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Introdução 
A incerteza econômica e a mudança dos comportamentos do 
consumidor estão expondo uma realidade muito complexa.  
Para os varejistas, nunca foi tão importante oferecer excelentes 
experiências ao cliente, além de preços competitivos para 
produtos em estoque. Mas mesmo no melhor cenário, é provável 
que haja uma grande mudança no sentimento do consumidor. 
O que isso significa para os varejistas enquanto eles se preparam 
para a temporada de compras de fim de ano de 2022?

À medida que as empresas tentam impulsionar o crescimento 
rentável otimizando seus calendários promocionais, elas 
estão fazendo uma pergunta: Como podemos atrair novos 
compradores e fazer com que os clientes existentes voltem 
para comprar mais? Este ano, os varejistas irão focar no 
desenvolvimento de estratégias de aquisição de dados,  
na eliminação da divisão físico-digital e na criação de parcerias 
comerciais mais sólidas. Mas, em uma escala maior,  
eles precisarão investir tanto na experiência pós-compra quanto 
no caminho para a compra, combinando estratégias de teste e 
aprendizado com geradores de receita comprovados,  
como vendas rápidas e promoções especiais. 

Aqui, compartilhamos os insights e as estratégias de que você 
precisa para se preparar para os seus eventos de maior pico,  
da temporada de compras de fim de ano ao período de ofertas.

“A inflação finalmente chegou 
a um patamar de alta, com 
os consumidores comprando 
menos itens de menos varejistas. 
Provavelmente, não se trata de uma 
mentalidade temporária, mas sim 
de um sinal de uma mudança de 
comportamento do consumidor 
maior em relação ao valor e à 
conveniência. Para os varejistas 
abordarem isso, não se trata de físico 
versus digital, mas sim de encontrar 
maneiras de os canais trabalharem 
simbiologicamente para atrair e reter 
compradores fiéis.”

— Rob Garf, VP e gerente geral de varejo na Salesforce

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/blog/retail-predictions/
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Ativar dados para 
adquirir e engajar 
clientes fiéis.
Os dados do cliente são o 
combustível que leva à fidelidade e 
ao crescimento .

CAPÍTULO 1
01

ENVIO 
GRATUITO 
DE 2 DIAS 
para clientes fiéis
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Em 2022, o e-commerce pode não repetir 
o crescimento recorde de 2020 e 2021. 
No entanto, apertar as margens significa 
que nunca foi tão importante para os 
varejistas se inclinarem para a tecnologia 
digital para marcar sua estratégia de 
aquisição de clientes. Simplesmente 
operar um site não é suficiente: hoje, são 
dados e personalização que transformam 
novos clientes em compradores fiéis.

01
Os varejistas estão contando com programas de fidelidade para ajudá-los a 
coletar dados primários antes do Google, e de outras plataformas técnicas, 
parar de oferecer suporte a cookies em 2023. Mas para aumentar a adesão 
à fidelidade em um ano em que os clientes provavelmente vão comprar 
menos e de menos varejistas, os varejistas devem fazer com que a troca de 
dados por recompensas valha a pena. Para fazer isso, eles devem evoluir 
seus programas para que atraiam as necessidades lógicas e emocionais dos 
compradores. Como? Indo além dos acordos transacionais e concentrando-
se nas experiências dos membros. Isso é especialmente importante, pois os 
varejistas competem pela participação na carteira das gerações mais jovens: as 
gerações Y e Z valorizam o acesso exclusivo a produtos e experiências limitados 
quase duas vezes mais do que as gerações X e de baby boomers.

Isso pode se traduzir em:

• Acesso antecipado: dar aos membros a chance de comprar ofertas da Black 
Friday antes da Black Friday garante que eles tenham acesso a produtos que 
provavelmente esgotarão (evitando multidões também).

• Envio rápido gratuito: nada é mais estressante que perceber que você 
esqueceu um presente quando o Natal é daqui dois dias. Ajude os membros 
a serem heróis das festas de fim de ano com o envio de um dia para o outro 
gratuito para que economizem tempo e dinheiro.

• Eventos e produtos exclusivos: mantenha a festividade online e na loja com 
uma festa de compras de fim de ano somente para membros que inclui um 
trunk show, produtos de edição limitada ou ofertas de apenas uma noite. 
Considere salas de espera online para eventos promocionais digitais. 

As gerações Y e Z valorizam o acesso exclusivo a 
produtos e experiências limitados quase duas vezes 
mais do que as gerações X e de baby boomers.
— Relatório “Connected Shoppers”, 4ª Edição, Salesforce, 2021

Experiências exclusivas impulsionam a fidelidade. 

https://www.salesforce.com/blog/cookieless-data-driven-marketing/
https://www.salesforce.com/blog/cookieless-data-driven-marketing/
https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2022/04/13/shoppers-are-reeling-after-inflation-hits-85-retailers-must-prepare-for-another-reset/?sh=62e2bb5f1ea1
https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2022/04/13/shoppers-are-reeling-after-inflation-hits-85-retailers-must-prepare-for-another-reset/?sh=62e2bb5f1ea1
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/chapter-1/
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01 • Gamificação: esteja sempre em mente (fazendo com que 
os clientes voltem) recompensando os membros por agir 
além das transações. Isso pode ser através do ganho de selos 
por baixar um aplicativo ou deixar uma avaliação sobre o 
produto.

• Foco net zero: 78% dos clientes dizem que as práticas 
ambientais influenciam sua decisão de comprar de 
uma empresa, portanto, procuram por varejistas que 
recompensam membros do programa de fidelidade quando 
se envolvem em comportamentos ambientalmente corretos. 
Na Starbucks, por exemplo, os membros do programa de 
fidelidade ganham pontos quando compram com copos 
reutilizáveis. E na Kiehl’s, os clientes que trazem embalagens 
vazias de volta para a loja ganham recompensas.

Teste as águas no metaverso.
Apesar de mais relevante no mercado americano, o metaverso 
está entre as mais empolgantes inovações de e-commerce, 
e os compradores estão conduzindo a tendência: Este ano, 
49% dos compradores disseram que comprariam tokens não 
fungíveis (NFTs), um ativo digital que representa algo único ou 
escasso armazenado em uma blockchain. Se isso parece uma 
versão virtual de um item do mundo real ou um colecionável 
digital, 47% dos compradores disseram que o apelo de 
presentear com um NFT é que eles querem dar um presente 
que possa aumentar o valor. Ainda mais interessante é que 
42% disseram que seria mais provável comprar um produto 
físico se veio com um gêmeo digital.

No entanto, os NFTs não são a única forma de jogar no 
metaverso. Não procure mais do que jogar online, onde os 

jogadores compram skins digitais para dar aos seus avatares 
um look único. O mercado de roupas virtuais, acessórios e 
complementos cosméticos é impressionante: Na verdade,  
as skins digitais representam cerca de US$ 40 bilhões por 
ano. Até as marcas de moda estão entrando em ação, com 
um varejista de última geração liderando o caminho com um 
mundo digital com tema de inverno, onde os visitantes podem 
experimentar, comprar e usar roupas, apenas online, é claro.

Vincular dados do cliente. 
O varejista médio usa 44 sistemas diferentes para interagir com 
os clientes em pontos de contato digitais e físicos. Se você está 
se perguntando por que isso é importante, coloque-se no lugar 
de uma compradora no fim de ano, sem tempo, que repetiu sua 
pergunta a três diferentes agentes de atendimento ao cliente.  
Os compradores sentem a desconexão causada por silos de 
dados internos: na verdade, 54% dos clientes dizem que 
sentem que vendas, serviços e marketing não compartilham 
informações. 

A pressão está nos varejistas para oferecer as experiências 
pessoais e consistentes que você quer que sua marca represente. 
As empresas que fazem isso unificam bem os dados do perfil 
do cliente entre canais, da mídia social às lojas, possibilitando a 
eficiência. Os funcionários de qualquer departamento podem 
visualizar dados em tempo real em uma tela. As comunicações 
permanecem atualizadas e precisas, evitando repetição, não 
importa como um cliente opte por interagir.

https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-loyalty-trends/
https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-loyalty-trends/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://chainstoreage.com/starbucks-trials-reusable-cup-program-refundable-deposit-loyalty-points
https://chainstoreage.com/starbucks-trials-reusable-cup-program-refundable-deposit-loyalty-points
https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/
https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/
https://www.glossy.co/beauty/decentraland-influencers-and-lipstick-nfts-the-beauty-launch-party-hits-the-metaverse/
https://www.coca-colacompany.com/news/coca-cola-nft-auction-fetches-more-than-575000#:~:text=Coca%252DCola's%20foray%20into%20the,%2524575%252C883.61%20in%20an%20online%20auction.
https://www.coca-colacompany.com/news/coca-cola-nft-auction-fetches-more-than-575000#:~:text=Coca%252DCola's%20foray%20into%20the,%2524575%252C883.61%20in%20an%20online%20auction.
https://www.salesforce.com/blog/shopping-metaverse/
https://www.salesforce.com/blog/shopping-metaverse/
https://www.voguebusiness.com/technology/holidays-in-the-metaverse-whats-trending-this-year
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Enquanto 66% dos clientes esperam que as empresas 
entendam suas necessidades e expectativas específicas, apenas 
32% dos executivos de varejo dizem que têm a capacidade 
total de transformar dados em preços, ofertas e produtos 
personalizados em tempo real em canais e pontos de contato. 
Para os varejistas, usar seus dados para conectar pontos 
entre mídias sociais, sites e experiências de aplicativos está 
ficando mais complicado. No entanto, investir na infraestrutura 
de informações para retirá-la vale a pena: As organizações 
orientadas por dados têm 23 vezes mais probabilidade de 
adicionar novos clientes e 6,5 vezes mais probabilidade de 
mantê-los.

Veja por quê: os varejistas que fazem isso bem conseguem 
antecipar as necessidades e preferências de seus clientes, 
eliminando o atrito durante uma época movimentada do ano.  
O uso de dados para personalizar as jornadas de compras facilita 
para os clientes encontrar os produtos que desejam e fazer o 
checkout com as opções de pagamento de sua preferência.  
Isso pode ser:

• Pesquisa de site e classificação de produto personalizados: 
incorpore a IA aos dicionários de pesquisa para mostrar o 
termo mais relevante e personalizar a ordem em que eles 
aparecem com base nos dados comportamentais e dos 
clientes. Isso faz com que seja mais rápido para seus clientes 
encontrar os produtos que desejam, como ver uma página 
inicial de imagens de fones de ouvido depois de apenas tocar 
em “fo” na barra de pesquisa.

Operacionalize dados e inteligência.

As organizações orientadas por dados 
têm 23 vezes mais probabilidade de 
adicionar novos clientes e 6,5 vezes 
mais probabilidade de mantê-los.
— State of Marketing, 7ª edição, Salesforce, 2021

• Exibições de produtos relacionados: engaje seus clientes 
com recomendações relevantes e observe o aumento das 
taxas de conversão. Se um comprador estiver procurando um 
novo controlador de jogos, por exemplo, faz sentido exibir 
produtos relacionados, como baterias, junto. Isso também dá 
aos compradores a chance de criar seus próprios pacotes de 
presentes e elimina o esforço de merchandising demorado 
para apenas alguns cliques. 

• Agrupamento inteligente de produtos: os clientes que 
compram papel de embrulho também podem precisar de 
fita adesiva, fita para laços e etiquetas de presente.  
Ao analisar o comportamento de compra anterior, você 
pode pré-configurar pacotes de produtos que aumentam as 
unidades por transação.

• Mensagens pós-produto relevantes: os e-mails 
personalizados são uma ótima maneira de atender aos 
compradores de fim de ano atarefados, por exemplo, quando 
o console de jogos fora do estoque fica disponível a tempo 
de entrega para as festas de fim de ano. 

• Estando sempre em mente: aprofunde os relacionamentos 
com os clientes indo além do botão Comprar. Mostre que 
você se preocupa com a satisfação deles, convidando-os a  
classificar a compra ou a experiência deles com o 
atendimento ao cliente.

01

https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-marketing-in-2021/
https://www.salesforce.com/blog/complete-the-set-commerce-cloud-holidays/
https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-marketing-in-2021/
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2022/01/12/salesforce-data-reveals-record-breaking-holiday-shopping-season-with-digital-sales/
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2022/01/12/salesforce-data-reveals-record-breaking-holiday-shopping-season-with-digital-sales/
https://www.salesforce.com/blog/test-personalized-emails-at-scale/
https://www.salesforce.com/blog/test-personalized-emails-at-scale/
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Remover o atrito das 
complexas jornadas 
de compras.
Os compradores de vários canais esperam 
experiências perfeitas, independentemente  
de como interagem com sua marca .

CAPÍTULO 2
02
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Não é de surpreender que os clientes 
priorizem a conveniência nas semanas 
movimentadas entre a Black Friday e 
a véspera de Ano Novo. Mas, embora 
atravessar canais seja cada vez mais 
fácil para os clientes, é cada vez mais 
complexo para os varejistas.  
Os compradores já usam nove canais 
para fazer uma compra e 85% esperam 
consistência durante cada interação.

Com a pressão para unir experiências 
digitais e físicas, os varejistas devem 
resolver os problemas dos clientes com 
base em seu contexto e localização. E isso 
significa fornecer interações contínuas  
(e personalizadas).

02 Crie visibilidade de inventário em tempo real e 
flexibilidade de execução.
Como muitos que compraram na Black Friday podem atestar, é decepcionante 
encontrar uma prateleira vazia após horas de espera na fila. Imagine o quão 
entusiasmado você ficaria se houvesse um associado de loja perto dessas 
prateleiras vazias, localizando produtos e fazendo pedidos para entrega em 
casa. Os líderes estão conectando sistemas back-end, usando avanços em 
APIs compostas, para que os associados da loja física (e online) possam 
visualizar o inventário em tempo real e atender aos pedidos em toda a 
empresa. Com o sistema de gerenciamento de pedidos correto, você pode 
manter o controle dos pedidos desde o ponto de compra até o atendimento, 
independentemente de como seus clientes optarem por fazer compras.

Isso é especialmente crítico durante esta temporada de compras de fim de 
ano, pois os varejistas enfrentam alta demanda e (provavelmente) falta de 
produtos. Uma visão em tempo real do estoque no depósito e na loja garante 
que você possa vender em canais físicos e digitais sem ter que se preocupar 
em entregar um aviso de compra pós-venda fora do estoque. Você também 
pode usar o gerenciamento de pedidos para habilitar opções flexíveis de 
atendimento, como comprar online, retirar na loja (BOPIS), agilizar devoluções 
e trocas e garantir que os clientes possam acessar o histórico de pedidos e a 
jornada de entrega.

85% dos compradores 
esperam consistência 
durante cada interação,  
não importa onde ela 
ocorra.

— State of the Connected Customer, 5ª Edição, 
Salesforce, 2022

Mantenha as experiências de compras 
online com a arquitetura sem cabeça.
Para os clientes, o entusiasmo das compras de fim de ano é encontrar ofertas 
incríveis em vendas rápidas, eventos promocionais e durante promoções 
enormes. Conceber e entregar esses momentos memoráveis é desafiador 
o suficiente para os varejistas. Mas, ao mesmo tempo, as empresas estão 
trabalhando para atrair a atenção dos compradores, as mudanças no estoque, 
a demanda dos clientes e a capacidade de entrega estão acelerando nos 
bastidores. Os varejistas sabem que suas experiências online precisam 
acompanhar o que está acontecendo em tempo real. 

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/blog/order-management-next-gen-omni-channel/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Os clientes já estavam se voltando para opções de pagamento 
flexíveis como “compre agora, pague mais tarde” (BNPL) e 
“pagamento parcelado” (POT) antes de 2022. Essas opções 
estão limitadas a crescer em popularidade à medida que os 
preços mais altos se afastam do poder de gastos do consumidor. 
Na verdade, de acordo com o Salesforce Shopping Index, BNPL 
correspondeu a 9% dos gastos digitais globais do 1º trimestre 
de 2022, um aumento de 20% ano a ano e 9% desde o 4º 
trimestre de 2021. Para os varejistas, os benefícios financeiros 
são consideráveis: um varejista relatou um aumento de 50% no 
valor médio do pedido após a implementação do BNPL.

Adicione novas opções de compra e 
pagamento.

02 O desafio? Usar a arquitetura tradicional do site, manter os 
canais digitais atualizados pode levar muitos dias e recursos, 
uma desvantagem crítica durante a alta temporada de compras.

Headless commerce permite que os varejistas façam mudanças 
em horas em vez de dias. Imagine um varejista que acabou 
de receber uma remessa de cafeteiras de café gelado. Foi um 
produto muito vendido durante todo o ano, o estoque está 
baixo e a nova remessa não era esperada até janeiro. Em uma 
empresa “headless”, a unidade de negócios poderia atualizar 
cada experiência virtual do site para o metaverso rapidamente 
e de uma só vez. É provável que por isso as empresas com 
comércio headless se sobressaiam no comércio digital a taxas 
maiores (55%) do que as empresas sem arquitetura headless.

Os clientes estão cada vez mais usando dispositivos móveis para 
comprar presentes de fim de ano. Os dispositivos móveis não só 
contabilizaram 60% da participação no pedido no 4º trimestre 
de 2021, mas também 72,9% do total de gastos com comércio 
eletrônico. Facilite para que seus clientes comprem dos seus 
telefones com designs simples que carregam rapidamente, 
incluem botões grandes “comprar agora” e oferecem 
experiências de finalização de pedido perfeitas.

Os programas de marketing móvel que comunicam informações 
personalizadas através de notificações push ou mensagens de 
texto são outro lugar que os varejistas devem se concentrar. Isso 
é incrivelmente importante no fim de ano, pois os compradores 
esperam ansiosamente pelos avisos de reabastecimento, 
promoções especiais e confirmações de entrega.

Otimize as experiências de comércio 
móvel.

As inovações de vendas sociais trazem 
experiências da loja para casa.

Compras sociais, além de inovações como transmissão ao vivo, 
estão mudando o cenário do e-commerce. E os dados sugerem 
que as marcas estão apenas começando: prevê-se que o 
comércio social cresça três vezes mais rápido do que o comércio 
eletrônico tradicional nos próximos quatro anos.

Considere um comprador que acha que encontrou o presente 
perfeito no Instagram. É difícil dizer olhando apenas a imagem 
se o produto está exatamente certo. Mas quando ele pode 
assistir a uma transmissão ao vivo com um associado da loja,  
ele pode fazer perguntas e possivelmente evitar comprar um 
item indesejado. Isso é uma enorme vitória para os varejistas, 
pois enfrentam uma taxa de devoluções de 20,8% online.

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.businesswire.com/news/home/20220214005569/en/United-States-Buy-Now-Pay-Later-Market-Report-2022-BNPL-Payments-are-Expected-to-Grow-by-66.5-to-Reach-82086.8-Million-in-2022---Forecast-to-2028---ResearchAndMarkets.com#:~:text=The%20BNPL%20Gross%20Merchandise%20Value,significantly%20in%20the%20United%20States.
https://www.salesforce.com/blog/define-headless-commerce/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/shopping-index/
https://internetretailing.net/mobile-theme/mobile-theme/peak-2021-three-quarters-of-ecommerce-will-be-mobile-this-peak-apps-convert-better-24029
https://www.salesforce.com/resources/articles/social-commerce/
https://www.loreal.com/en/press-release/research-and-innovation/loreal-and-facebook-bring-virtual-tryons-to-instagram-shopping-with-modiface/
https://www.accenture.com/us-en/insights/software-platforms/why-shopping-set-social-revolution
https://www.cnbc.com/2022/01/25/retailers-average-return-rate-jumps-to-16point6percent-as-online-sales-grow-.html#:~:text=The%20average%20rate%20of%20returns,%25%20last%20year%252C%20NRF%20found.
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Criar clientes vitalícios com um 
serviço conectado e consistente.

Nunca foi tão importante para os varejistas 
prestar um excelente atendimento ao cliente .

CAPÍTULO 3
03



12O guia de planejamento de fim de ano de 2022 para varejistas

Em uma economia desafiadora, os clientes 
compram menos e de menos varejistas.  
A boa notícia é que as empresas ainda podem 
construir relacionamentos com os clientes 
mesmo quando os consumidores estão 
apertados em termos de dinheiro. Os varejistas 
podem fazer isso acontecer com um excelente 
atendimento ao cliente: na verdade, 91% dos 
consumidores dizem que um bom atendimento 
ao cliente os torna mais propensos a fazer outra 
compra. Isso é essencial, considerando que são 
necessárias apenas três experiências ruins para 
que 80% dos compradores abandonem um 
varejista para sempre. 

É inevitável que um maior volume de 
compradores no fim de ano leve a mais 
interações de atendimento ao cliente. Ao 
capacitar os agentes com os dados certos, 
você pode responder com rapidez e precisão a 
perguntas sobre disponibilidade de produtos, 
status de entrega e status de recompensas. 
Você também pode conectar experiências de 
voz, digitais e físicas para que seus funcionários 
possam oferecer interações consistentes, 
independentemente de como seus clientes 
optarem por entrar em contato. E quando os 
agentes de atendimento têm as informações de 
que precisam para satisfazer os clientes, é mais 
provável que estejam satisfeitos.

03 Prepare sua equipe de atendimento.
As previsões de demanda com base em dados e análises ajudam a preparar 
sua equipe de atendimento para mudanças no comportamento e na 
atividade do comprador. Mas isso é apenas o começo: de consultas sobre 
promoções da Cyber Monday a perguntas sobre horários de compras 
prolongados, a alta temporada de compras está repleta de ofertas especiais 
e exceções que podem prejudicar até mesmo a paciência dos funcionários 
mais experientes. À medida que o fim de ano se aproxima, ofereça aos seus 
agentes, associados e funcionários sazonais as ferramentas certas para que 
possam responder a perguntas sobre novos produtos, ofertas exclusivas, 
políticas de devolução para compras de fim de ano e muito mais.

80% dos compradores 
abandonarão um varejista 
após três experiências ruins.

— Relatório “The Connected Shoppers”, 4ª Edição, 
Salesforce, 2021

Capacite os agentes com dados 
de comércio e atendimento.
A época de fim de ano é notória por aumentos no volume de interação 
de atendimentos. Com 79% dos profissionais de atendimento dizendo 
que é impossível fornecer um excelente atendimento sem uma visão 
completa dos perfis e interações dos clientes, a pressão está nos 
varejistas para conectar o atendimento em todos os pontos de contato. 
Isso é especialmente importante à medida que os clientes adotam 
canais digitais: na verdade, o número de clientes que preferem se engajar 
nos aplicativos móveis dedicados das organizações agora é quase igual 
àqueles que desejam ser atendidos em aplicativos de mensagem que 
usam em suas vidas pessoais, como WhatsApp e Google Hangouts.

“O cliente não pensa apenas em precisar 
de atendimento. Ele pensa em toda a sua 
experiência com a Sonos. Então, por que não?" 

— Ruth Sleeter, CIO, Sonos

https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-customer-service/
https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-customer-service/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/blog/workforce-engagement-flexibility/
https://www.salesforce.com/products/service-cloud/features/workforce-engagement/
https://www.salesforce.com/products/service-cloud/features/workforce-engagement/
https://trailhead.salesforce.com/mytrailhead
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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O comércio por conversa permite que os compradores se 
engajem e realizem as transações com os varejistas dentro 
desses canais de mensagens. As instâncias de comércio e 
atendimento se conectam para que os agentes acessem 
pedidos recentes e preferências do comprador. Funcionam 
como associados e estilistas, oferecendo experiências 
personalizadas e vendas cruzadas e venda adicional de itens. 
Além de oferecer chatbots alimentados por IA, vendas de 
treinamento cruzado e associados de serviços para que possam 
responder rapidamente a perguntas sobre status de fidelidade, 
pedidos passados e prazos de entrega.

79% dos profissionais de atendimento 
dizem que é impossível oferecer um 
excelente atendimento sem uma visão 
completa das interações do cliente.
— State of Service, 4ª Edição, Salesforce, 2020

03

Mantenha os canais de 
autoatendimento atualizados.
Os clientes adoram o autoatendimento pela sua velocidade e 
conveniência, seja na época de fim de ano ou não. Na verdade, 
não só 65% dos clientes usaram um canal de autoatendimento 
nos últimos dois anos, 66% dos millennials preferem esse canal 
em casos simples.

65% dos clientes usaram um canal de 
autoatendimento nos últimos dois anos.
— State of the Connected Customer, 5ª Edição,  
Salesforce, 2022

Então, quais são as principais maneiras pelas quais os varejistas 
planejam automatizar o atendimento durante o fim de ano? 

• Transparência radical: 74% dos clientes dizem que a 
comunicação honesta e transparente é mais importante 
agora do que antes da pandemia. Portanto, torne a 
supercomunicação um hábito. Seja claro sobre prazos de 
envio, pedidos pendentes e atrasos, antes e depois da 
compra. Mantenha os clientes atualizados, fornecendo 
visibilidade total do status de seus pedidos via SMS. 

• Respostas mais rápidas: uma página inicial com respostas 
às perguntas mais frequentes. Certifique-se de atualizar esta 
página com orientação específica para o fim de ano, como 
cronogramas estendidos para devoluções.

• Atendimento guiado em canais digitais: conecte o 
autoatendimento a fluxos de trabalho guiados ou de bate-
papo para que os clientes possam fazer coisas como criar 
etiquetas de retorno rapidamente. Tenha uma maneira fácil 
de direcionar os compradores para o seu centro de ajuda 
para obter mais informações. A meta: mantenha as interações 
simples, intuitivas e rápidas.

• Automação: adicione um chatbot com a opção de transferir 
para o suporte ao vivo. Os chatbots alimentados por IA 
permitem que os clientes obtenham respostas rápidas a 
perguntas simples. Certifique-se de que o chat ao vivo esteja 
prontamente disponível em todas as páginas do site e facilite 
a localização de outras opções de serviço, como voz.

https://www.salesforce.com/blog/conversational-commerce-connected-experiences/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-self-service/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


14O guia de planejamento de fim de ano de 2022 para varejistas

O autoatendimento, o bate-papo ao vivo e até mesmo o texto 
estão crescendo em popularidade, mas não são o canal de 
escolha quando um cliente tem uma pergunta ou reclamação 
complicada: 76% dos agentes de atendimento dizem que 
o telefone é o canal preferido para problemas complexos. 
Mas resolver reclamações de clientes rapidamente (e em 
uma chamada telefônica) é um desafio para os funcionários. 
Na verdade, 63% dos agentes dizem que é difícil equilibrar 
velocidade e qualidade.

Transforme chamadas telefônicas em experiências de 
atendimento conectadas.

Unindo dados de vendas, atendimento, marketing e comércio 
em uma plataforma, os varejistas podem: 

• Aumentar a velocidade de atendimento: com um registro 
completo de comunicações, interações e transações do 
cliente em uma tela, os agentes não terão que alternar entre 
os sistemas. Isso é essencial durante a época de fim de 
ano, quando um volume de chamadas mais alto aumenta a 
eficiência. 

• Capacitar os agentes com maior visibilidade: 83% dos 
clientes esperam resolver problemas complexos falando com 
uma pessoa. Com acesso a dados entre departamentos,  
os agentes podem personalizar respostas complicadas para 
as perguntas dos clientes, como resgatar pontos de fidelidade 
em uma oferta de e-mail e, ao mesmo tempo, organizar a 
retirada na loja.

• Antecipar as necessidades do cliente: ninguém gosta de 
repetir o que disse. Com uma visão completa das interações, 
os agentes podem antecipar as perguntas e respondê-las 
rapidamente.

• Automatizar tarefas de rotina: transforme tarefas como criar 
e enviar por e-mail uma devolução pré-paga em um processo 
de uma etapa.

03

“Há um momento na jornada de um 
cliente em que ele pode enfrentar 
uma questão ou um problema,  
e esse é um momento decisivo em 
que você pode ir até a ocasião e 
ajudá-lo ou não. Se você conseguir 
lidar com isso, aumente o valor na 
mente do cliente.”

— Patrick Spence, CEO, Sonos

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/service-voice-guide-ebook.pdf
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/blog/collaborative-commerce/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Digitalizar a 
loja física.
A linha entre comércio físico e 
digital se atenua .

CAPÍTULO 4
04
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04

Os associados da loja são parte integrante da experiência do cliente. Mas este 
ano, a escassez de mão-de-obra contínua significa que é imperativo que os 
varejistas façam tudo o que for possível para nutrir funcionários felizes.  
Os benefícios financeiros são claros: além de substituir e treinar novos 
funcionários caros, os dados mostram que funcionários felizes levam a clientes 
satisfeitos e isso aumenta a receita.

Os varejistas podem fazer isso dando aos associados tecnologia que automatiza 
tarefas repetitivas e permite que passem mais tempo atendendo diretamente 
aos clientes. Com uma plataforma que conecta os perfis digitais, preferências e 
histórico de seus clientes a dispositivos móveis na loja, os associados podem: 

• Oferecer serviço personalizado: um aumento no tráfego de pedestres 
durante as semanas perto da Black Friday significa que os associados 
precisam atender mais clientes mais rapidamente. Munidos de uma visão 
completa dos dados do cliente em tempo real, os associados podem 
responder rapidamente a perguntas sobre o status do pedido, saldos de 
recompensas, histórico de compras e devoluções, prazos de entrega e  
muito mais. 

• Verificar disponibilidade de estoque: nada mata o espírito de fim de ano 
mais rápido do que as prateleiras vazias. Mas com uma visão em tempo 
real do estoque da loja e do centro de distribuição, você pode capacitar os 
associados da loja para vender mercadorias e satisfazer os clientes. 

Os varejistas já desenvolveram o papel de 
“real e físico”, levando os clientes para a loja 
com opções flexíveis de atendimento, como 
o BOPIS, e promovendo eventos na loja em 
mídias sociais. Essas inovações aumentam 
a receita: na verdade, 74% dos varejistas 
relataram que os compradores compraram 
pelo menos mais um produto enquanto 
estão na loja para comprar.

Com jornadas de clientes cada vez mais 
complexas atenuando as linhas entre o 
comércio físico e digital, os varejistas estão 
sob mais pressão do que nunca para unificar 
experiências diferentes.

74% dos varejistas 
relataram que os 
compradores compraram 
pelo menos mais um 
produto enquanto estão 
na loja para comprar.

— The Future State of BOPIS and Curbside Pickup  
(O estado futuro do BOPIS e da retirada na calçada),  
RISNews .com, 2021

“As coisas estão sempre mudando, por isso, ser 
adaptável, capacitar os seus colaboradores para 
que possam fazer o que precisam fazer neste 
momento, é absolutamente essencial para nós.”

— Patrick Spence, CEO, Sonos

Capacite os associados da loja para 
oferecer um melhor atendimento ao cliente.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/retail-distribution-industry-outlook.html
https://www.dailypay.com/resource-center/blog/employee-turnover-rates-in-retail/#:~:text=The%20cost%20of%20turnover%20varies,around%20%25243%252C328%20to%20replace%20them.
https://www.salesforce.com/resources/articles/future-of-work-experience/
https://www.tableau.com/solutions/support-and-service-analytics
https://www.tableau.com/solutions/support-and-service-analytics
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
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• Verifique preços, promoções e descontos: inflação 
significa que os compradores estarão ainda mais ansiosos 
para aproveitar as ofertas especiais de fim de ano. Com as 
promoções mudando diariamente, é fundamental que os 
associados tenham acesso às mais recentes regras de oferta 
para que os clientes obtenham as melhores ofertas disponíveis.

• Simplifique as comunicações: compartilhe rapidamente 
notícias e atualizações urgentes, como detalhes de vendas 
rápidas, horários de compras de fim de ano estendidos ou 
novas regras de retirada na loja. Facilite a colaboração e 
comunicação dos funcionários em canais seguros. 

• Capacite os gerentes: facilite a integração e o treinamento de 
funcionários novos e sazonais. Atribua e rastreie tarefas para 
conclusão. Aumente a capacidade dos funcionários atuais para 
que você possa atender às demandas comerciais em constante 
mudança em escala.

Facilite o pagamento e o 
atendimento sem atritos.
Para os compradores, a maior parte da batalha é encontrar o 
presente certo pelo preço certo. Para os varejistas, o desafio é 
garantir uma experiência do cliente simples e tranquila. Para 
fazer isso acontecer, considere atualizar as opções de pagamento, 
entrega e devolução com um olho na flexibilidade:

• Pagamentos: os cartões de crédito sem contato tornaram-se a 
norma na loja, mas não negligenciam opções de pagamentos 
de alto crescimento, como carteiras móveis, PIX, BNPL e POT. 
Isso será importante nesta época de fim de ano, uma vez que os 
preços mais elevados tornam mais difícil para os varejistas captar o 
compartilhamento de carteira. E, embora essas opções sejam mais 
comumente encontradas online, elas também estão crescendo 
em popularidade nos sistemas de ponto de vendas das lojas. 

• Atendimento em loja: os varejistas estão priorizando a 
conveniência e dando aos compradores a chance de escolher suas 
próprias janelas de entrega. Eles também são atraentes para os 
consumidores preocupados com a sustentabilidade, oferecendo 
opções de entrega ecologicamente corretas (e até mesmo 
compensações de carbono para entrega na loja ou nos centros de 
distribuição locais).

• Experimente em casa: alguns varejistas estão experimentando 
opções temporárias de teste em casa que permitem que os 
clientes usem produtos por alguns dias sem custo. Se o cliente não 
estiver satisfeito, ele poderá devolver os produtos que não gostar.

• Devoluções: desenvolva sua experiência de devolução com 
um olho em direção à conveniência, preferência do cliente e 
sustentabilidade. Permitir que os clientes façam devoluções 
de compras online na loja e oferecer quiosques de devolução 
sem contato oferecem a dupla promessa de facilidade e 
sustentabilidade.

04

https://slack.com/
https://slack.com/
https://trailhead.salesforce.com/mytrailhead
https://www.salesforce.com/blog/painless-retail-returns/
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Aprofundar os 
relacionamentos comerciais.
Relacionamentos B2B sólidos ajudarão os varejistas 
a enfrentar incertezas climáticas .

CAPÍTULO 5
05
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05 Ofereça transparência e impulsione a agilidade.
Atualmente, 70% dos varejistas e 58% dos fornecedores citam a transparência 
limitada dos dados como a maior barreira à colaboração. Diferencie-se 
compartilhando ativamente informações com parceiros em sua cadeia de 
suprimento. Quando você adota uma única fonte de verdade, você pode 
minimizar fora de estoque e construir previsões de demanda mais precisas.  
Você também pode fornecer dados demográficos do cliente e informações de 
vendas no nível da loja, fornecendo aos fornecedores informações valiosas. 

As capacidades de gerenciamento de pedidos permitem que você conecte 
sistemas back-end com dados de pedidos. Você pode gerenciar visualmente os 
fluxos de trabalho e maximizar a cadeia de suprimentos com APIs de inventário 
que fornecem uma visão em tempo real do seu inventário. Os pedidos são 
processados rapidamente com preenchimento automatizado, captura de 
pagamento e criação de faturas. Esse é o tipo de transparência que gera uma 
tomada de decisão mais inteligente, fidelidade do cliente e receita.

Ofereça uma experiência de compra de 
nível de consumidor.
As empresas B2B recorreram a canais virtuais para se comunicarem em 2020 e 
não olharam para trás. Hoje, as operações modernas significam cada vez mais 
colaborar com parceiros através de canais digitais seguros com equipes de 
vendas, atendimento, marketing, comércio e finanças. Isso também significa 
atender clientes B2B em uma ampla variedade de dispositivos e canais, 
semelhante ao que eles experimentam em suas vidas pessoais.

Com dificuldades na economia criando 
incertezas para os clientes, os varejistas 
devem se concentrar em cultivar 
relacionamentos novos e existentes com os 
parceiros. Fornecer excelentes experiências 
de serviço é essencial, afinal, 84% dos 
compradores empresariais dizem que a 
experiência que uma empresa fornece 
é tão importante quanto seus produtos 
ou serviços. No entanto, isso não pode 
acontecer sem uma execução upstream 
impecável. É por isso que cada vez mais 
varejistas estão derrubando suas barreiras e 
limitações e se inclinando para a crescente 
economia do ecossistema.

“Trabalhamos em parceria com todos, desde comércios 
de família até redes regionais e varejistas nacionais. 
O que há de interessante em nossa plataforma de 
comércio é que podemos nos concentrar em pedidos 
de autoatendimento, ao mesmo tempo em que 
utilizamos diferentes recursos e funcionalidades para 
atingir os diversos compradores B2B.”

— Kathleen Hachmeyer, diretora de inovação tecnológica da FILA

https://paminy.com/how-data-analytics-deepens-brand-retail-partnerships/
https://paminy.com/how-data-analytics-deepens-brand-retail-partnerships/
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/ecommerce/order-management/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Promover a sustentabilidade a sua 
cadeia de suprimentos.
93% dos consumidores globais não só esperam que as 
marcas que compram apoiem questões sociais e ambientais, 
como também estão sob pressão para fazer negócios com 
organizações que se comprometeram com os princípios de 
sustentabilidade. Hoje, isso significa mais do que mensagens de 
marketing de lavagem verde. Em vez disso, a sustentabilidade 
deve ser uma iniciativa de propriedade da empresa e orientada 
por dados, com visibilidade e responsabilidade em todo o 
ecossistema.

A sustentabilidade é mais do que a diferenciação da marca, 
trata-se da sobrevivência da marca. Mostre aos compradores 
que sua empresa considerou os impactos ambientais e sociais 
de suas operações e da cadeia de suprimentos. Evite a lavagem 
verde: em vez disso, mantenha-se transparente sobre os dados. 
Use a contabilidade de carbono para calcular o progresso que 
você fez em sua jornada de mudança para partes interessadas 
internas e externas.

Dê o próximo passo em sua jornada 
de planejamento de fim de ano em 
2022.
A única coisa que está mudando mais rapidamente do que as 
preferências dos consumidores é a economia. À medida que 
os varejistas procuram eficiência e automação para impulsionar 
a lucratividade e se prepararem para picos de demanda, eles 
precisam estar prontos para qualquer coisa. 

O desafio? Criar uma estratégia de fim de ano vencedora é muito 
mais do que apresentar a retirada na calçada ou publicar no 
Instagram. Este ano, o sucesso significa uma estratégia robusta 
de dados primários, uma experiência perfeita do cliente em 
canais físicos e digitais e associados que estão capacitados para 
atender aos clientes com eficiência. Resumindo, os varejistas 
devem priorizar a flexibilidade e a conveniência como nunca 
antes. E isso significa colocar o cliente no centro de cada decisão 
que tomarem. 
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https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2020/07/24/how-leading-global-companies-are-using-sustainability-as-a-market-differentiator/?sh=4a1b556c1ff3
https://www.salesforce.com/resources/articles/guide-to-carbon-accounting/
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