de catálogo duplicado, o Web Messaging 
permitirá que você selecione o produto correto. 

 
15. Posso solicitar produtos on-line da Thermo Scientific em thermofisher.com? 

Em muitos países, diversos produtos da Thermo Scientific já estão disponíveis para 
pedidos on-line em thermofisher.com. Estes incluem reagentes para biologia molecular, 
plásticos de PCR, reagentes para biologia de proteínas, instrumentos, anticorpos e 
instrumentos de triagem de alto conteúdo. 
 
Não será possível fazer pedidos on-line em thermofisher.com de produtos recém-
adicionados do site thermoscientific.com. Clique em "Contate-nos" para encontrar as 
opções de compra atuais (diretas ou do distribuidor) disponíveis em seu país, ou 
clique em "Solicitar uma cotação" e um representante responderá a sua pergunta on-
line. 
	
Apesar de haver mais informações sobre o produto on-line, os fornecedores com os quais 
você compra atualmente permanecem os mesmos. Continue fazendo pedidos desses 
produtos como você faz hoje. 
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16. Haverá alterações em meu Centro de fornecimento ou Catálogo eletrônico integrado? 
Não. Não haverá alterações no Centro de fornecimento ou Catálogo integrado como 
resultado dessa integração on-line. 

 
FAZENDO NEGÓCIOS CONOSCO 
 
17. As informações do fornecedor serão alteradas? 

Não. Não haverá alterações nas informações do fornecedor como resultado dessa 
integração on-line. Os nomes e contatos dos fornecedores com os quais você compra 
atualmente permanecerão os mesmos. Continue enviando ordens de compra e 
pagamentos para o mesmo fornecedor usando as mesmas informações de contato que 
você usa atualmente. As informações do fornecedor para pedidos on-line em 
thermofisher.com estão disponíveis em thermofisher.com/vendorsetup. 

 
18. Haverá alterações em meu distribuidor autorizado ou nos processos de pedidos? 

Não. Continue fazendo pedidos e comprando como de costume. 
 
19. Haverá alterações em meu preço? 

Não. Não haverá alterações nos preços como resultado dessa integração on-line.  
 
INFORMAÇÕES DE CONTATO 
 
20. Haverá alterações no atendimento ao cliente, suporte técnico, vendas ou serviço em 

campo? 
Não. Continue usando seus mesmos contatos.  


