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INTRODUÇÃO

Uma das prioridades no ramo de e-commerce é conseguir unificar 
a gestão e as operações da empresa garantindo sinergia entre todas 
as áreas envolvidas no processo de venda. 

Hoje, quando pensamos em estratégias atreladas à gestão de uma 
companhia, não é possível mais se dissociar de áreas próximas, que 
antes eram tratadas como independentes, como atendimento, 
marketing ou logística.

No último comitê sobre Gestão e Operação, realizado pelo 
E-Commerce Brasil com profissionais do mercado, um dos assuntos 
principais levantados pelos executivos foi a importância de criar 
estratégias sustentáveis para o crescimento do e-commerce.

Para Vivianne Vilela, Diretora de Conteúdo do E-Commerce Brasil, 
responsável por abrir e mediar a reunião, “o comitê é uma oportunidade 
de networking e construção de pontes no mercado”, para levar o 
conhecimento de nicho para muitos. 

Segundo ela, o tema Gestão e Operação tem ganhado relevância e 
crescido significativamente tanto no mercado quanto nos eventos. 
“Além dos temas técnicos, é importante falar também de ‘gente’, pois 
não existe tecnologia sem as pessoas”, completa.

As empresas que compõem o Comitê de Gestão e Operação | 
E-Commerce Brasil para a discussão deste tema são:
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A EXPERIÊNCIA DOS GRANDES
EM QUALQUER LUGAR
Mesmo antes da pandemia, o consumidor já estava começando 
a se acostumar com um padrão de consumo e atendimento acima 
da média para o varejo brasileiro, principalmente por causa dos 
marketplaces. 

Os marketplaces conseguem disputar preços melhores, trabalham 
com eficiência de fretes e oferecem vantagens competitivas tanto 
para lojistas quanto para consumidores. Dois anos depois do “agora 
tudo é online”, quem compra no digital hoje espera a mesma agilidade 
e qualidade de qualquer e-commerce, seja ele grande ou pequeno. 
Mas será que isso é viável?

Optar por vender por conta própria pode ser uma opção ou até 
necessidade do lojista, mas é preciso encarar com seriedade essa 
questão. Um dos pontos levantados pelos especialistas do comitê é que 
para vender “sozinho”, o lojista precisa buscar conexões inteligentes e 
acessíveis do mercado, justamente para transpor as barreiras da gestão 
e das entregas cada vez mais rápidas (e caras). E fica o questionamento: 
como disponibilizar a melhor experiência de maneira sustentável 
e sem prejudicar as operações?
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Integração sistêmica

GESTÃO

Para Ricardo Cavalcanti de Araújo, Sócio-fundador e Co-CEO da 
Kangu, o mercado eletrônico ainda está no início e apresenta potencial 
para grande crescimento no Brasil. Um dos gargalos que impactam 
diretamente este crescimento, no entanto, é a integração sistêmica, já 
que muitas lojas online ainda não dispõem de meios para potencializar 
a capacidade de integração.

“O lojista já passa pela grande dificuldade de começar ou digitalizar um 
negócio e depois ainda empaca na área de tecnologia e de inovação”, 
argumenta. Uma das possíveis soluções para este problema é estar 
aberto a parcerias e correr atrás das conexões que permitam agilizar 
os processos de integração. 

“Cada empresa está em uma etapa, mas quem perder o momento de se 
disponibilizar para estar integrado, vai perder o bonde”, defende Araújo. 
Isso porque, segundo ele, independente da etapa de digitalização 
ou do tamanho da empresa, o e-commerce no Brasil sofre com 
problemas estruturais.

“Grandes empresas apresentam ainda processos ‘jurássicos’ e não há 
uma unidade no modelo de desenvolvimento logístico”, ele explica. 
Isso porque o enrijecimento dos processos, atrelados às dificuldades de 
gerir grandes estoques e operações, vai na contramão do crescimento. 
Algumas empresas pequenas já iniciam a digitalização e os processos 
de integração sem esse tipo de embargo, embora enfrentem outras 
dificuldades.

O foco, segundo ele, é criar um formato de inovação e integração, pois 
muitas companhias não veem as mudanças necessárias nos setores 
de operação como prioridade para o crescimento. Quando mais 
companhias usarem os mesmos processos, os operadores logísticos 
vão conseguir trabalhar com mais agilidade.
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A realidade brasileira

LOGÍSTICA

Cavalcanti fala também sobre a construção de um menu de frete 
para o e-commerce que faça sentido tanto para o lojista quanto para 
o consumidor. Ele diz que muitas empresas hoje buscam oferecer 
alternativas que sigam tendências do mercado internacional sem se 
atentar à sustentabilidade da operação, já que o frete se torna cada 
vez mais trabalhoso e caro. Além disso, a arquitetura dos menus de 
frete muitas vezes não compreendem a estrutura logística disponível 
ou o potencial de venda da loja.

“Você só pode desenhar algum processo se souber o que já tem”, 
ele argumenta, referindo-se à necessidade de analisar as estruturas 
já existentes para a loja e transportadoras, bem como entender 
o sistema de entregas brasileiro.

“As estruturas rodoviárias brasileiras e arquitetura urbana dos principais 
polos consumidores do comércio eletrônico não foram projetadas 
para o mundo que vivemos hoje. Foram pensadas em abastecimento 
físico, que moldaram muitas rodovias e avenidas”, justifica Araújo. 

A mudança de entrega entre lojas e residências é um grande desafio 
para a logística justamente pela lenta adaptação das cidades. 
O executivo acredita que essa adaptação ainda levará tempo para fazer 
parte da realidade brasileira e atingir um patamar que permita realizar 
entregas rápidas sem comprometer a saúde financeira da operação. 

Essa adaptação depende da criação de espaços de distribuição, dark 
stores, vias de acesso e mudanças no trânsito de veículos e pessoas.

De acordo com Araújo, “o mais rápido nem sempre é o necessário. 
Existe a possibilidade de estarmos forçando um sistema de entrega 
rápida que agride a cidade, que não se adequa às condições urbanas 
e sociais brasileiras”.
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Como parte da solução, ele entende que as empresas grandes têm 
a oportunidade de investir em novos modelos logísticos, menos 
idealizados, mas que levem em consideração o cenário real do Brasil. 
Modelos que envolvam o compartilhamento e a troca de informações 
beneficiariam não só as companhias como o mercado como um todo. 

Para as pequenas empresas, o modelo mais acessível continua sendo 
os Correios. Segundo o executivo, é uma estrutura que precisa ser 
preservada e vista com mais atenção, por ser a única ainda acessível 
para a maior parte dos varejistas e que tem a maior capacidade de 
entrega do País.

Novos modelos de entrega

Um dos caminhos para que a logística seja mais eficiente e integrada 
às operações, segundo os executivos do comitê, é explorar novas 
formas de entrega e distribuição. 

Entre eles, o ativamento de lojas como ponto de retirada ou como 
pontos logísticos. Como as lojas já são pontos específicos da cidade 
preparados para o recebimento de mercadoria e comportam, muitas 
vezes, a chegada de caminhões de entrega com mais facilidade do 
que as residências, elas podem funcionar como pequenos estoques do 
e-commerce, prontas para a entrega de itens específicos que precisam 
de uma vazão mais rápida ou com maior demanda do mercado. 

Este é um dos exemplos de adaptação com baixo custo de transformação 
para a empresa, mas que precisa de um treinamento: os funcionários 
além de receber e vender as mercadorias precisam ser orientados 
também sobre a melhor forma de despachar os produtos quando 
uma compra online for solicitada.
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Outro modelo que o e-commerce já oferece, mas ainda apresenta 
grande potencial de crescimento é a retirada no estabelecimento físico. 

Mesmo que a entrega rápida não seja a realidade da maior parte 
dos lojistas brasileiros, sobretudo os que não usam as soluções de 
fulfillment dos marketplaces, ou optam por vender por conta própria, 
essa modalidade se tornou uma necessidade dos consumidores, 
principalmente durante a pandemia. 

Como uma forma de cativar os consumidores, muitas empresas 
passaram a oferecer benefícios que se tornaram insustentáveis 
a longo prazo, o que demanda mudanças urgentes nas estruturas 
e estratégias de entrega.

Maturidade logística 

Sérgio Simões, Enterprise Sales Manager da Intelipost, aponta que 
“a régua do jogo subiu e criou-se uma demanda de entregas rápidas 
durante a pandemia”. Para mantê-la sem comprometer o negócio, ele 
recomenda que os lojistas pensem na relevância da omnicanalidade 
e na capilaridade das lojas f ísicas como auxiliar imprescindível nas 
entregas rápidas.

Esse tipo de solução, no entanto, adequa-se somente às lojas grandes 
e médias que dispõem de mais recursos e de espaços físicos na cidade. 
Para as pequenas, uma das soluções é o PUDO (Pick Up & Drop Off) no 
qual o lojista consegue aproveitar a estrutura de terceiros ou armários 
inteligentes para que os consumidores façam a retirada de produtos.

“A maturidade logística hoje ainda é baixa, não só para o pequeno 
player, mas para o grande também”, ele argumenta.

Simões fala também sobre a importância de se comunicar melhor 
com os consumidores e de apresentar soluções mais claras e objetivas. 
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Cada segundo a mais no checkout aumenta as chances de desistência 
da compra. Então, oferecer opções mais inteligentes de frete pode 
ajudar na conversão. Se os preços e prazos forem controversos na 
hora de efetuar a compra, o consumidor desistirá. 

A clareza e a comunicação mais eficiente também fazem parte desse 
processo, pois ajudam a controlar a ansiedade do cliente e fazê-lo 
tomar a decisão que melhor combina com sua necessidade. 

Ter essa clareza ajuda inclusive na recompra e retenção/fidelização de 
clientes, pois faz parte da experiência do consumidor e credibilidade da 
companhia. “E-commerce não é só vender, é também gerar informação 
para o mercado”, ele conclui.

Logística reversa

Araújo defende que uma das maiores dores das operações logísticas 
ainda está na troca e devoluções de mercadorias, de maneira que 
a cadeia precisa se organizar para minimizar ao máximo os pedidos 
de troca. “Não existe nenhuma empresa de logística no mundo que 
ganhe fazendo devolução”, ele explica, além de ser algo que tende 
a ser também negativo para o consumidor em termos de experiência.

Em muitos casos, dependendo do valor do produto ou do custo 
operacional para realizar uma troca, a empresa opta por somente 
fazer uma nova entrega, sem retirar o produto que deveria ser trocado. 
Mas isso também é um problema: “O brasileiro nem sempre sabe 
cobrar seus direitos como cidadão, mas sabe muito bem cobrar seus 
direitos de consumidor”, argumenta o executivo. Um atendimento 
mal realizado pode gerar consequências perigosas para o negócio 
quando o cliente decide agir contra a empresa. 



10e-commercebrasil

Sem contar que a maior parte das operações de logística reversa 
hoje ainda ser realizada pelos Correios, e não pelas transportadoras 
privadas. Dentro dessa prerrogativa, ele volta a citar a importância 
de elaborar um menu de fretes condizente com a realidade: ele nem 
sempre precisa ser o mais ágil ou disruptivo, mas deve sempre tentar 
sanar as dores que já estão presentes no mercado. 

Atenção a quem trabalha na ponta

Um dos últimos pontos defendidos por Araújo foi que nem sempre 
as estratégias levam em consideração os trabalhadores envolvidos 
nos processos de entrega. Se as cidades brasileiras ainda não estão, 
em sua maioria, adaptadas aos processos de entrega ultra-rápida, por 
questões estruturais e culturais, as pessoas que trabalham realizando 
as entregas diariamente em contato com o consumidor não podem 
ser penalizadas. 

“Muitas empresas acabam tendo prejuízos com entregas atrasadas 
por não considerarem a capacidade humanamente possível de 
execução dos projetos pelo lado do entregador. Dias de chuva, greves, 
manifestações, eventos sociais, acidentes ou qualquer outro imprevisto 
podem acarretar em atrasos que não foram previstos e o entregador 
muitas vezes é culpabilizado por algo que foge de seu controle”. 

A reflexão proposta por Araújo é que as empresas revejam as estratégias 
e assessorem melhor todas as etapas humanas da entrega, garantindo 
as condições de trabalho adequadas e uma comunicação aberta para 
a uma adequação constante. 

“É preciso acalmar a logística e entender que entregar 40 pacotes 
com qualidade é melhor do que entregar 50 com mentira, retorno, 
reversa e desgaste”. 
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A Diretora de Conteúdo do E-Commerce Brasil completou que 
“produtividade tem a ver com não trabalhar com fome” e que é 
importante considerar com mais atenção a jornada de trabalho dos 
entregadores para ter uma logística mais eficiente.

Oportunidades no Brasil

Um dos consensos entre os integrantes do comitê foi que o Brasil, apesar 
de suas particularidades e diferenciais adaptativos no e-commerce, 
é um ambiente muito propício à inovação ao investimento, com 
oportunidades que deveriam receber mais atenção do mercado. 

Renato Kialka, Country Manager da BaseLinker Brasil, percebe que 
muitas das APIs (Application Programming Interface) – que são, de 
maneira simplificada: a conexão entre programas e plataformas – 
ainda são deficitárias. “O Brasil é um ‘continente’ com várias realidades 
diferentes, com cidades grandes cujo cenário é mais evoluído, mas 
temos também outras geografias com necessidades distintas ainda 
não atendidas”, ela explica.

Por integrar uma empresa polonesa, Kialka comentou que existem 
alguns passos necessários para as empresas brasileiras atingirem um 
nível melhor de excelência ao se espelharem nos europeus. Muitas 
empresas de fora são capazes de ver essas oportunidades onde as 
nacionais não veem.

Uma das principais vantagens do Brasil é a hiper conectividade das 
pessoas e sua adaptação rápida às novas tecnologias. “A quebra 
de estoque, por exemplo, tem muito a ver com tecnologia, com 
sincronização de informações”, associa. Algumas manobras podem 
ser empregadas simplesmente resolvendo a questão da comunicação. 
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“Visibilidade ajuda a ter confiança na jornada de compra. Nem sempre 
o consumidor precisa do produto em um dia, mas mesmo assim ele 
quer saber quando vai chegar”, completa. Mesmo que a empresa ainda 
não tenha a capacidade de entregar de forma rápida, ou nem mesmo 
tenha esse interesse, é possível conquistar uma experiência mais 
agradável simplesmente se conectando melhor com o consumidor e o 
deixando informado de todas as etapas de deslocamento do produto. 
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Pequenos se adequam mais rápido à tecnologia

ERP

Rogério Tessari, Diretor Executivo da Tiny ERP (que faz parte do grupo 
Olist desde o ano passado), participou do comitê para falar sobre a 
importância da organização e da sinergia entre as partes envolvidas 
no e-commerce para sua evolução no mercado. 

O executivo defendeu que acredita-se muito nas empresas grandes 
como exemplos para serem seguidos no mercado, mas que muitas 
vezes as oportunidades e necessidades dos pequenos e médios 
negócios são mais promissoras. Isso porque, segundo o executivo, 
as grandes companhias consolidaram processos que precisam de 
um planejamento muito grande para se modernizar, enquanto o 
pequeno empreendedor está mais aberto às novidades.

“A sinergia permite entregar mais para o cliente”, ele explica. “O ERP 
é uma ponta. No cenário em que atuamos, o pequeno já sai mais 
conectado do que as empresas maiores. Existe uma organização 
maior e a empresa já nasce dessa forma, com uma escala que permite 
essa premissa”.

As empresas maiores, com processos mais engessados ou complicados, 
criam um ‘dilema’, segundo o executivo. Essas operações acabam 
sendo segmentadas, inclusive com o uso de mais de um ERP, o que 
necessariamente passa por um integrador. 

Com o tempo, a área de tecnologia se aproximou muito da área de 
relacionamento. Além da integração dos estoques, das aplicações e 
das tecnologias, é preciso investir na integração das pessoas, pois são 
elas que realizam o trabalho. É preciso existir uma conversa e uma 
linha de comunicação clara, já no processo da empresa. 
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Datas sazonais

Tessari falou também sobre como as empresas de e-commerce 
precisam ser mais precisas em seus planejamentos e mais abertas 
na comunicação com as transportadoras e com os ERPs envolvidos 
nas integrações. 

Em datas de maior fluxo de vendas, como Dia do Consumidor, Black 
Friday e Natal, é comum que as vendas excedam o previsto, o que gera 
atrasos e atritos desagradáveis com o consumidor. Muitas empresas 
veem essa situação como um “mal necessário”, mas essa não é a 
opinião do executivo. 

Ser claro e objetivo nos provisionamentos para as datas sazonais mostra 
maturidade do negócio. O consumo de APIs precisa ser planejado em 
conjunto entre a companhia de ERP.

Mesmo dentro do planejamento, se a loja não for clara na expectativa 
do aumento de vendas e de quais serão os caminhos utilizados para 
as APIs, o integrador e/ou o ERP não será capaz de oferecer a melhor 
alternativa. 

O outro lado do ERP

Edmilson Maleski, Sócio-diretor na web.art group, falou sobre a 
importância de elaborar as soluções e ferramentas de e-commerce 
pensando nas dificuldades e no dia a dia dos lojistas e não somente 
no mundo ideal de como elas deveriam funcionar. “Sempre estive do 
lado de quem acompanhou a eficiência logística e hoje estou do lado 
da tecnologia”, ele explica. Isso garantiu que o executivo entendesse 
que o ERP precisa ser democratizado entre os lojistas. A iniciativa de 
integração parte, muitas vezes, do próprio lojista que deseja aprimorar 
suas vendas.
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“A possibilidade de haver quebra de estoque ao vender em múltiplos 
canais existe em qualquer cenário”, ele garante. Dessa forma, ter 
uma reserva ou um respaldo da tecnologia é uma garantia de que a 
companhia vai poder entregar mesmo diante de quebras e divergências

Há uma diferença muito grande entre companhias que são ativas 
ou passivas diante da digitalização e da integração dos estoques. 
A falta de comunicação entre as empresas é um dos principais 
problemas atualmente, mas é possível solucioná-lo com a tecnologia 
e a conscientização do mercado. 

Para ele, se as empresas que inovam e investem em tecnologia se 
comunicassem ao invés de somente competir, existiria um mercado 
mais rico e com soluções mais avançadas.

O executivo acredita que as soluções precisam também entender as 
limitações de avaliação das informações entregues aos lojistas através 
das ferramentas de ERP e entregar dados de forma “descomplicada”. 
Com maior clareza do que os números e indicadores siginificam, as 
tomadas de decisão serão mais assertivas.

Cruzar tabelas e analisar porcentagens pode parecer fácil para 
empresas que têm um departamento exclusivo para isso, mas na 
realidade se torna uma tarefa impossível para quem está começando 
no e-commerce e ainda não ganhou escalabilidade. Por outro lado, 
já existe a tecnologia disponível para esse tipo de análise de forma 
automatizada. O que falta, na visão do especialista, é que as empresas 
que oferecem as ferramentas percebam as necessidades reais dos 
lojistas que atendem.
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KPIs e tomada de decisão

De forma resumida, os KPIs são indicadores de performance de 
uma companhia e se popularizaram no e-commerce por ajudarem 
a mensurar o crescimento e o sucesso de uma loja. 

Estabelecer KPIs, acompanhá-los e traçar estratégias com base em 
sua desenvoltura envolve diversos times, entre eles o de marketing. 

Tony Montezuma, Diretor de Marketing da Bis2Bis, vê nos KPIs uma 
oportunidade de tornar os desafios de crescimento do e-commerce 
em vantagem competitiva, pois “a oportunidade acontece a todo 
instante”.

Profissionalização do lojista

Para o executivo, o maior super poder do ser humano é a sensatez e 
a capacidade de tomar decisões. Para isso, no entanto, é necessário 
investir em dados e informações que possibilitem a análise a cada 
momento. 

Dar um passo atrás, nesse cenário, é uma oportunidade de avançar 
várias etapas no futuro. Isso porque ele acredita que muitos lojistas hoje 
ainda não têm as informações necessárias para ajudar nessa tomada 
de decisão de forma assertiva. Para ele, é obrigação do mercado auxiliá-
los e educá-los em algumas etapas, principalmente com relação à 
interpretação de dados.

Alguns dos pequenos lojistas, que foram “empurrados” para o digital 
diante da pandemia, conseguiram manter suas vendas por causa da 
alta demanda, mas precisam se profissionalizar para permanecer 
no mercado. Além disso, o pequeno lojista muitas vezes está muito 
ocupado com outras demandas urgentes do negócio, acha os dados 
complicados ou terceiriza a interpretação dessa informação.
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“Não existe sucesso sem muito trabalho e conhecimento”, acredita 
Montezuma. Para ele, o cenário ideal é que os lojistas entendam a 
importância de cada KPI para que eles sejam itens que alavanquem o 
negócio e não somente um problema para resolver. “Mais maravilhoso 
ainda é quando aparece um KPI vermelho [no dashboard do integrador] 
e você sabe exatamente o que fazer para resolver. Isso evita o estresse 
e garante a confiança do lojista”, completa.

Leads qualificados

Profissionalizar o mercado de e-commerce, para Montezuma, é uma 
vantagem que vai para além das vendas dos clientes das empresas 
presentes no comitê. De acordo com uma pesquisa realizada com os 
clientes da Bis2Bis, o executivo explica que houve aumento de 41% 
da captação de usuários nas empresas que aprenderam a interpretar 
direito as informações disponíveis. 

Além disso, 55% dos e-commerces tiveram aumento da taxa de 
conversão e 88% tiveram aumento de receita com uma análise de 
dados mais precisa. Alguns clientes tiveram queda na captação de 
clientes, mas aumento de conversões, justamente por ter encontrado 
os problemas e fidelizar o consumidor que recompra.

Depois da captura do lead, como transformá-lo em recompra e 
relacionamento com a empresa para que ele pague o investimento 
de marketing? Para o especialista em marketing, todas as respostas 
estão nos dados, levando sempre em consideração a Lei Geral de 
Proteção de Dados.

“O objetivo no final é entender o cliente dentro da operação como 
um todo, que é justamente a maior dificuldade do pequeno e médio 
empresário hoje”, ele completa.
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Ter uma conexão direta com o cliente através do contato humano 
também é uma forma de se aproximar do lead qualificado e reduzir 
o carrinho abandonado, mais do que estratégias com disparos 
automatizados.

Um exemplo disso é que a maior parte dos boletos não pagos são por 
esquecimento do consumidor e não má fé, então existem maneiras de 
evitar o prejuízo com ações proativas que fazem análise do carrinho 
abandonado de acordo com a etapa em que o consumidor desistiu ou 
esqueceu da compra. Um lembrete amigável pode fazer a diferença 
na conversão.

Organização é dinheiro

Danielle Contin, Gerente Sênior de Marketing para a América Latina 
na Validity, também cita importância dos dados para a organização, de 
uma maneira que eles vão além da captura e interpretação dos lojistas.  
 
Segundo ela, “se você não tem uma base de dados na qual pode 
confiar de olhos fechados e que trabalha por você, você vai perder 
dinheiro”. O ponto levantado pela executiva durante o comitê foi a 
importância de estabelecer processos para análise de dados que 
sejam de fato confiáveis e que possibilitem uma comunicação real 
com o consumidor.

“Você já tem as informações da pessoa dentro do sistema da sua 
empresa, isso já faz parte da sua base de dados, mas o que te garante 
que você pode confiar nos dados que possui deste consumidor? Que 
essas informações estão corretas ou atualizadas?”.

A executiva explica que a maior parte das companhias não confiam nos 
dados que têm nem nos processos de gestão dos dados capturados 
pelas empresas e que existe uma grande perda de receita no retrabalho 
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para analisar esses dados, principalmente quando existe falta de 
processos estruturados e o buy in da liderança da empresa para 
a correta gestão das informações. 

Muitas ações de marketing do e-commerce trazem os clientes para 
dentro da base, mas não há refinamento nas informações adquiridas 
nem um bom planejamento para que haja uma comunicação 
assertiva com o consumidor. “Entender a sua base de dados faz com 
que a empresa crie KPIs compatíveis com o plano de crescimento 
da companhia, e que ao mesmo tempo que fazem sentido para 
o consumidor, garantem métricas possíveis de entregar para 
a liderança”, declara Contin.

Isso porque em bases não tratadas sempre falta informação ou há 
informação duplicada ou conflitante. As empresas gastam muito 
dinheiro guardando dados inúteis ou incorretos, e este dinheiro seria 
melhor investido em um processo voltado para gestão e qualidade 
de dados, que atualmente pode inclusive ser automatizado.

Dados também são dinheiro

Contin explica que hoje fala-se muito sobre a importância do zero 
party data como forma de criar e manter uma base de dados confiável. 
Trata-se das informações capturadas do zero e disponibilizadas 
diretamente pelo consumidor, sem cookies ou captura por previsão 
de comportamento. Para a executiva, muitos consumidores estão 
dispostos a conversar com as empresas e fornecer esses dados 
com a garantia de uma troca mais segura e uma experiência mais 
personalizada. 

Além de estarem cientes do uso dos dados, os clientes estão cada 
vez mais preocupados com as fontes usadas pelas empresas para 
adquiri-los, de maneira que vão fornecê-los pelas experiências 
e posicionamentos que fazem sentido para eles. 
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Depender unicamente do third party data, os dados disponibilizados 
por terceiros, já não é mais o suficiente para o e-commerce.

A cultura de dados 

Breno Berman, CEO e fundador da Biso, contribuiu de forma remota 
para a conclusão do relatório baseado no comitê. Para ele, basear-se 
em dados para a tomada de decisão precisa ser algo já estabelecido na 
cultura da empresa e não é algo que se limita às grandes corporações.

Com um volume cada vez maior de dados disponíveis no mercado 
e um cenário cada vez mais conectado, as empresas orientadas por 
dados terão um papel fundamental na diminuição das incertezas 
através da automatização.

“Quando falamos sobre os benefícios da cultura data driven, vamos 
além das decisões mais confiantes. Falamos também sobre uma 
melhor segmentação do público-alvo, o que possibilita a criação de 
conteúdo direcionado e relevante a segmentos específicos de acordo 
com a base de clientes”, ele exemplifica.

Uma cultura orientada aos dados ajuda também a compreender 
melhor o perfil do consumidor sem achismos, acompanhar em tempo 
real o desenvolvimento do negócio e pontos de melhoria, além de 
adequar campanhas de acordo com os resultados pretendidos. 

O executivo explica ainda que um dos pontos mais relevantes de 
acompanhar os dados de maneira mais precisa envolve compreender 
os impactos reais do Retorno Sobre Investimento (ROI) e do Custo de 
Aquisição de Clientes (CAC).

“Quando a cultura da empresa é voltada para dados, é notável como 
esses cálculos se tornam cada vez mais fáceis e reais, além de permitir 
um entendimento autêntico de quanto cada ação custou, e se ela foi 
de fato lucrativa ou não”, finaliza Berman.
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• Mesmo com tecnologias e soluções que dão certo no mercado 
internacional, será que o mercado brasileiro precisa adotar todas 
as ideias sem considerar suas particularidades sociais, urbanas, 
socioeconômicas e políticas?

• Como orientar a análise de dados para os pequenos e médios 
negócios?

• Quais dados são de fato relevantes para a gestão de um 
empreendimento?

• Quais medidas tomar para que a logística seja parte da experiência 
e não um transtorno tanto para consumidores quanto para lojistas?

Desafios

• Procurar soluções que contemplem as reais necessidades 
do e-commerce e do consumidor baseados nos dados e não 
em “achometros” e crenças sobre como o mercado deveria se 
comportar;

• Entender que o Brasil tem suas particularidades e que muitas 
soluções precisam ser adaptadas antes de serem incorporadas;

• Estabelecer processos de alinhamento entre o que a empresa 
espera alcançar e as capacidades de entrega das soluções 
contratadas;

• Abrir o planejamento de vendas com os parceiros logísticos 
e administrativos da loja, principalmente em datas de maior giro 
de estoque, como Black Friday, Natal, Dia do Consumidor, etc;

• Discernir quais dados são os mais relevantes para cada etapa do 
desenvolvimento do negócio e interpretá-los melhor.

Questionamentos

PONTOS DE REFLEXÃO
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• Adotar soluções sustentáveis a longo prazo, tanto no ponto de 
vista da saúde financeira do negócio quanto no impacto social 
do e-commerce;

• Reconhecer que as decisões baseadas em dados precisam 
ser parte da cultura da companhia e não de um departamento 
específico;

• Entender que o avanço tecnológico do varejo é compartilhado 
e depende da comunicação e cooperação entre as empresas;

• Ter clareza na comunicação e objetivos tanto dentro dos 
departamentos da companhia quanto com as soluções que 
auxiliam na execução das atividades do e-commerce, como ERP 
e logística;

• Reconhecer que colocar o consumidor no centro nem sempre 
significa a entrega mais rápida, mas, sim, a que faz mais sentido 
para ele, com mais clareza na comunicação e menos atrito na 
jornada de compra.

Boas práticas
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