
Principais descobertas 
sobre como aproveitar os 
dados dos clientes e 
explorar novos canais de 
vendas para o varejo 
brasileiro
Não é segredo para ninguém que as demandas e o comportamento dos consumidores foi radicalmente 
modificado após o surgimento da Covid-19. Mas a IDC, empresa líder em tecnologia e pesquisa, quis entender 
melhor alguns pontos desta mudança e realizou um estudo detalhado, a pedido da Infobip, intitulado 
“Impactos tecnológicos no varejo”. 

Através desta pesquisa, várias e valiosas descobertas foram trazidas à tona a respeito da coleta, gestão e uso 
de dados dos usuários nos meios digitais. Aqui vamos destacar as principais delas. 

O contexto

Os clientes de hoje exigem experiências de compra personalizadas e comunicações contextualizadas em seus 
canais favoritos. Diante deste cenário, os varejistas enfrentam a árdua tarefa de monitorar e interpretar 
adequadamente os dados de seus consumidores para oferecer experiências sob medida de ponta a ponta. 

Entender essas interações e fluxos de navegação, a partir de uma abordagem omnichannel, se tornou um dos 
grandes desafios dos varejistas hoje. E, apesar de várias das empresas do varejo brasileiro já estarem 
confortáveis com análises de dados nos canais digitais, muitas ainda têm dificuldades quando essa integração 
é levada também para o mundo físico. 
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O famoso phygital – ou integração entre o físico (physical) e o digital – é uma demanda fundamental dos 
consumidores, mas uma verdadeira pedra no sapato dos varejistas e das análises de dados. Afinal, os canais e a 
linguagem são completamente diferentes, mas os usuários não. E a integração entre esses dois meios também 
faz parte de uma experiência fluída e engajadora.

Novos canais de vendas são explorados durante e após a pandemia

Durante a pandemia, os canais físicos de venda perderam um pouco de sua hegemonia na cultura de compra 
do brasileiro. Antes de 2020, 53% de todas as compras eram realizadas em lojas presenciais. Agora, esse 
número foi reduzido para 46%. 

Algumas razões explicam essa mudança: o distanciamento social exigido nos momentos mais duros da 
pandemia, mas também a capacidade das empresas de adaptarem seus modelos de negócio e criarem 
experiências engajadoras nos meios digitais. Hoje, 54% das vendas são feitas por canais digitais, sendo que os 
aplicativos das próprias lojas ganharam bastante espaço durante a pandemia. 

Além disso, é estimado que, durante a pandemia, o acesso às redes sociais aumentou 40% em relação a 2019, o 
que levou as empresas a quererem explorar novas opções de redes para encontrar outros consumidores e 
agregar novas funcionalidades às suas estratégias de comunicação.
 
Com isso, varejistas mantiveram sua atenção em mídias mais tradicionais com o Facebook e WhatsApp (85,7% 
as usam atualmente), mas abriram espaço também para outros canais menos utilizados. Caso do TikTok que 
saltou de 8,3% das empresas usando essa rede antes da pandemia para 14,3%. Um aumento significativo 
também aconteceu em relação ao Youtube, que antes de 2020 era usado por 41,7% das empresas e hoje é 
usado por 45,7% delas. 

Outro fator interessante é ver a grande adoção dos chatbots por parte dos varejistas. Segundo a IDC, 76,5% dos 
comércios têm um chatbot para apoiar seu atendimento ao cliente; e os canais mais utilizados para sustentá-lo 
são: WhatsApp (94,9%), redes sociais (94,9%), aplicativos de lojas (61,5%), site (43,6%) e SMS (38,5%). 
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Quais fatores ainda inibem os clientes a comprar nos canais digitais

Apesar do crescimento da relevância dos canais digitais, muitos consumidores ainda têm reservas em relação 
a esse meio. E não é de se espantar. Afinal, notícias com números alarmantes de fraudes pipocam em todos os 
noticiários, ao comprar um produto é possível ver inúmeras reclamações em sites de avaliação, a incerteza da 
entrega pode ser complicada e etc. 

Pensando nisso, a IDC investigou mais a fundo esta questão e descobriu que fatores relacionados à segurança 
de dados e confiança são grandes obstáculos para consumir mais digitalmente. De acordo com os dados, 
70,6% dos clientes têm receio de serem vítimas de fraude, 43,5% não gostam de cadastrar ou fornecer seus 
dados pessoais e 41,2% se sentem inibidos por uma falta de confiança nos canais de venda online. 
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Como os varejistas aproveitam os rastros digitais de seus clientes

A pesquisa também mostrou uma crescente preocupação dos varejistas em coletar, gerir e monitorar os dados 
dos seus consumidores para criar melhores experiências de compra e com o produto. Tanto que 86,3% das 
empresas captam e utilizam essas informações de alguma forma – muito acima dos 69,4% apontados na 
versão deste estudo que olhou para toda a América Latina. 

No entanto, apenas coletar e usar dados não é o suficiente em um mundo com tanta concorrência e pouca 
atenção. Saber interpretar e criar uma cultura de dados dentro do varejo ainda é um desafio para a maioria 
dos lojistas. 

E isso é explicitado no gráfico abaixo, que mostra que a maioria das iniciativas da empresa não conta com um 
amplo uso de dados para direcioná-las.

Uso de dados de clientes no varejo

Como as empresas usam os dados digitais 
dos seus usuários?

86,3% 69,4%

das empresas 
brasileiras usam 

dados dos usuários

das empresas em 
LATAM usam 

dados dos usuários



É alarmante pensar que apenas 27% dos varejistas usam amplamente os dados e informações deixados por 
seus clientes para produzir comunicações personalizadas. Especialmente se levarmos em consideração um 
dado de uma pesquisa da Accenture que mostra que 91% dos consumidores se dizem mais propensos a 
comprar de marcas que oferecem recomendações e comunicações personalizadas para eles. 

Inclusive, os consumidores que não têm receio em compartilhar seus dados com os varejistas entregariam 
ainda mais informações se elas fossem convertidas em personalização de sua experiência. Essa característica é 
mais forte nas gerações mais novas, como os Millennials e Geração Z. 

Os desafios da gestão interna de dados no varejo

Hoje, a maioria das empresas varejistas usam um mix entre plataformas de mercado (86,4%) e proprietárias 
(70,5%) para a gestão dos dados dos seus consumidores. A grande problemática aqui é que a integração 
dessas soluções nem sempre é fluída e unificada – o que gera silos de informações que podem criar 
experiências confusas para os usuários. 

Tanto que a capacidade de integração com soluções de terceiros é um dos itens mais visados por gestores ( + 
70%) quando buscam novas soluções para gestão de dados e comunicação com clientes. 

A pesquisa também apontou que 22,7% das empresas ainda usam algum tipo de processo manual para 
captação e gestão dos dados dos usuários. Essa solução tem inúmeras ramificações perigosas para os 
varejistas, que vão desde a garantia da acurácia dos dados, passando por escalabilidade do processo e 
altíssimo risco para vazamentos ou alterações das informações dos usuários. E pensando em compliance com 
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) essa prática pode ser um verdadeiro desastre. 

Principais desafios das empresas em relação a comunicação e 
engajamento com os clientes

Como já mencionamos, a pandemia da Covid-19 trouxe mudanças rápidas e muita necessidade de adaptação 
por parte dos varejistas. E a IDC os questionou sobre quais foram os maiores desafios que eles enfrentaram 
em relação a comunicação e engajamento com clientes durante este período. 
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As soluções omnichannel e baseadas em nuvem da Infobip 

ajudam varejistas em todo o mundo a rastrear os dados de 

seus clientes de forma mais criteriosa e unificada. Elas 

também otimizam as comunicações e interações com os 

clientes em todos os momentos da jornada deles com a sua 

empresa e nos canais que eles mais usam. 

É nítido entre as respostas a necessidade latente de transformação digital das empresas. Por isso, questões 
como suporte digital, uso de soluções tecnológicas e investimentos em inovação aparecem como desafios 
que grande parte dos varejistas consegue se identificar. 

Fonte:
Pesquisa IDC “Impactos 
tecnológicos no Varejo”.
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