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4 formas para o vendedor 
conectado transformar a 
experiência do comprador

Há mais 
tamanhos 
disponíveis.

Sim, oferecemos 
envio grátis.

Este é melhor 
para suas 
necessidades.Sem problemas, 

posso fazer 
um pedido 
especial.

Temos dois 
em estoque.

Posso oferecer um 
desconto de 20%.
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O perfil do consumidor final está mudando rapidamente. Para chegar ao mesmo nível, o setor também precisa mudar. 
A Internet, as compras online, as comunicações móveis, os smartphones, os tablets e muito mais estão transformando 
os clientes tradicionais em algo totalmente novo: compradores conectados. O cliente de hoje em dia pode comprar 
online, tanto através de computador como de um dispositivo móvel, assim como em lojas físicas. Para os varejistas, as 
implicações são enormes.

Nesse contexto novo e complexo, há duas perguntas fundamentais. Primeiro, do ponto de vista do varejista, como 
gerar um valor agregado diferenciado que permitirá a você se destacar da concorrência? Segundo, como fortalecer o 
relacionamento com o cliente, fidelizar, aumentar as vendas e maximizar sua lucratividade?     

Capacitar os vendedores com tecnologia móvel empresarial 
transforma o varejo

Neste novo cenário do varejo, os varejistas vencedores serão os que conseguirem criar uma experiência de compra fácil 
e inteligente, exclusiva de sua loja ou marca, e uniforme em cada ponto de contato com o comprador.  

Conectar os vendedores da loja a mais dados em tempo real pode oferecer a eles novas oportunidades de garantir que 
os compradores recebam o que procuram, no momento certo. Esse tipo de experiência de compra positiva convence os 
compradores a escolher você, e não seus concorrentes.

Os vendedores conectados oferecem uma experiência de 
compra excelente

Formas para o vendedor conectado transformar a experiência de compra

Melhorando a experiência da marca
Os consumidores conectados podem comparar preços. Vendedores equipados com dispositivos móveis 
empresariais facilitam e agilizam o processo de compra, o que ajuda na fidelização.

Otimizando a eficiência da loja
Os funcionários equipados com dispositivos móveis otimizam as operações por meio de uma visibilidade 
e comunicação aprimoradas, a partir de qualquer lugar da loja. 

60%60%
dos compradores dizem que a 
experiência de compra deles melhora 
quando os vendedores usam 
dispositivos móveis no atendimento

das vendas podem ser recuperadas 
se os varejistas oferecerem 
descontos e opções de aquisição 
de serviços
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Permitindo várias opções de entrega
Para cumprir com as crescentes demandas do comprador por um processo de entrega de pedidos 
flexível, o vendedor precisa aproveitar todo o inventário e fazer uso de cada uma das lojas disponíveis. 
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Priorizando a personalização
Converter “Big Data” em dados processáveis significa fornecer aos funcionários insights sobre as 
preferências do comprador, compras prévias e outras informações importantes para oferecer uma experiência 
personalizada. 
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Os consumidores conectados não só procuram 
uma gratificação instantânea no momento da 
compra, mas é muito provável que a obtenham. 
Cada vez mais, os clientes só irão à loja se 
tiverem praticamente certos de que podem 
pedir o que precisam, mesmo que não levem 
o item para casa no mesmo dia. Um estudo 
da Zebra revelou que 35% dos compradores 
adquiriram apenas os itens que se propuseram 
a comprar antes de chegar na loja. Isso talvez 
explique porque muitos compradores acreditam 
que estão mais conectados que os vendedores. 

Os varejistas estão obrigados a oferecer maior 
visibilidade de inventário de toda cadeia de 
suprimento aos vendedores, garantindo assim 
que os compradores poderão encontrar o que 
procuram, bem como evitar que eles comparem 
preços em outras lojas.

Melhorando a  
experiência da marca
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Tradicionalmente, os varejistas cuidavam de cada canal de compra de maneira isolada. Uma equipe era responsável 
pelas operações na loja, outra por administrar as vendas online, e uma terceira se encarregava das vendas 
em dispositivos móveis. Muitas vezes, os três canais não estavam conectados e não havia colaboração entre 
eles. A falta de uma experiência integrada é frustrante tanto para os consumidores quanto para os vendedores. 
Aproximadamente 1 a cada 3 compradores diz que a principal razão de sair da loja sem o item desejado é a 
impossibilidade de encontrá-lo nas gôndolas ou em exibição. Além disso, 70% dos consumidores saem sem comprar 
o item que queriam ao fazer compras na loja¹.

Hoje em dia, os compradores conectados têm uma grande variedade de opções. Eles buscam comprar o que querem, 
quando e onde desejarem. Eles querem saber se um produto está disponível, independentemente de sua localização, 
e querem ter mais opções de entrega: na loja, em casa ou em outro ponto de retirada.     

O novo desafio do serviço ao cliente não é insuperável: os varejistas podem recuperar 60% das vendas oferecendo 
ao vendedor a capacidade de oferecer descontos e opções de aquisição de serviços2. O vendedor conectado pode 
consultar o inventário de qualquer ponto da cadeia de suprimento do varejista instantaneamente, para identificar o 
item ideal para o comprador. Ele também pode concluir a compra a partir de qualquer lugar da loja ou enviar o produto 
para a casa do comprador, para outra loja ou qualquer outro ponto de retirada.

¹2018 Shopper Study, Zebra Technologies  
²Ibid

Oferecer várias opções de entrega
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Você pode oferecer aos seus clientes uma experiência personalizada ao equipar e capacitar os vendedores           
para aproveitar o acesso aos dados do comprador, obtidos através dos programas de fidelidade e do histórico de  
compra. Com acesso instantâneo a esses dados, os vendedores podem aplicar descontos, avisar sobre promoções 
especiais ou informar a quantidade de pontos de fidelidade disponível, o que faz com que os compradores se sintam 
valorizados. Um mínimo de tempo e esforço pode melhorar muito sua reputação.

Os varejistas querem coletar “Big Data” das várias frentes das operações, mas o que realmente precisam é de uma 
análise significativa dos dados para determinar como as lojas estão funcionando. Isso implica fazer um monitoramento e 
uma análise do movimento das mercadorias, dos ativos e dos compradores com seus dispositivos em toda a loja, agindo 
com base nessas informações para otimizar as operações. Assim, é possível melhorar a lucratividade e a satisfação do 
cliente.

Priorizando a personalização
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No novo ambiente do varejo sob demanda, 
a velocidade é primordial, mas ainda assim 
os compradores exigem também um serviço 
personalizado. Com uma maior conectividade    
do vendedor na loja, esses dois objetivos   
podem ser alcançados juntos.    

Os vendedores equipados com dispositivos 
móveis empresariais podem consultar o 
inventário e os preços, digitalizar cupons e se 
comunicar com o estoque da loja, sem deixar 
de estar próximo ao cliente. A capacidade do 
vendedor de maximizar seu tempo nas interações 
com o consumidor faz toda a diferença: 60% dos 
compradores dizem que a experiência de compra 
deles melhora quando os vendedores usam 
dispositivos móveis no atendimento3.

Otimizando a eficiência  
da loja

³ 2018 Shopper Study, Zebra Technologies
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As soluções da Zebra para o varejo 
permitem que os vendedores melhorem 
a experiência da marca
A Zebra é uma empresa inovadora e respeitada, líder em tecnologia para 
os varejistas, e se destaca por ser um fornecedor integral de soluções 
para a mobilidade empresarial. Essas soluções melhoram a comunicação 
dentro de uma ou várias lojas, entre a equipe e em todos os canais, assim 
como entre vendedores e clientes. Ao cumprir um papel fundamental na 
transformação do varejo, os vendedores equipados com dispositivos de 
mobilidade empresarial afetam de forma positiva as operações da loja em 
vários níveis.        

Oferecer aos compradores opções práticas de cumprimento de pedidos, 
como “click and collect”, a compra online com retirada na loja, pode 
consolidar a fidelidade com a marca se tudo for feito de maneira eficaz.   

Quando o vendedor recebe o item na loja, ele pode usar um scanner de 
mão para ler um código de barras ou um computador móvel para atualizar 
o inventário instantaneamente. Os leitores de RFID automatizam esse 
processo. 

Uma conectividade perfeita entre os vendedores e a cadeia de 
suprimento, além de acesso a informações processáveis, otimizam as 
operações da loja e as adaptam ao comprador. A mobilidade empresarial 
pode oferecer visibilidade do funcionamento geral do estabelecimento 
em tempo real, o que oferece à equipe e aos gerentes o insight 
necessário para tomar decisões proativamente. 

O portfólio de dispositivos empresariais da Zebra foi especificamente 
criado para o varejo. Desde leitores de códigos de barras ou de RFID 
até computadores e impressoras móveis, nossas soluções melhoram as 
operações de compra varejista.

O Mobility DNA é uma solução completa de aplicativos personalizáveis 
que adiciona facilidade de administração e uma segurança de nível 
empresarial ao sistema operacional Android. Zebra Mobility Extensions 
(Mx) é um aplicativo que oferece segurança confiável, suporte para a 
captura de dados empresariais e conexões Wi-Fi de nível comercial.

Um processo de entrega rápido e preciso gera 
fidelidade

Impactos positivos na eficiência operacional

Funcionalidades para o varejo que os dispositivos 
comuns não oferecem



Permita que a Zebra ajude você na sua transformação
Equipar seus vendedores com tecnologia móvel empresarial os transforma em especialistas com amplo conhecimento 
do produto e criadores de experiências para os clientes. Este investimento também transforma a loja em um centro de 
experiências, consultoria e logística, que oferece aos consumidores motivos convincentes para visitá-la. As soluções 
da Zebra capacitam o ator principal dessa transformação – o vendedor da loja – com as ferramentas necessárias para 
melhorar a experiência da marca, o processo de entrega, a mobilidade e a visibilidade das operações.   

Descubra mais sobre como transformar a experiência do cliente, 
ACESSE ZEBRA.COM/RETAIL
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