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O que é o Pipz

• Maturidade digital: expectativa do cliente e a realidade no varejo

• Comunicação personalizada no ritmo dos clientes

• Aumentar o investimento ainda é uma prioridade

• Quais ferramentas estão no arsenal do varejo?

• Cresce a presença de lojas físicas no mundo digital

• Consumidores querem experiências personalizadas

• Personalização se torna um fator de retenção de clientes

Como a sua operação se compara ao varejo brasileiro?

Introdução

1. Status da Maturidade Digital do Varejo no Brasil

2. M-commerce na Nova Jornada do Cliente

4. A Presença do Varejo Online e Offline

3. Investimento em Tecnologias de Varejo

5. A Personalização da Experiência do Cliente
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O Pipz Platform é a primeira 
ACDP (Actionable Customer Data 
Platform) do Brasil com soluções 
omnichannel para varejo. Nós 
ajudamos você a entender o 
comportamento de cada cliente, 
saber quem são seus consumidores 
mais valiosos e oferecer exatamente 
o que eles desejam no momento 
certo: 

•	 Tenha uma visão 360º do cliente 
ao conectar dados de clientes de 
diferentes ferramentas 

•	 Crie campanhas segmentadas 
para extrair o melhor ROI de cada 
canal

•	 Tome decisões estratégicas com 
mais rapidez com relatórios ricos 
em um só lugar

Converse com um consultor 
e transforme os dados de 
comportamento de clientes em 
ações inteligentes:

Fale com um consultor

http://pipz.com/br/solucoes-para-varejo/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2019-08-19-ebook-estado-do-varejo-brasileiro&utm_content=ebook-estado-do-varejo-brasileiro
https://pipz.com/br/blog/customer-data-platform/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2019-08-19-ebook-estado-do-varejo-brasileiro&utm_content=ebook-estado-do-varejo-brasileiro
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O varejo brasileiro está 
preparado para os novos 
consumidores?

O setor varejista está em seu melhor 
momento. A presença das lojas 
em ambientes online e offline 
aumentou, acompanhando o novo 
comportamento omnichannel do 
consumidor. Enquanto os clientes 
esperam experiências melhores - a 
cada dia com tantas novas maneiras 
de se comunicar, engajar e comprar 
- o varejo precisa acompanhar o 
dinamismo do mercado para atender 
e superar essas necessidades.

Ao longo deste material, 
apresentamos uma análise do 
mercado brasileiro atual no setor de 
varejo, considerando principalmente 
as expectativas dos consumidores e 
de que maneira as empresas têm se 
preparado estrategicamente para a 
nova jornada de compra do cliente. 
Esta análise está dividida em cinco 
dimensões, que exploram: 

•	 a maturidade digital do mercado 
varejista em comparação aos 
demais setores;

•	 a crescente presença dos 
dispositivos móveis na jornada 
de compra do cliente;

•	 como as empresas investem em 
softwares e tecnologia no setor;

•	 a presença das empresas do 
varejo em ambientes online e 
offline;

•	 a personalização como recurso 
estratégico na decisão de compra 
do usuário.

A proposta é apresentar estatísticas 
atualizadas de como o varejo está 
alinhado ao novo comportamento do 
cliente. Assim, as empresas do setor 
poderão melhorar a performance das 
próprias ações para se diferenciarem 
da concorrência e planejar os 
próximos passos estratégicos, 
sempre colocando o cliente no centro 
da operação.

Sobre este relatório
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Status da Maturidade 
Digital do Varejo no Brasil

1.
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Por muito tempo, os especialistas 
de mercado enfatizaram que o 
maior diferencial estratégico das 
empresas digitais seria entender 
o comportamento do cliente e ter 
operações que se adequassem às 
expectativas dos consumidores.

Na era dos dados, como muitos 
desses especialistas chamam 
o atual momento do mercado, 
esta profecia se concretiza a cada 
dia que passa. O varejo, porém, 
conta com uma nova dificuldade: 
o que antes agora era “apenas” 
um diferencial, agora é uma 
expectativa.

Grandes nomes como Amazon, 
Magazine Luiza, Netflix, Starbucks 
e Netshoes, sempre citados em 
artigos sobre transformação digital 
e estudos de data-driven marketing, 
acostumaram seus consumidores 
com experiências incríveis. Os 
clientes, por sua vez, cada vez 
mais esperam uma abordagem 
personalizada por parte das 
empresas, sendo esse um fator 
determinante no momento da 
compra. Mas, para empresas que 
não estão no território das gigantes 
do mercado, ter um monitoramento 

preciso do comportamento do 
consumidor e segmentação 
estratégica de clientes ainda é um 
grande desafio.

Maturidade digital: 
expectativa do cliente e a 
realidade no varejo

A maturidade digital do varejo 
pode ser analisada em duas óticas 
diferentes: 

•	 Do ponto de vista do 
consumidor, que avalia a 
experiência de interagir 
diretamente com as marcas em 
diferentes pontos de contato;

•	 o ponto de vista da empresa, 
que estabelece como ela 
usa dados mercadológicos e 
comportamentais na tomada de 
decisões estratégicas.

Sugestão: Ambos os lados precisam 
ser monitorados de maneira 
criteriosa. Isso é necessário para 
que os varejistas possam entender 
o que o consumidor considera 
essencial no relacionamento com 
as empresas e transformem essas 
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informações em oportunidades 
para alcançar - e superar - as 
expectativas dos clientes. A 
diferença fica clara quando 
traçamos um paralelo entre as 
duas visões e identificamos estes 
principais pontos de atenção:

Sob a ótica do cliente, o varejo é 
o setor mais avançado no quesito 
maturidade digital. Empresas 
foram divididas em quatro níveis 
de maturidade (Iniciante, Básico, 
Apto e Especialista) considerando 

os quesitos relevância na busca 
orgânica, presença em redes 
sociais e disponibilidade em 
plataformas móveis. 

O resultado é que 47% das marcas 
do varejo se enquadram como Aptas 
e apenas 7% como Especialistas. 
Em outros setores, como Bens de 
Consumo Não-Duráveis, Educação 
e Saúde, o número de empresas 
Aptas não ultrapassa 19% e nem ao 
menos possuem empresas no nível 
Especialista.

Figura 01 - Maturidade Digital (Ponto de Vista do Consumidor)

Fonte: Isobar| Digital Strength Index, 2019
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Sob a ótica de negócio, o 
setor varejista ainda é menos 
desenvolvido quando o assunto 
é maturidade digital. Neste 
nível, são avaliados critérios 
relacionados ao uso de dados e 
analytics pelo marketing para 
adequar a jornada do cliente e a 
personalização de experiências. 

Empresas de diferentes setores 
foram categorizadas também 
em quatro níveis: Nascente, 
Emergente, Conectado e 

Multimomento. Em média, 
75% das empresas de varejo se 
encontram no nível Emergente 
e apenas 25% estão no nível 
Conectado. Nas áreas de Serviços 
Financeiros e Auto, mais da 
metade das empresas já se 
encontram no nível Conectado. 
O maior índice é encontrado nas 
empresas Nativas Digitais, que 
reportam mais de 90% de suas 
vendas em canais online: 100% 
das empresas pesquisadas estão 
no nível Conectado. 

Figura 02 - Maturidade Digital (Ponto de Vista Estratégico)

Fonte: Google e Boston Consulting Group | A Jornada Rumo à Maturidade Digital no Brasil, 2018
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Em uma análise conjunta, 
podemos constatar que o 
público vê o varejo com bons 
olhos quando o assunto é 
engajamento digital e presença 
online. Mas, ainda há um grande 
caminho a ser percorrido no nível 
estratégico. Apesar do varejo 
digital estar mais evoluído quanto 
ao uso de dados na experiência 
do cliente, grande parte do varejo 
ainda é composta por canais 
físicos como base do negócio e 
sente dificuldade ao realizar 
uma transição ou integração de 

experiências offline e online. 

Empresas emergentes já realizam 
campanhas com base em dados 
proprietários, ou seja, capturados 
em ambientes próprios como 
websites e aplicativos, mas não 
orquestram ações de mídia em 
diferentes canais. Nesse caso, o 
principal passo para se tornarem 
empresas conectadas é integrar 
dados para facilitar a ativação 
em diferentes canais e, assim, 
alcançarem melhores resultados 
de vendas.

Ambos os lados precisam ser monitorados de maneira 
criteriosa para que varejistas entendam o que o consumidor 
considera essencial no relacionamento com a empresa 
e descubram como transformar estas informações em 
oportunidades para alcançar - e superar - suas expectativas.
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Leitura complementar:

Como o uso de dados é um diferencial estratégico no 
varejo online e offline?

A interações do cliente em um ambiente digital oferece um 
leque de dados que, de uma maneira ou outra, já são usados 
superficialmente pelo varejo online e offline. Considerando a 
presença em diferentes canais e mídias, levar uma empresa de 
varejo para o próximo nível de maturidade digital requer não só 
conhecimento, mas ação. Isso significa entender as expectativas 
do consumidor em diversas frentes, usando principalmente dados 
comportamentais e, ao mesmo tempo, integrando esses dados 
para transformá-los em ações conjuntas em mídias proprietárias, 
adquiridas e compartilhadas. Em um último nível, o objetivo é 
desenvolver campanhas dinâmicas e personalizadas em tempo 
real com base nas interações individuais dos clientes em diferentes 
canais - o que só é possível usando uma plataforma de integração 
e gerenciamento dados de clientes, que permita realizar ações 
focadas em engajamento e conversão.

http://pipz.com/br/blog/dados-o-novo-ouro/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2019-08-19-ebook-estado-do-varejo-brasileiro&utm_content=ebook-estado-do-varejo-brasileiro


11Estado do Varejo Brasileiro na Era dos Dados

M-commerce na Nova 
Jornada do Cliente

2.
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Não é novidade que o mercado 
do varejo eletrônico cresce 
a passos largos. Com um 
faturamento estimado de R$ 61,2 
bi para 2019, as vendas online de 
bens de consumo crescem em 
média 11,4% por ano. Estima-
se que mais de 58 milhões de 
consumidores realizaram cerca 
de 123 milhões de pedidos 
online em 2018. No entanto, o 
desempenho em vendas nos 
últimos três anos fez com que 
os olhares se voltassem a uma 
tendência impossível de ser 
ignorada pelo varejo: as compras 
feitas em dispositivos móveis. 
Ainda na estatística de 2018, 35% 
dos pedidos via Internet foram 
realizados via mobile - ou seja, 
mais de 43 milhões de compras 
feitas a partir de um toque na 
tela. Não há como negar que o 
m-commerce já é realidade para 
muitos brasileiros.

Há diferentes fatores que 
contribuem para esse 
crescimento expressivo: 
o aumento do número de 
brasileiros com smartphones, 
onde mais de 70% da população 
possui um dispositivo mobile; 
a democratização do acesso à 
Internet com banda larga e redes 
móveis; e o surgimento de mais 
empresas com canais de vendas 
online, que aumenta a oferta de 
produtos e serviços em diferentes 
categorias. 

Todas essas variáveis convergem 
para uma mudança brusca no 
hábito de compra do consumidor, 
que agora pode visualizar 
a vitrine das lojas, escolher 
praticamente qualquer tipo de 
produto para compra, efetuar 
o pagamento e receber uma 
encomenda apenas usando o 
celular, em poucos toques.

Ainda na estatística de 2018, 35% dos pedidos via Internet 
foram realizados via mobile - ou seja, mais de 43 milhões de 
compras feitas a partir de um toque na tela.
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Figura 03 - Número de pedidos (e-commerce)

Figura 04 - Média de crescimento do número de pedidos no m-commerce

Fonte: Ebit | 39ª Webshoppers, 2019

Fonte: Ebit | 39ª Webshoppers, 2019
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Figura 05 - Cruzamento: Número de pedidos no e-commerce x média 
de pedidos no e-commerce e m-commerce

Fonte: Ebit | 39ª Webshoppers, 2019

Se em 2016, o total de pedidos 
realizados via mobile não 
alcançavam 20%, é provável 
que em 2019, os dispositivos 
mobiles já sejam responsáveis 
por metade das compras online. 
A principal diferença está 
nas categorias dos produtos 
adquiridos via dispositivos 
móveis, lideradas por Perfumaria, 
Cosméticos e Saúde, e Moda 
e Acessórios. Juntas, elas 
totalizam 34,3% dos pedidos 
via mobile. Mesmo que isso 
represente um ticket médio 
menor, se comparado aos 

pedidos efetuados via desktop, 
pode significar que as compras 
feitas por impulso - aceleradas 
ainda mais pela facilidade do 
smartphone - tenham uma 
participação nos índices de 
pedidos.

Comunicação 
personalizada no ritmo 
dos clientes

De um lado, uma tendência 
movida pela facilidade do 
consumidor tomar a decisão de 
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compra. Do outro, uma excelente 
oportunidade para que o varejo 
aplique estratégias baseadas nos 
dados de comportamento dos 
próprios clientes. Nesse sentido, 
o consumidor está em um estágio 
avançado de maturidade e espera 
que os varejistas acompanhem 
o ritmo. Mais do que isso, eles 
se mostram abertos a receber 

uma comunicação feita sob 
medida, desde que isso auxilie 
na jornada de compra. Em 
média, 53% dos consumidores 
gostariam de ter acesso a cupons 
e ofertas personalizadas em seus 
smartphones, e 55% estariam 
dispostos a pagar pelas compras 
usando o próprio dispositivo móvel.

Figura 06 - Comunicação personalizada
(Você gostaria de receber ofertas e/ou cupons personalizados para compras em seus smartphones?)

Fonte: PwC Brasil | Total Retail - Alternativas de investimento num mercado cada vez mais competitivo, 2017

Figura 07 - Pagamentos via mobile
(Você estaria disposto(a) a pagar produtos usando seu dispositivo móvel?)

Fonte: PwC Brasil | Total Retail - Alternativas de investimento num mercado cada vez mais competitivo, 2017
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Leitura complementar:

Como o varejo pode acompanhar a nova jornada de 
compra mobile?

O mobile já não é mais uma extensão da jornada de compra - trata-
se de um componente fundamental na descoberta, consideração e 
decisão de compra. Essa é uma excelente oportunidade para que os 
varejistas resolvam um antigo problema que surgiu com o digital: o 
uso de diferentes dispositivos de acesso.

Antes de finalizar uma compra, os consumidores podem acessar as 
lojas em diferentes contextos, por exemplo, em casa, no trabalho 
ou na casa de amigos e parentes. Isso faz com que cada pessoa 
tenha diferentes “identidades” para a loja online, dificultando 
assim a criação de um perfil 360º para cada cliente. Com a transição 
do comportamento de compra do desktop para mobile, a maior 
parte da jornada de compra acontece no smartphone ou tablet do 
consumidor.

Para resolver esse problema, surgiram as ferramentas de gestão 
de dados de clientes (CDPs), que conseguem identificar as ações 
do usuário em um diferentes dispositivos e vincular cada nova 
interação a um perfil único de cada cliente. Como a experiência de 
compra deixa de ser fragmentada, a empresa consegue identificar 
o perfil comportamental dos consumidores com mais facilidade e 
tem mais precisão ao proporcionar experiências personalizadas.

http://pipz.com/br/blog/otimize-a-performance-dos-diferentes-canais/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2019-08-19-ebook-estado-do-varejo-brasileiro&utm_content=ebook-estado-do-varejo-brasileiro
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Investimento em 
Tecnologias de Varejo

3.
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Diante de um cenário dinâmico 
e promissor do comércio 
eletrônico, o varejo precisa estar 
estrategicamente preparado. Isso 
significa, principalmente, ter os 
recursos corretos para garantir 
que os processos de gestão de 
negócio estejam fluindo em seu 
potencial máximo. Felizmente, as 
tecnologias aplicadas ao varejo 
estão acompanhando o ritmo do 
mercado. 

O retail tech - empresas de 
tecnologia que desenvolvem 
ferramentas e plataformas para 
varejo - já oferece soluções à 
altura das necessidades das 
empresas e expectativas dos 
clientes. E, em um momento no 
qual o digital é um forte aliado do 
consumidor ao longo da jornada 
de compra, as empresas também 
vêm usando a tecnologia 
como um fator estratégico para 
alavancar negócios.

Aumentar o investimento 
ainda é uma prioridade

Estima-se que em 2016, os 
varejistas brasileiros gastaram 
cerca de 9% de sua receita 
online em tecnologias da 

informação. Mas, não é difícil 
de imaginar que esse número 
aumentou considerando o novo 
comportamento de compra do 
consumidor. 

O comércio online, por 
exemplo, viu um crescimento 
de investimento em tecnologia 
mesmo em momentos de 
incerteza, crises políticas e 
econômicas. Em um dado 
adquirido pela Forrester, 64% 
dos varejistas afirmaram que 
pretendem aumentar o orçamento 
no varejo online para alcançar o 
crescimento esperado, mesmo 
com a clara necessidade de reduzir 
custos de operação. Na lista de 
prioridades estão principalmente 
o investimento em marketing, 
marketplaces e mobile, uma vez 
que em média 20% da receita 
dessas empresas vieram de 
compras efetuadas diretamente 
em dispositivos móveis. A 
oportunidade está no radar de 
56% dos varejistas, que pretendem 
aumentar o investimento em 
estratégias mobile nos próximos 
anos. Porém, mesmo assim, 50% 
das empresas do varejo ou estão 
dando seus primeiros passos 
na estratégia ou não possuem 
nenhum planejamento para ela.
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Figura 08 - Investimento em estratégias e tecnologia

Fonte: Forrester | The State Of Retail eCommerce In Brazil, 2017

Plataformas fechadas 
dominam o e-commerce

As plataformas de e-commerce 
são a espinha dorsal do 
investimento tecnológico de 
uma empresa que atua no varejo 
online. A escolha do sistema 
que gerencia produtos e clientes 
também influencia os processos 
estratégicos, afinal é preciso 
acompanhar em tempo real 
os resultados de campanhas 
de marketing e ações de 
engajamento com consumidores. 

As plataformas fechadas, 
de código proprietário e 
que normalmente exigem 
investimento mensal, 
representam mais da 
metade dos e-commerces. Já 

plataformas proprietárias, cujo 
desenvolvimento fica por conta 
da própria empresa - por serviço 
de desenvolvedores contratados 
ou freelancers - vem logo atrás 
com 30,19% das lojas virtuais. 
Por último, os sistemas de código 
aberto movem pouco menos de 
18% dos e-commerces no Brasil. 

Enquanto plataformas 
fechadas oferecem recursos 
prontos e “empacotados” 
para cada empresa, elas 
também dependem muito de 
integrações para expandir as 
possibilidades de uso. O que 
é diferente nas plataformas 
abertas, que possibilitam 
inúmeras integrações e recursos 
desenvolvidos pela própria 
comunidade, a custo apenas 
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da manutenção por parte de 
agências e/ou desenvolvedores. 
Nas plataformas próprias, é 
possível moldar o sistema 
dentro das necessidades e 
expectativas do negócio, mas 
requer um alto investimento e 

manutenção recorrente. Nos 
três casos, é importante pensar 
na necessidade de tornar os 
dados acessíveis, analisáveis e 
acionáveis - seja por meio de 
integrações nativas, sistemas de 
automação ou APIs abertas.

Figura 09 - Investimento em plataformas de e-commerce

Fonte: PayPal | O Perfil do E-Commerce Brasileiro, 2019

A escolha do sistema que gerencia produtos e clientes 
também influencia os processos estratégicos, afinal é preciso 
acompanhar em tempo real os resultados de campanhas de 
marketing e ações de engajamento com consumidores.
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Há um grande leque de soluções disponíveis para o varejo 
e que se propõem desde realizar a gestão dos processos do 
negócio até acelerar decisões estratégicas.

Fonte: Capgemini | Business Cloud in Brazil Research Report, 2014

Figura 10 - Investimento em softwares de varejo
70% investem em pelo menos um software cloud, sendo:
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Leitura complementar:

O que precisa estar no radar de investimento 
tecnológico do varejo?

Escalabilidade é uma palavra que precisa estar em qualquer 
decisão de investimento tecnológico de um negócio. Não há 
dúvida que as ferramentas são essenciais para acelerar processos 
e melhorar resultados. Mas, a longo prazo, podem restringir o 
crescimento de uma empresa pela dificuldade em orquestrar 
estratégias em diferentes canais e tornar claro o resultado entre 
ações e resultados alcançados.

Isso significa integrar as ferramentas de atração, gestão de bases 
de clientes, comunicação/engajamento, e análise de dados de 
comportamento. Seja um software de gestão, uma plataforma 
de terceiros ou proprietária, considere sempre a possibilidade 
de conectar os dados gerados às plataformas de gestão de dados 
de clientes (CDPs). Assim, é possível diminuir o tempo entre a 
visualização de resultados e o desenvolvimento de ações orientadas 
pelos dados, além de ser mais fácil entender a performance de cada 
ação de atração, engajamento e conversão de clientes.

http://pipz.com/br/blog/customer-data-platform/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2019-08-19-ebook-estado-do-varejo-brasileiro&utm_content=ebook-estado-do-varejo-brasileiro
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A Presença do Varejo 
Online e Offline

4.
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Em definição, há dois tipos de 
varejo - online e offline. Na prática, 
o consumidor espera que os dois 
sejam um só. Mesmo assim, ainda 
há desafios a serem superados 
pelas empresas, que atuam 
tanto no varejo físico quanto 
digital. Entre eles, conhecer o 
comportamento do cliente em 
uma única jornada, estruturar 
processos de gestão de estoque 
integrados para pedidos on e 
off, e principalmente, entender a 
contribuição de cada canal para a 
decisão de compra do consumidor. 
Aos poucos, a ideia tradicional 
de que os canais digitais são 
concorrentes das lojas físicas está 
mudando: 78% dos varejistas 
dizem ser importante ou crítico 
para os negócios a integração 
das experiências de compra no 
online e offline [Fonte]. Apesar do 
número representar a maioria das 
lojas, ainda há de se imaginar que 
uma parcela dos varejistas ignora 
a nova jornada do cliente e não 
entrega o que os compradores 
esperam. 

Cresce a presença de lojas 
físicas no mundo digital

Este momento do mercado on 
+ off não é mera especulação 

ou uma breve tendência. Isso 
pode ser percebido com base 
no número de e-commerces 
associados às lojas físicas, que 
representam mais de 13%. Mas, 
em 2017, este número chegou 
a apenas 4,93%, contrariando 
uma tendência de crescimento 
que vinha desde 2015, onde 
alcançou 14,53%, e 2016, com 
13,46% das lojas online. Diante 
dessas estatísticas, entende-
se que a explosão no número 
de e-commerces no país nesse 
período superou drasticamente 
o número de lojas físicas que 
iniciaram suas operações offline. 
Estima-se que de 2015 para 
2016 o número de e-commerces 
cresceu 21,52% alcançando quase 
600 mil lojas virtuais. Já entre 
2018 e 2019, o crescimento foi 
ainda mais expressivo: 37,59%, 
com uma média de 930 mil 
sites dedicados ao comércio 
eletrônico. Comparando as 
taxas de crescimento nesses 
dois momentos, observa-se que 
aumentou o número de lojas 
físicas que passaram a estar 
presentes no mundo online entre 
2018 e 2019.
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Figura 11 - Crescimento de lojas presentes on + off

Figura 12 - Hábitos de compra online e offline

Fonte: PayPal | O Perfil do E-Commerce Brasileiro, 2019

Fonte: PwC Brasil | Total Retail - Alternativas de investimento num mercado cada vez mais competitivo, 2017

Há um grande leque de soluções disponíveis para o varejo 
e que se propõem desde realizar a gestão dos processos do 
negócio até acelerar decisões estratégicas.
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Leitura complementar:

Como empresas podem conectar as experiências 
online e offline?

A jornada de compra online + offline é uma tendência que está aos 
poucos se tornando um padrão de comportamento do consumidor 
brasileiro, principalmente com a ascensão do m-commerce e 
pelo crescimento do número de lojas online. Trata-se de uma 
oportunidade de crescimento para lojistas físicos que, mesmo com 
menos participação no campo digital, podem criar operações que 
integram o hábito de compra híbrido e tornam possíveis ações de 
engajamento e retenção em ambos os ambientes. 

As lojas online não são concorrentes do offline. É preciso pensar 
como um canal de expansão de receita, desde que as estratégias 
sejam integradas e orquestradas juntas. Plataformas de dados 
de clientes (CDPs) conseguem conectar históricos de navegação, 
buscas e compras online + offline ao perfil do cliente usando 
informações únicas dele, criando uma visão 360º do consumidor. A 
partir disso, é possível se comunicar de maneira personalizada com 
base em cada perfil de compra e rastrear os resultados das ações de 
marketing e vendas, seja uma ativação no físico ou no digital.

Mais do que provocar grandes mudanças nas estratégias das 
empresas, as interações online e offline também criam novos 
hábitos de compra.

http://pipz.com/br/blog/desafios-do-omnichannel-varejo/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2019-08-19-ebook-estado-do-varejo-brasileiro&utm_content=ebook-estado-do-varejo-brasileiro
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A Personalização da 
Experiência do Cliente

5.
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Entender o comportamento 
do consumidor não é só uma 
iniciativa para identificar 
tendências de compra nos 
diferentes perfis de clientes. 
Trata-se de um recurso 
estratégico no qual empresas têm 
a oportunidade de descobrir a 
melhor maneira de se comunicar 
com seus consumidores em um 
nível individual e extremamente 
personalizado. Isso se torna 
importante principalmente em 
uma época na qual o consumidor 
pode interagir diretamente com 
a marca em diferentes canais 
de comunicação. No dinâmico 
setor do varejo, um engajamento 
personalizado e na hora certa 
para o cliente é a chave para 
garantir a compra. No entanto, o 
consumidor brasileiro demonstra 
que ainda não está satisfeito com 
o varejo nesse aspecto.

Consumidores 
querem experiências 
personalizadas

No Brasil, 73% dos compradores 
consideram importante receber 
ofertas personalizadas em 
tempo real de acordo com seus 
hábitos de compra, mas apenas 
44% estão satisfeitos em como 
os varejistas atendem essa 
expectativa de personalização. 
A estatística é mais significante 
no território brasileiro, 
enquanto no mundo esse fator 
é importante para 59% dos 
entrevistados e satisfatório 
para 50% dos consumidores. 
Isso significa, principalmente, 
que os compradores brasileiros 
estão mais exigentes e menos 
satisfeitos com o nível de 
customização das mensagens 
do que o restante do mundo. É 
visível o interesse dos clientes em 
receber ofertas feitas sob medida 
para auxiliar e/ou acelerar a 
decisão de compra. Por outro 
lado, as lojas virtuais e físicas 
não estão usando os dados de 
comportamento e histórico de 
compras dos clientes que já 
possuem para oferecer ofertas 
adequadas por e-mail, SMS ou 
notificações.
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Figura 13 - Importância e satisfação com ofertas personalizadas

Fonte: PwC Brasil | Total Retail - Alternativas de investimento num mercado cada vez mais competitivo, 2017

Personalização se torna 
um fator de retenção de 
clientes

Identificar clientes de valor e 
incentivar compras recorrentes 
nas lojas online e offline são 
desafios constantes, porém 
necessários para garantir a 
expansão de receita dos varejistas. 
Em conjunto, o aumento do 
número de lojas virtuais e o 
crescimento do m-commerce 
fizeram com que a concorrência 
ultrapassasse os limites físicos 
e exigisse uma atenção ainda 
maior para a base de clientes 
existentes. Aqui, oferecer 
experiências personalizadas deixa 
de ser um capricho e se torna um 

recurso estratégico para atração 
e retenção de compradores. A 
taxa de pessoas que preferem 
comprar em marcas que já 
conhecem ainda é grande: 65% 
se consideram clientes leais e 
compram com mais frequência 
as marcas e os produtos que 
conhece e gosta. A atenção está 
nos 35% restantes, que afirmam 
gostar de comprar itens novos e 
experimentar produtos diferentes 
dos que já conhece. O varejo 
pode desenvolver estratégias de 
engajamento e fidelização ao 
entender o comportamento dos 
clientes, seja aqueles que realizam 
compras com frequência ou de 
quem compra pela primeira vez.
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Figura 14 - Clientes leais x Clientes novos

Fonte: PwC Brasil | Total Retail - Alternativas de investimento num mercado cada vez mais competitivo, 2017

Em geral, os consumidores 
brasileiros demonstram 
claramente que a personalização 
é um fator crucial na compra. Em 
um levantamento realizado em 
diferentes setores incluindo o 
varejo, cerca de 65% das pessoas 
afirmaram que comprariam com 
mais frequência se recebessem 
comunicação e abordagens 
personalizadas, e 60% também 
disseram que uma experiência 
mais personalizada seria decisiva 
para incentivar a mudança de 
opção de compra de uma marca 
por outra. Também em números 
gerais fica evidente que a grande 
proporção das empresas ainda 
não aplica níveis satisfatórios de 

customização em seus canais e 
meios de comunicação. 

Apesar das mensagens de e-mail 
marketing personalizadas 
serem uma opção comum, 
91% das empresas não tem 
personalização avançada no site, 
67% ainda não utilizam métodos 
de personalização em seu 
principal canal de comunicação 
online, 44% não possui nenhum 
tipo de personalização e apenas 
9% a utilizam de maneira 
avançada. Ainda há muito espaço 
para que lojas físicas e virtuais 
possam usar dados para se 
aproximar dos clientes.

Os consumidores brasileiros demonstram claramente que a 
personalização é um fator crucial na compra.
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Figura 15 - Como empresas aplicam personalização

Fonte: Google e Boston Consulting Group | A Jornada Rumo à Maturidade Digital no Brasil, 2018

Oferecer experiências personalizadas deixa de ser um 
capricho e se torna um recurso estratégico para atração e 
retenção de compradores.
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Leitura complementar:

Seu negócio está preparado para a era da 
personalização?

Todas as estatísticas apontam para a verdade absoluta: os 
consumidores brasileiros esperam experiências customizadas por 
parte das lojas, sejam elas físicas ou virtuais. Entretanto, elas ainda 
têm um longo caminho para alcançar as expectativas deles. Isso está 
diretamente relacionado à maturidade digital do varejo, que reconhece 
a necessidade do uso de dados, mas ainda tem dificuldade em usar o 
comportamento do comprador para planejar e executar estratégias de 
mercado. 

A personalização não tem como objetivo exibir o nome ou cidade do 
cliente - ela precisa ajudar o cliente a tomar uma decisão. Portanto, 
uma comunicação segmentada que considera os hábitos de navegação, 
interesse em produtos e histórico de compras do usuário também é 
um tipo de personalização avançada. Em níveis mais estratégicos, 
os resultados com personalização podem ser amplificados com 
ferramentas que possibilitem usar dados de comportamento para 
identificar perfis de compra de clientes e orquestrar campanhas de 
email, SMS e mídia paga.

A partir do momento que a empresa conhece cada cliente na base, 
torna-se possível desenvolver ações para recuperar clientes inativos, 
incentivar a recompra e fidelizar compradores recorrentes por meio da 
personalização. Novamente, é importante que os dados dos clientes 
estejam integrados em um só lugar para que a empresa consiga não 
só desenvolver campanhas mais precisas, mas também entender os 
resultados diretos gerados por cada ação de vendas. Seja no mundo 
online ou offline, as empresas de varejo já possuem os dados - agora, 
é preciso aprender a usá-los de modo estratégico a fim de extrair as 
melhores decisões de negócio.

http://pipz.com/br/blog/comportamento-consumidor-online-para-vender-mais/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=2019-08-19-ebook-estado-do-varejo-brasileiro&utm_content=ebook-estado-do-varejo-brasileiro
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Como a sua operação 
se compara ao varejo 
brasileiro?

A era dos dados moldou o novo 
comportamento do cliente e cabe 
ao varejo aproveitar os pontos 
positivos deste momento de 
transição. Essa disrupção, que 
também dá espaço para que mais 

empresas tenham seu próprio 
espaço mesmo em um mercado 
altamente competitivo, exige 
que o setor varejista invista em 
estratégias orientadas a dados e 
ferramentas de análise, gestão e 
engajamento com clientes. Em 
resumo, a análise do cenário 
do varejo brasileiro nos ajuda a 
entender que:

A captura de dados é apenas metade da jornada para 
a maturidade digital. O verdadeiro desafio está na 
capacidade das lojas em usar o comportamento dos 
clientes de modo estratégico em diferentes níveis 
da organização. Isso envolve, principalmente, a 
tomada de decisão com base em dados e criação de 
campanhas de vendas e engajamento de maneira 
orquestrada em diferentes canais.

1. Status da Maturidade Digital do Varejo no Brasil

O mobile está se tornando um importante 
elemento da jornada de compra.  O varejo tem 
a oportunidade de explorar um canal que está 
próximo do consumidor a todo momento por 
meio de ações personalizadas e direcionadas a 
dispositivos móveis com foco em engajamento e 
vendas. Isso é um fator determinante para levar o 
cliente a finalizar uma compra.

2. M-commerce na Nova Jornada do Cliente
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O novo cenário do varejo abriu espaço para um 
grande número de soluções tecnológicas para 
gestão operacional e estratégica. Mas, a garantia do 
sucesso está em ter as informações de performance 
do negócio acessíveis e acionáveis entre diferentes 
sistemas. Assim, a tomada de decisão será 
orientada a dados precisos, e não só sobre um 
único ponto de vista.

3. Investimento em Tecnologias de Varejo

A personalização é a chave do engajamento e 
retenção de clientes no varejo. Diante do novo 
consumidor, lojas físicas e virtuais precisam 
entregar experiências feitas sob medida. Isso 
envolve oferecer sugestões de produtos com base 
em histórico de compras e busca, comunicação 
personalizada via SMS e email, bem como cupons 
para ofertas customizadas.

4. A Presença do Varejo Online e Offline

As lojas presentes online e offline têm o desafio de 
acompanhar o hábito de compra híbrido do cliente. 
Mesmo em ambientes separados, a experiência 
de compra é integrada. Para atender - exceder - as 
expectativas do consumidor, o varejo precisa de 
recursos para entender o comportamento do cliente 
e oferecer uma experiência que elimine a distância 
entre o físico e o virtual.

5. A Personalização da Experiência do Cliente 
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SAIBA MAIS

TODOS OS DADOS DE CLIENTES 
EM UM SÓ LUGAR. VOCÊ NO 

CONTROLE DE TUDO.

Nós conectamos todas as informações que importam para 
sua empresa enquanto você toma decisões precisas para 

atrair, converter e engajar clientes.

• Venda mais
• Aumente o engajamento e retenção

• Tenha a visão unificada de cada cliente
• Automatize campanhas

• Integre dados de diversas fontes
• Identifique com precisão seus canais de conversão

• Tenha relatórios em tempo real
• E muito mais.

http://pipz.com/br/
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pipz.com

Estes deverão ser os próximos passos de 
qualquer empresa do varejo que busca 
crescer diante de um cenário dinâmico. O 
planejamento estratégico do seu negócio está 
considerando estes itens? Sua operação está 
preparada para acompanhar a nova jornada 
de compra do consumidor? Agora, entender o 
comportamento do cliente e criar experiências 
de alto valor é um fator decisivo para o sucesso - 
ou o fracasso - de uma empresa no setor varejo.

http://pipz.com
 https://www.facebook.com/PipzPlatform/
https://www.linkedin.com/company/pipz/?viewAsMember=true
 https://www.instagram.com/pipzplatform/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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