
Quais foram os 
maiores desafios que 
os varejistas tiveram 
ao se comunicar com 
seus clientes nos 
últimos anos? 

Hoje, a maioria dos varejistas tem algum nível de integração das suas 
plataformas de comunicação, mas ainda não exploram de forma 
consistente os dados que são coletados através delas. Por exemplo: 
apenas 27% os usam amplamente para a criação de comunicações 
personalizadas, e 62% os usam de alguma maneira para o atendimento de 
pós-venda ou suporte.
 
Apesar disso, varejistas afirmam que a capacidade de integração de uma 
plataforma de gestão de dados e comunicação com outros sistemas é 
imprescindível. Especialmente com soluções de atendimento ao cliente 
(72,5%) e soluções de gestão como ERP e CRM (64,7%). 

Após o aparecimento repentino da COVID-19, os consumidores foram 
forçados a mudar seus hábitos de consumo para se adaptar ao novo 
panorama global. É bom lembrar que alguns desses hábitos podem até ser 
passageiros, como a quase totalidade das compras no mundo digital, mas 
muitos vieram para ficar como é o caso da inserção de novos meios de 
pagamento no processo de compra e a expectativa em relação à entrega e 
à notificação das compras.

Pensando nisso, os varejistas também tiveram que transformar suas 
estratégias e meios de comunicação para alcançar de forma mais eficaz e 
entregar uma experiência melhor aos seus consumidores. E, como 
consequência, aumentar seu marketshare.

Principais desafios que os varejistas no 
Brasil enfrentaram nos últimos dois anos

Os varejistas têm se deparado com o desafio 
de integrar adequadamente as soluções que 
têm à disposição em suas empresas 

Saber investir em novas soluções para manter as vendas e 
a operação em crescimento. 

74,5%

Capacidade de oferecer suporte virtual e atendimento ao 
cliente digital e de qualidade.

58,8%

Ser capaz de entender as necessidades dos clientes que 
impactarão o negócio e, assim, investir mais 
assertivamente em inovação. 

52,9%

Fazer bom uso das soluções e tecnologias já existentes 
dentro das próprias empresas. 

43,1%

Garantir uma experiência agradável para os consumidores 
nos canais digitais da empresa. 

25,5%

Falta de conhecimento sobre as soluções disponíveis no 
mercado para a comunicação com os clientes.

7,8%

Oferecer um suporte melhor 

Criar melhores conteúdos para as suas redes sociais

Entender quais canais devem ser integrados às suas 
soluções atuais

Oferecer uma experiência mais personalizada 

Criar dashboards e/ou análises para monitorar o 
comportamento dos consumidores e produzir 

comunicações mais contextualizadas e mais eficazes para 
conversão e engajamento.

Fonte:
Relatório “Impactos tecnológicos no Varejo: as 
estratégias go-to-market do setor frente às 
mudanças de comportamento do consumidor”, 
produzido pela IDC a pedido da Infobip.  

Ao consquistar esta integração completa,
os varejistas poderão:


