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A transformação começa
nos dados

A necessidade de promover uma cultura digital
centrada na análise de dados e na experiência do
cliente atinge principalmente o varejo.

O uso de canais de vendas integrados, tanto digital
quanto físico, faz circular um grande volume de
dados. Esses são captados através de uma visita ao
site, visualização de páginas de produtos, efetivação
da compra, forma de pagamento utilizada ou
qualquer outro contato do cliente com a marca.

Essa abundância de dados mostra hábitos de
consumo e preferências dos clientes - informações
que servem de base para valiosos insights, tomadas
de decisões e desenvolvimentos de estratégias.

Mas, como o varejo pode extrair, tratar e limpar
esses dados para que se tornem efetivamente
valiosos?

Apesar de entender a importância, não são muitas
as empresas de varejo com maturidade em
Data Analytics. Consequentemente, não obtém
vantagens competitivas e financeiras utilizando os
dados como um ativo para o negócio.
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O objetivo desse e-book é mostrar como o

mercado de varejo pode reagir a essa nova

realidade digital, com o advento das novas

tecnologias, da mudança de mindset e

cultura necessária.

Ou seja, mostraremos como o varejo pode se

valer da análise de dados, conhecendo o

valor dessas informações e aprendendo a

utilizá-las para impulsionar o seu negócio no

presente e solidificar seus passos para o

futuro.
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Omnichannel no varejo: 
Conhecendo as preferências
do cliente

Com o foco na experiência do cliente proporcionado

pelas estratégias omnichannel, satisfazendo suas

necessidades onde este cliente estiver, o setor de

varejo quebra barreiras que até anos atrás eram

praticamente intransponíveis.

Como uma evolução do multichannel, que tem o

foco voltado aos produtos, ofertados em múltiplos

canais, o omnichannel integra todos esses canais e

transfere todo o foco para o cliente, para as suas

necessidades e desejos.

Essa integração é possível apenas através do

tratamento dos dados deixados pelos clientes

quando acessam o site da empresa, usam aplicativos,

clicam em anúncios. Dados como a localização,

hábitos, preferências, itens mais visualizados, entre

muitos outros, permitem essa experiência integrada e

ainda fornecem valiosos insights para a elaboração de

estratégias de negócio.

Essa coleta de dados abastece as empresas de

varejo, que podem utilizá-la para personalizar ainda

mais a experiência do cliente e gerar um maior

volume de vendas.
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Veja a seguir alguns tipos de dados que podem ser

alvos de análise de dados.

Dados importantes armazenados
a cada contato:

• Hábitos de consumo

• Itens mais e menos desejados

• Preços e ofertas mais atraentes

• Cores, marcas e modelos com maior demanda

• Formas de pagamento preferidas

• Índice de fidelização de clientes

• Percentual de clientes satisfeitos

Para criar uma estratégia com foco na inteligência

de dados, é necessário ter tecnologias que

permitam coletar dados de diferentes fontes de

informação, organizar e armazenar em um

repositório de dados ou Data Lake.
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A partir de então, são aplicadas técnicas de análise

de dados que podem envolver até a criação de

algoritmos de Machine Learning para responder

perguntas relevantes ao negócio como:

Qual é o perfil dos clientes de cada loja?

Qual é o perfil dos clientes que compram 
determinado produto?

Que tipo de produto vende mais ao receber 
uma promoção?

Que tipo de produto tem mais alta 
rotatividade?

Que clientes da loja virtual compram 
também na loja física?

Que tipo de ação atrai mais e gera vendas
a que perfil de clientes?

Porém, o varejo ainda encontra dificuldades para

aproveitar esses dados de maneira estratégica.
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Os desafios das empresas
do varejo

As empresas do setor ainda enfrentam resistência

para modificar a sua cultura organizacional e se

tornar organizações data-driven - orientadas por

dados.

Essa evolução depende de vários fatores culturais,

humanos, tecnológicos e os desafios enfrentados

por elas não são, necessariamente, da mesma

natureza.

Alguns gestores do varejo sequer tem a consciência

de que as tecnologias de Data Analytics e Machine

Learning são essenciais na resolução de seus

desafios estratégicos.

Outros, porém, já vislumbram essa vantagem

competitiva, mas ainda não encontraram, ou não

aplicam soluções que os permitam tomar decisões

acuradas, com base neste grande volume de

informações disponíveis.
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Alguns problemas comuns às empresas do varejo

que podem ser solucionados através do uso da

inteligência de dados, são:

• Diminuir fraudes

• Predizer o volume de vendas para
os próximos meses 

• Aprimorar a experiência do cliente

• Precificar melhor o valor de serviços
e produtos

• Gerenciar adequadamente o estoque

• Recuperar carrinhos abandonados
e inadimplência nos pagamentos 

As dificuldades para mudar a cultura organizacional

são grandes em todas as empresas, porque requer

uma mudança que deve começar nas pessoas,

envolvendo desde os executivos aos analistas. Eles

serão melhor demonstrados no próximo capítulo.
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A evolução das empresas data-
driven
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Com exceção de algumas novas empresas,
incluindo a grande maioria das startups, as
empresas não possuem maturidade na cultura
data-driven. Transformar-se em data-driven é
normalmente um processo que pode levar anos.
A evolução data-driven nas empresas, incluindo as
do varejo, passa então por algumas etapas.

As pessoas são resistentes à mudança de cultura
organizacional até que elas vejam o benefício. Falas
como essas a seguir são comuns quando uma
empresa está passando de uma etapa para outra:

“Aqui sempre foi assim”.

“Sempre deu certo dessa maneira,
não adianta mudar”.

Segundo Christopher S. Penn*, autoridade em Data

Science, Data Analytics e Machine Learning, os

estágios pelos quais as empresas passam durante

essa mudança de cultura são:

* Escritor, palestrante e autoridade em análise, ciência de dados,

aprendizado de máquina e tecnologia em marketing.
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1. EMPRESA RESISTENTE A DADOS

Em muitas organizações, os gestores ou até mesmo

a empresa como um todo, são ainda resistentes a

dados e a toda evolução tecnológica ocorrida

nos 15 últimos anos. Elas não desenvolvem uma

cultura digital, pois julgam que continuarão como

empresas competitivas, utilizando apenas os

métodos tradicionais.

2. EMPRESA CURIOSA POR DADOS

Essas organizações reconhecem a existência e o

valor dos dados, mas ainda não compreendem

como elas podem explorar e utilizar esse potencial.
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3. EMPRESA CONSCIENTE DE DADOS

Quando surge a necessidade ou o desejo de se

beneficiar do que reconheceram no estágio

anterior, as empresas começam a buscar maneiras

de extrair todo o potencial dos dados de que

dispõem. Passam a se concentrar em análise de

dados e buscar ferramentas que possam viabilizar

essa tarefa.

4. EMPRESA COM CONHECIMENTO DE DADOS

Após testar ferramentas que permitam a análise de

dados, essas empresas começam a se perguntar

sobre os resultados alcançados, para que possam

aproveitar o valor estratégico desses ativos,

alcançando importantes insights que as levarão para

o próximo estágio.

5. EMPRESA ORIENTADA A DADOS

Nessa etapa, as empresas analisam todos os dados

e insights para determinar as próximas ações a

serem tomadas. Passam a ver os dados como um

recurso estratégico, que serão utilizados em todos

os níveis da organização.
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O que o varejo ganha e quais 
problemas são solucionados 
com análise de dados?

Utilizando Data Analytics, as decisões das empresas

passam a ser baseadas naquilo que os dados

mostram e não mais em conclusões subjetivas

tiradas de experiências passadas ou mesmo no

feeling de quem tem o poder de decisão.

É a análise de dados que possibilitará organizar e

interpretar essa enorme quantidade de dados,

capturando insights que vão além da área

tecnológica, atingindo a área financeira, de logística,

de marketing e de recursos humanos, como um

verdadeiro raio-x de todas as esferas do negócio.

Com Automatização de Processos de Dados, essas

informações passam a ser processadas de forma

automatizada, permitindo a previsão de cenários

futuros, tanto da própria empresa, quanto do

mercado em geral.

Já com o uso de Machine Learning, é possível obter

predições que ajudarão a responder perguntas

relevantes para o negócio.
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Vejamos alguns dos problemas de negócios

do varejo que podem ser resolvidos com a

análise de dados:

DETECÇÃO DE FRAUDES

As compras fraudulentas representam um grande

volume de perdas no setor de varejo. Através de

Data Analytics e Machine Learning, pode-se definir

claramente o comportamento e o perfil de clientes

fraudadores, evitando que compras fraudulentas

sejam efetuadas. Essas medidas vão reduzir as

perdas financeiras e a carga de trabalho humano no

combate à fraude.

PERSONALIZAÇÃO DE OFERTAS

A análise de dados possibilita um conhecimento

mais aprofundado de seus clientes, identificando os

produtos e serviços que eles mais precisam e

possibilitando ações de marketing personalizadas e,

portanto, mais eficazes.
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PREVISÃO DE VENDAS

Aplicando modelos preditivos com base nos dados,

é possível se preparar melhor para o futuro ou até

mesmo para cenários de crise, tornando a empresa

mais preparada para crescer, investir e gerenciar

riscos.

MELHORIAS NA GESTÃO

Gerir recursos utilizando a inteligência de dados

garante que ele será empregado nos locais que mais

precisam e na medida certa, evitando desperdícios.

Ela ainda possibilita melhorias nas margens de lucro

e nos processos de logística.

REDUÇÃO DE RISCO

A análise de dados vai proporcionar um eficaz

monitoramento das ações implementadas e de

seus resultados, identificando os riscos e as

oportunidades que podem estar por trás de cada

tomada de decisão.
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Muitas empresas do varejo ainda estão
engatinhando em Data Analytics, sem
saber o que fazer com a enorme quantidade
de dados que estão disponíveis para
promover o crescimento delas.

Apenas o acúmulo desordenado de dados

não tem a capacidade de gerar insights

relevantes, e solucionar problemas críticos

do negócio. Esses dados só irão gerar valor

através da implementação de uma estrutura

que permita sua análise e automatização.

Veja o case dessa empresa de turismo.

https://hupdata.com/
https://hupdata.com/academy/wp-content/uploads/2022/03/Case-CVC.pdf
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Como a HupData ajuda a gerar valor 
aos negócios através de dados?

Implementando uma estrutura de Análise de Dados,
Automação de Processos de Dados e Machine
Learning, obtemos valiosos insights e uma resposta
ágil às perguntas relevantes para o seu negócio.
Alguns dos benefícios são:

Redução de custo - Mais análises com menor
infraestrutura e recursos humanos.

Maior produtividade - Redução e otimização do
tempo de trabalho das equipes.

Governança - Acesso à funcionalidades de governança
que incluem Linhagem e Anonimização de dados.

Escalabilidade - Processos escaláveis em qualquer
plataforma de nuvem.

Automatização de processos de dados

Crie e automatize análise de dados, tarefas e
processos do dia a dia da sua empresa, aumentando
a produtividade de sua equipe.Alguns benefícios da
automação:

• Aumento da produtividade

• Redução de custos operacionais

• Padronização e rastreabilidade de processos

• Linhagem e anonimização de dados
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MDA – Machine Data Analysis 

Com a Plataforma MDA, a sua empresa obtém as

respostas mais relevantes, através de inteligência

artificial e Machine Learning, com análises versáteis

e flexibilidade nas predições.

• Predição de demandas no varejo

• Predição da rotatividade de clientes

• Segmentação de clientes

• Predição de indicadores

• Análise de reputação nas redes sociais

KNIME Analytics Platform

Com o KNIME Server você desenvolve os seus

próprios projetos de Análise de Dados, Machine

Learning e Ciência de Dados, através de um

ambiente intuitivo, que permite a visualização

de seus workflows de forma simples e organizada.

Construa e automatize modelos de Machine

Learning sem esforço. Integração com linguagens e

ferramentas como: Python, R, H2O, Spark e Java.
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TELEFONES

55 11 3280-6819

55 11 99428-2105

ENDEREÇO

Brasil
Avenida Paulista, 2028,
11º andar, 01310-200,
São Paulo – SP

Estônia
Narva mnt 5, 10117,
Tallinn, Estonia

EMAIL

contato@hupdata.com
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Fale com um dos consultores
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