
O setor do comércio está a passar por enormes mudanças 
potenciadas por inovações tecnológicas rápidas e sem precedentes.
Esta mudança representa tanto um desafio como uma 
oportunidade para os retalhistas, forçados a adaptar-se a 
um panorama de compras que está a ser subvertido por 
um mercado global de comércio eletrónico de 2,3 biliões 
de dólares e pelo aparecimento de consumidores bem 
informados e sempre ligados ao maior centro comercial 
virtual do mundo ao seu alcance.¹

Para os retalhistas e as marcas que navegam neste 
novo mundo, a inovação e a inteligência digitais, seja 
um chatbot com inteligência artificial que processa 
os pedidos de serviço de clientes ou a variedade de 
produtos hiperlocais de uma loja alimentada pela 
Internet das Coisas, são essenciais para impulsionar as 
vendas e as margens na economia de consumo a pedido 
da atualidade.

A tecnologia digital é o fio condutor que confere 
facilidade, comodidade, personalização e automatização 
a todos os aspetos de uma organização de comércio — 
desde os seus processos de negócio, operações e 
forma de trabalho dos colaboradores, às experiências 
fornecidas aos clientes e aos próprios produtos e serviços 
oferecidos.

Neste documento, iremos explorar as oportunidades 
proporcionadas pela transformação digital e como a 
Microsoft pode ajudar os retalhistas a reinventar os 
seus negócios, bem como a sobreviver e prosperar no 
ambiente competitivo da atualidade.

Reinventar o comércio 
na era digital
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As forças que estão a mudar o setor do comércio

Os retalhistas enfrentam desafios provenientes de inúmeras 
direções. Mudanças disruptivas, como a explosão das 
compras online e através de dispositivos móveis, empurraram 
os retalhistas, agora a competir num mercado omnicanal 
mundial, para uma batalha feroz pela obtenção de uma quota 
da carteira de clientes cada vez mais fragmentada e pelo 
reconhecimento dos consumidores. 

Entretanto, o sobrepovoado setor do comércio dos Estados 
Unidos concebido para uma era anterior à Amazon está a ser 
redimensionado e a função que as lojas desempenham na 
experiência de compra está a mudar, impulsionando ainda 
mais a necessidade de novos modelos de negócios que gerem 
crescimento.

A evolução do comportamento e das preferências dos clientes 
são os principais catalisadores da mudança. Para o novo 
consumidor habituado à gratificação instantânea, o smartphone 
serve cada vez mais como o portal indispensável para a sua vida 
pessoal, social, profissional e comercial, sendo utilizado para 
pagar contas, reservar quartos de hotel, partilhar fotos de férias 
nas redes sociais ou comprar uma máquina de café. 

Consequentemente, os fatores que determinam a compra 
também mudaram. O marketing e as mensagens publicitárias 
condescendentes têm muito menos impacto, à medida que 
os consumidores consultam as críticas dos clientes online, as 
opiniões dos colegas nas redes sociais e os influenciadores, 
nos quais se incluem estrelas independentes do YouTube que 
recomendam produtos.

Acentuando os desafios para os retalhistas, os compradores 
estão a gastar mais em experiências como restaurantes e visitas 
a spas do que em bens materiais.

Entretanto, os compradores não têm preferência por um canal e 
esperam um percurso de compras fluido e estruturado, que reflita 
o seu comportamento e preferências de compras, quer estejam 
a comprar online, a partir de um dispositivo móvel, na loja física 
ou uma combinação dos três. Consequentemente, e segundo 
um relatório da Accenture, "os consumidores esperam que a sua 
experiência se adapte automaticamente 'como por magia' sempre 
que se envolvem fisicamente, digitalmente e emocionalmente".² 

A nova realidade do comércio é que independentemente de 
qual seja a melhor experiência que o cliente tenha e de onde 
e como foi proporcionada, passará a definir as suas expectativas 
para o setor — quer os retalhistas estejam ou não equipados 
para a proporcionar. 
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Transforme a sua atividade comercial: os quatro pilares 
para o sucesso da transformação digital
À medida que os retalhistas encaram estas novas expectativas, 
vão descobrindo que as práticas comerciais de longa data 
concebidas para aumentar as margens e a promover a 
fidelização do cliente não garantem o sucesso contínuo. Para 
se manterem relevantes e competitivos num setor em rápida 
evolução, os retalhistas têm de reinventar as experiências dos 
clientes e os processos de negócio do zero, implementando a 
tecnologia de forma inovadora.

A Microsoft está a colaborar com os retalhistas para tirar 
partido das inovações atuais a fim de evidenciar novas 
oportunidades de mudança e crescimento, assentes em quatro 
pilares principais.

Interaja com os seus clientes para criar experiências 
de compra personalizadas e fluidas que 
influenciam o comportamento de compra

A redefinição da interação com os clientes exige a previsão 
dos desejos e necessidades dos compradores, quer estejam na 
loja, em casa ou em viagem, e o fornecimento de mensagens, 
mercadorias e experiências de compra convenientes, 
personalizados e contextualmente relevantes, alimentadas 
por soluções tecnológicas orientadas por dados, desde 
beacons e sensores até análises multicanal. A manutenção de 
interações relevantes com os compradores exige igualmente 
o reconhecimentos dos compradores multicanal através dos 
seus pontos de contactos "figitais" (físicos e digitais) e tratar a 
audiência de forma consistentemente individualizada.

Capacite os seus colaboradores para impressionarem 
os consumidores com um serviço de excelência em 
todas as etapas do percurso de compra 

Atualmente, é essencial equipar os seus colaboradores com 
tecnologia de ponta que facilite a visibilidade do inventário e a 
análise de dados avançada por toda a cadeia de fornecimento 
de retalho, para que os retalhistas possam agilizar a adaptação 
das suas estratégias de merchandising com vista a, por 
exemplo, refletir as preferências do cliente em tempo real. 

A capacitação dos colaboradores implica igualmente equipar 
o pessoal de vendas na loja com ferramentas móveis que 
melhorem o atendimento ao cliente e que permitam, por 
exemplo, localizar um artigo para um comprador, bem como 
automatizar, agilizar e aumentar a precisão das principais 
tarefas comerciais, desde a disposição dos artigos nas 
prateleiras à composição dos expositores. 

Otimize as suas operações para criar uma 
organização comercial ágil  

Agora, os retalhistas podem otimizar as suas operações com 
plataformas tecnológicas que transformam uma multiplicidade 
de sinais de dados complexos (desde as pegadas digitais e 
físicas dos compradores a fatores externos, como o estado do 
tempo, a estação e a hora do dia) em insights práticos que 
elevam a previsão da procura de produtos e o direcionamento 
dos clientes a novos patamares.

A otimização dos processos de negócio no mercado de retalho 
agora digital também implica a utilização de uma plataforma 
de comércio unificada que proporciona experiências de cliente 
fluidas e sem fricções em todos os canais de compra, o que é 
fundamental para servir os compradores multicanal da atualidade. 

Transforme os seus produtos

Os retalhistas têm de transformar os seus produtos para 
responder à procura dos clientes por experiências e serviços 
personalizados e mais rápidos a pedido: desde a oferta de 
produtos únicos impressos a 3D à personalização de uma 
cozinha com a ajuda da tecnologia de realidade mista. A ideia 
é estimular, impressionar e atender a necessidades não 
preenchidas através de serviços e experiências comerciais 
potenciadas pela tecnologia. 

Para os comerciantes, o potencial retorno sobre o investimento 
de uma transformação digital é significativo. As empresas de 
comércio que abraçam a transformação digital e exploram 
a sua inteligência de dados podem realizar potencialmente 
uns 94 mil milhões de dólares de receitas suplementares, 
em comparação com as empresas que não o fazem. As 
principais áreas de oportunidade incluem a produtividade 
dos colaboradores (41 mil milhões de dólares), a melhoria 
operacional (29 mil milhões de dólares), a inovação de 
produtos (15 milhões de dólares) e as experiências voltadas 
para o cliente (9 mil milhões de dólares).
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Na próxima secção, iremos explicar de que modo estes quatro pilares da Microsoft estão a 
ajudar a reinventar o comércio e a acelerar a transformação. Apresentaremos também líderes 

da indústria que estão a registar resultados significativos. 

Transformação digital

Interaja com os 
seus clientes 

Capacite os seus 
colaboradores 

Resultados dos 
clientes 

Transforme os 
seus produtos 

Otimize as suas 
operações 

Ajudar a sociedade a progredir é algo que está 
profundamente enraizado na missão da Microsoft 
que consiste em permitir a todas as pessoas 
e organizações do planeta ir mais longe. Para 
as empresas isso equivale a uma transformação 
digital."

SATYA NADELLA 
CEO, Microsoft 
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Interaja com os seus clientes

O panorama de compras digital tem incutido nos consumidores 
expectativas de interações, recomendações de mercadorias 
e ofertas personalizadas de produtos com base nos seus 
hábitos e padrões de compra.

Mas os velhos retalhistas têm-se debatido para facultar aos 
clientes estas informações em ambientes físicos e experiências 
de cliente personalizadas orientadas pela tecnologia e nascidas 
na Web. Os anúncios direcionados e as ofertas de produtos 
têm provado ser um sucesso para os retalhistas online e através 
dos dispositivos móveis, mas alargar esse sucesso às lojas 
tradicionais tem sido difícil. 

Agora, isso está a mudar. As ferramentas digitais como os 
beacons, a cloud, a Internet das Coisas, o machine learning, a 
realidade mista e a tecnologia de inteligência artificial estão 
também a catalisar experiências personalizadas e fluidas para 
os compradores nas lojas físicas.

É o que os compradores querem, o que se reflete em investimentos 
comerciais. Atualmente, 40% dos retalhistas afirmam que uma 
experiência de cliente personalizada é a sua prioridade principal 
e 61% esperam que as tecnologias de personalização gerem um 
retorno significativo sobre o investimento.3

Antecipe as necessidades dos compradores ao 
momento

Graças às soluções de análise preditiva da Microsoft, os 
retalhistas podem monitorizar a procura de produtos e gerir 
os níveis de inventário e as localizações das lojas, inclusive a 
partir de dispositivos móveis, oferecendo simultaneamente aos 
consumidores uma medida de orientação e comodidade que 
confere um novo valor ao percurso de compras.

Um cenário de compras informado por soluções de inteligência 
digital da Microsoft pode manifestar-se em algo como 
o seguinte: uma consumidora que planeia umas férias em Roma 
pede a um retalhista através de uma aplicação de mensagens 
chatbot do smartphone para recomendar alguns dos artigos de 
moda essenciais para a sua viagem. 

Em seguida, o retalhista explora o poder da análise preditiva, 
utilizando fluxos de dados em tempo real, bem como plataformas 
de redes sociais, como o quadro do Pinterest da compradora, 
para recomendar os estilos que ela pode gostar. A partir desta 
combinação valiosa de insights de inteligência de dados, o 
retalhista recomenda artigos personalizados e, em seguida, 
oferece-se para os reservar para a compradora os poder 
experimentar na loja mais próxima. 

Em seguida, a compradora desloca-se à loja, onde um 
sensor de beacon reconhece a sua presença e a loja já tem 
um provador preparado com os artigos reservados à sua 
espera. O provador "inteligente" inclui um ecrã tátil no qual a 
compradora pode selecionar outros tamanhos, cores ou artigos 
complementares a partir do conforto do gabinete de prova. 
Neste caso, os colaboradores da loja levariam os artigos para 
ela experimentar. Em seguida, a compradora compra os artigos 
diretamente a partir do seu smartphone. 

Um colaborador da loja recebe uma notificação da compra em 
tempo real, bem como uma mensagem como: "Este artigo está 
com uma procura superior ao esperado. Restam dois em stock. 
Encomendar mais agora?"

As soluções e os serviços tecnológicos como o Microsoft Azure 
Machine Learning, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Power 
BI, SQL Server e Microsoft Social Engagement tornam este 
cenário possível na atualidade.

Ao acrescentar um novo valor ao percurso de compra do 
consumidor, o percurso é monitorizado, o que gera uma mina 
de ouro de insights (como a quantidade de produtos que 
passam do provador à fila da caixa) que os retalhistas podem 
aproveitar para melhorar e personalizar experiências de 
compras adicionais.

Maximize as interações de compradores 
personalizadas e relevantes nos pontos de contacto 
de venda

O cenário ilustra a forma como as soluções digitais da Microsoft, 
caso das análises que anteciparam os artigos que a consumidora 
poderia gostar para a sua viagem antes de ela mesma o fazer e 
os beacons que a direcionaram para um provador disponível a 
partir do momento que se deslocou à loja, podem proporcionar 
interações personalizadas e contextualmente relevantes em 
todas as etapas do percurso do cliente.

O percurso orientado por dados aponta para um 
aprofundamento das interações com o cliente que promove 
a fidelização e a retenção dos compradores através da 
capitalização da mobilidade, das experiências imersivas 
e das capacidades de comércio unificadas, à medida que 
o consumidor é reconhecido e servido em todo o seu percurso 
de compra multicanal. 
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Interaja com os seus clientes

Esse percurso de compra é personalizado adicionalmente com 
ofertas relevantes baseadas em interesses e na localização da 
loja, enquanto o retalhista reúne informações valiosas sobre o 
comportamento de compra multicanal do consumidor. 

Otimize as interações do comprador através dos 
canais sociais e digitais

O cenário também reflete a forma como os retalhistas mais 
sagazes estão a capitalizar a influência crescente dos canais 
sociais e digitais, desde os livros de recortes do Pinterest até à 
Amazon. Os compradores estão a explorar estas plataformas 
para investigar produtos e serviços, expressar as suas opiniões 
e procurar negócios. Isto representa grandes oportunidades 
para os retalhistas que utilizam tecnologias como o Microsoft 
Dynamics 365 para monitorizar o sentimento do cliente e 
as contínuas conversações que emergem nas redes sociais e 
nos sites de críticas de clientes, permitindo-lhes responder 
rapidamente às tendências de produtos e marketing. 

Explore a IA para melhorar e acelerar o 
atendimento ao cliente

O comércio conversacional baseado na inteligência artificial, 
como os chatbots, está a redefinir a forma como os consumidores 
identificam os produtos e serviços que satisfazem as suas 
necessidades antes da compra, caso da localização dos itens 
pretendidos para a viagem à Itália da compradora, e a forma como 
reabastecem as mercadorias, como instruir o assistente por voz 
para voltar a pedir o detergente para a máquina de lavar roupa. 

Também está a transformar a forma como os retalhistas servem 
os compradores. Ao ligar os clientes à tecnologia de chatbot, a IA, 
na forma de agentes virtuais móveis ou online, pode melhorar o 
atendimento ao cliente e as interações do suporte, como processar 
uma devolução e tratar de uma reclamação de um comprador. 

A cultura do consumidor está pronta para o comércio 
conversacional, uma vez que os compradores têm um limiar cada 
vez mais baixo para os problemas comerciais de longo prazo, 
como esperar em linha para a resolução de um problema do 
atendimento ao cliente. Por sua vez, como 60 por cento de todas 
as compras realizadas são inicialmente influenciadas por visitas a 
um canal digital, os retalhistas estão a investir nos canais digitais.4
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"Podemos ver, em tempo 

real, o que os nossos clientes 

estão a pedir e a eficácia das 

nossas respostas, e podemos 

fazer ajustes imediatos para 

proporcionar uma melhor 

experiência aos nossos clientes." 

ROBERT MICHAELS
Diretor de Tecnologias de Informação, 

Macy’s

Interaja com os seus clientes

CASO PRÁTICO

Macy's
Com vendas anuais de quase 26 mil milhões de dólares, a Macy's oferece moda e 
luxo a preços acessíveis aos milhões de clientes que fazem compras nos seus cerca de 
670 estabelecimentos e lojas online. Ao reconhecer que os compradores estão cada 
vez mais a voltar-se para canais online e móveis para navegar e comprar mercadorias, 
a Macy's está a adotar a transformação digital para proporcionar experiências 
personalizadas e otimizadas que atendem a todas as formas de compras dos 
seus clientes.

Este retalhista melhorou o seu site utilizando um agente virtual baseado na solução 
de IA do Microsoft Dynamics 365 de atendimento ao cliente. Ao ligar-se às APIs do 
sistema interno da Macy's para aceder a informações sobre mercadorias e encomendas, 
o agente virtual fornece respostas em tempo real aos clientes para questões comuns 
e resolve proativamente os problemas dos clientes ou transfere-os para um agente 
humano para continuar a conversação. 

Atualmente, o agente virtual já responde a mais de um quarto das questões dos clientes 
e a Macy's tenciona expandi-lo para canais de compras adicionais. 

Saiba mais

"Estabelecer uma relação mais estreita com os clientes inclui 
prever o que querem antes de eles próprios o saberem, 
com base na inteligência de dados, e disponibilizá-lo de 
forma natural." 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/macys-retail-microsoft-ai
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Capacite os seus colaboradores

A experiência do cliente influencia ou não a 
fidelização do comprador

Os modelos tradicionais de atendimento ao cliente que 
serviam os retalhistas na era exclusivamente analógica já não 
dão resposta num universo de compras "figitais" que gere 
simultaneamente lojas físicas e online. 

Os retalhistas estão a pagar um preço mais alto por erros no 
atendimento aos consumidores que estão menos tolerantes 
em relação a complicações na loja, como um colaborador que 
não é capaz de localizar um artigo que supostamente há em 
stock. Só este problema custa aos comerciantes 68,1 mil milhões 
de dólares todos os anos, mancha o atendimento ao cliente 
e afeta a sua boa vontade, ao mesmo tempo que prejudica 
a produtividade dos trabalhadores.5

Para defender a sua quota de mercado e a fidelização dos 
clientes, os retalhistas estão a esforçar-se para deixar de ser 
meros vendedores transacionais de produtos e a converterem-
se em fornecedores de serviços que facilitam e enriquecem o 
percurso de compra e complementam os canais digitais.

Para esse efeito, os retalhistas estão a investir na transformação 
dos colaboradores da loja em embaixadores da marca e 
especialistas em produtos com programas de formação mais 
sofisticados e a equipar os seus trabalhadores de primeira 
linha com tecnologias de venda assistida que redefinem 
a comodidade e a personalização.

Os compradores atuais que fazem pesquisas online dos 
produtos são gastadores mais focados quando chegam 
à loja. Sabem o que querem e querem-no com rapidez e sem 
problemas e, se precisarem de ajuda, pretendem pessoal 
informado e tecnologicamente equipado que ofereça as 
soluções no local. De facto, 68% dos compradores de todo 
o mundo citam a capacidade de procurar um produto 
rapidamente noutra loja ou no stock online como essencial 
para uma experiência satisfatória na loja.6

Os retalhistas visionários estão a recorrer à Microsoft para 
ajudar os seus colaboradores a elevar o atendimento ao cliente 
com as mais recentes ferramentas tecnológicas, tais como 
dispositivos móveis que fornecem acesso aos detalhes de 
produtos, clientes, inventários e encomendas em tempo real, 
para que os trabalhadores estejam pelo menos tão informados 
como os clientes que atendem. Com estas soluções de venda 
assistida, os colaboradores da loja podem identificar as opções 
de inventário a partir qualquer local de uma empresa para 
satisfazer o pedido do cliente.

Também permitem que os colaboradores partilhem 
informações a partir de qualquer dispositivo, unificando 
as operações digitais, na loja e no back office. Agora, os 
colaboradores da loja com uma linha de comunicação direta 
com o cliente podem interagir com os trabalhadores da sede, 
como as equipas de compra, marketing e conceção, ganhando 
nova visibilidade sobre a resposta dos clientes aos produtos, o 
funcionamento do merchandising e a eficácia das promoções 
na loja. O resultado é uma colaboração mais ágil que acaba por 
beneficiar o comprador.

As ferramentas de colaboração digital também substituem 
os processos manuais de papel e e-mail para aumentar a 
produtividade do trabalhador, automatizando tarefas comuns, 
como o abastecimento de prateleiras, a preparação de 
expositores e a localização de produtos. 
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"Capacitámos os nossos 

colaboradores para 

encontrar e partilhar as 

informações necessárias, o 

que definitivamente aumentou 

o trabalho em equipa e a 

produtividade. ...Com todas as 

nossas ferramentas na cloud, 

podemos mudar alguns dos 

nossos recursos noutros locais 

para proporcionar experiências 

de cliente ainda melhores." 

JUSTIN LITHERLAND
Vice-Presidente de TI, Lojas,

Lowe’s

Capacite os seus colaboradores

CASO PRÁTICO

Lowe’s
Com o objetivo de "ajudar as pessoas a gostarem da sua casa", a Lowe's é a segunda 
maior empresa de materiais de construção e decoração do mundo, com 2200 lojas 
localizadas nos Estados Unidos, México e Canadá. Para ajudar a realizar o seu objetivo, 
o retalhista queria equipar os seus 260.000 colaboradores com ferramentas de 
produtividade baseadas na cloud para poderem trabalhar com mais eficácia, permitir a 
colaboração entre a sede e as lojas, e assegurar relações personalizadas com os clientes.

Ao implementar os serviços do Microsoft Office 365 em toda a empresa, o retalhista 
deu aos seus colaboradores acesso a ferramentas de produtividade e colaboração em 
qualquer momento, tais como a partilha de ficheiros e mensagens instantâneas, a partir 
de qualquer dispositivo. A Lowe's também aumentou a dimensão das caixas de entrada 
de e-mail dos colaboradores para poderem receber fotografias dos clientes que pediam 
orientação para os seus projetos de remodelação. 

Agora que todos têm acesso a uma plataforma unificada e à versão online das aplicações 
do Office, os colaboradores podem encontrar informações mais rapidamente, trabalhar 
em equipa com mais facilidade e desenvolver relações mais estreitas com os clientes para 
ajudar a concretizar as respetivas visões dos projetos de remodelação.

Saiba mais

"Quando encontra alguém que tem a solução para um 
problema que o está a afetar, é um acaso feliz. Não necessita 
de confiar no acaso para obter esse resultado. Todos esses 
conhecimentos e insights existem na sua infraestrutura: no 
e-mail, nos documentos e nas aplicações de linha de negócio. 
Estão apenas à espera de ser encontrados através da análise 
da organização e de fornecer insights sobre o que está a 
acontecer."

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/lowes-retail-consumer-goods-office-365
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Otimize as operações 

De um ponto de vista de transformação tecnológica, o poder 
informático está a digitalizar quase todas as funções comerciais, 
desde ao armazém à loja, proporcionando aos comerciantes 
dez vezes mais insights sobre seus clientes e processos de 
negócio num décimo do tempo. 

A otimização das operações implica permitir que os retalhistas 
passem de uma mera reação aos eventos para uma resposta em 
tempo real ou até antecipada. 

A Microsoft está a colaborar com os retalhistas para otimizar 
as suas operações a fim de canalizar o poder dos insights 
orientados por dados para tomar decisões mais inteligentes e 
mais ágeis, desde o merchandising à gestão do inventário, e 
criar gamas de produtos relevantes e hiperlocais nas lojas. 

Esta capacidade é atualmente essencial, uma vez que o panorama 
de compras exige que os retalhistas aumentem a velocidade 
de comercialização dos produtos para acompanhar o ritmo 
acelerado dos ciclos de tendências dos produtos, alimentado 
pela "democratização da informação". De facto, num mundo de 
"abundância de informações, os clientes podem [recorrer] a uma 
grande variedade de influências ao tomar decisões de compra".7

Ao mesmo tempo, os retalhistas têm de estar equipados para 
processar os pedidos em qualquer canal, por entre, por exemplo, 
a crescente popularidade da compra online e da recolha na loja. 

Criar gamas de inventário hiperlocais

Melhore a fidelização e a quota da carteira de clientes com uma 
mistura de inventário hiperlocal que oferece o produto certo 
ao preço certo no momento certo. Utilizando soluções digitais 
da Microsoft, os retalhistas podem gerir melhor a atribuição de 
produtos entre canais com compreensão orientada por dados 
do que vai vender, quando, onde e a que preço. E, ao posicionar 
o inventário de acordo com a procura local, os retalhistas 
podem reduzir a necessidade de grandes armazéns de gestão 
centralizados. 

Redefina o merchandising com insights orientados 
por dados e maior velocidade de comercialização

Agora, os consumidores esperam o mais recente produto 
ou moda. Os rápidos ciclos de vida dos produtos exigem 
que os retalhistas e as marcas interajam constantemente 
com os consumidores e incorporem o feedback no processo 
de conceção para uma comercialização mais rápida. O 
desenvolvimento e a entrega dos produtos têm de ser 
simplificados para rapidez e agilidade além-fronteiras.

Com as soluções da Microsoft, os retalhistas podem reduzir 
o tempo de comercialização dos novos produtos e serviços 
utilizando os insights práticos facultados pelas análises das 
tendências do mercado e feedback de clientes, e atrair mais 
compradores através de ofertas personalizadas. A tecnologia 
digital permite que os retalhistas desenvolvam uma cadeia de 
fornecimento mais económica e colaborativa através de, por 
exemplo, visibilidade ponta a ponta e maior comunicação com 
os parceiros de produtos de consumidor. 

Ao mesmo tempo, a análise preditiva em tempo real da 
Microsoft melhora a transparência do inventário para antecipar 
melhor a procura dos clientes e canais. 

Simplifique os seus processos de negócio e ofereça 
uma plataforma de comércio unificada

Os clientes esperam ser conhecidos e reconhecidos 
individualmente nas suas interações com um retalhista ou uma 
marca, online ou na loja física.

A Microsoft está a ajudar os comerciantes a criar cadeias de 
fornecimento inteligentes e simplificadas, alimentadas por 
insights inteligentes que otimizam o processamento dos pedidos 
e possibilitam a visibilidade do inventário em tempo real para 
uma visão centralizada e coesa de todas as suas operações.

Ao trabalharem com a Microsoft, os retalhistas podem 
alcançar uma colaboração perfeita em toda a empresa — 
desde operações de planeamento de produtos e da cadeia de 
fornecimento até ao merchandising e marketing. O resultado 
é uma experiência de cliente ligada e integrada entre canais e 
pontos de contacto através de um modelo de dados comum, 
serviços de negócios pré-integrados, inteligência cognitiva, bots, 
IA e poderosas capacidades analíticas como o machine learning. 

Esta atualização está a par do rápido crescimento atual do 
serviço "clique & collect". 
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"Tem de continuar a estudar 

todas as possibilidades e as 

próximas ações a tomar. Graças 

ao Azure Machine Learning, 

é possível impressionar 

completamente os clientes, que 

ficam admirados por podermos 

prever o que necessitam com 

tanta precisão."

MUSHTAQUE AHMED
CIO, 

JJ Food Service

Otimize as suas operações 
CASO PRÁTICO

JJ Food Service Limited
A JJ Food Service é o maior distribuidor independente de alimentos no Reino Unido, 
abastecendo 60.000 clientes com tudo o que é necessário para dirigir um negócio 
de restauração. Com clientes que vão desde restaurantes e mercearias até escolas, o 
distribuidor procurava soluções tecnológicas para melhorar as eficiências operacionais e 
permitir aos seus ocupados clientes e fornecedores processá-las facilmente. 

Combinando anos de histórico de encomendas de clientes armazenado no Microsoft 
Dynamics AX com informações sobre as agendas de eventos locais, o Microsoft Azure 
Machine Learning cria perfis de preferência para cada cliente de modo a antecipar as 
encomendas. A solução também pode utilizar dados agregados de todo o mercado, 
permitindo que a JJ Foods ofereça recomendações personalizadas para atender aos 
menus e necessidades variáveis dos clientes. 

Reconhecendo que o seu cliente raramente está no escritório, este distribuidor oferece 
uma aplicação móvel que lhe permite realizar encomendas em qualquer altura e local. 
Uma outra aplicação móvel fornece informações relativas às encomendas aos motoristas 
responsáveis pelas entregas e monitoriza as condições de controlo da temperatura para 
que os produtos cheguem frescos.

Saiba mais

 

 

 
"Já não é suficiente saber o que se passa na sua empresa: 
tem de antecipar o que vai acontecer e estar preparado para 
capitalizar esses insights." 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://www.youtube.com/watch?v=hJ8AYjn30mQ&index=4&list=PLABl8QxKFYQBz8Isznxh4XW3urc3QEZdA
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Transforme os seus produtos 

Para satisfazer as expectativas dos clientes e criar fidelização 
na era digital da atualidade, os retalhistas devem proporcionar 
uma experiência personalizada e diferenciada, recorrendo à 
inovação para passar do transacional ao inspirador. Não se 
trata de uma tarefa fácil, mas é essencial, e pode significar a 
diferença entre sobreviver e prosperar, ou ficar para trás. 

A boa notícia é que os avanços e a velocidade na inovação 
tecnológica estão a tornar este novo paradigma de experiências 
de compras avançadas possível. 

À medida que as novas exigências e comportamentos 
do consumidor exigem que os retalhistas ofereçam uma 
"identificação renovável... alinhando a experiência de compras 
com estilos de vida e aspirações dos clientes", os retalhistas 
estão a explorar as ferramentas digitais para conferir uma 
nova dimensão à exploração de produtos, à educação e à 
comunidade, e até mesmo entretenimento, às lojas físicas.8

A Microsoft está a trabalhar com os retalhistas para fazer 
exatamente isso, combinando o físico com o digital, o offline 
com o online. Talvez um dia isto se traduza numa experiência 
multissensorial numa loja que combina demonstrações de 
culinária com listas de ingredientes digitais. Ou talvez na 
velocidade e na conveniência de um artigo pronto a levar 
com pagamento através do telemóvel. Ou talvez seja uma 
experiência virtual, na qual os compradores podem ir além do 
inventário físico e experimentar inúmeros batons através de 
espelhos de realidade aumentada para obter o tom perfeito, 
sem necessidade de aplicar e voltar a aplicar. Todas estas 
experiências podem coexistir e os retalhistas podem torná-las 
realidade através de uma transformação digital.
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"Podemos reagir a mudanças 

na nossa base de clientes 

global. Por exemplo, se 

ampliarmos os nossos gastos 

de marketing nos E.U.A., 

podemos simultaneamente 

reforçar os serviços para apoiar 

esses novos consumidores. 

Podemos introduzir novas 

funcionalidades e acelerar a 

implementação seja qual for a 

localização dos nossos clientes."

BOB STRUDWICK
Diretor de Tecnologia,

ASOS

Transforme os seus produtos 
CASO PRÁTICO

ASOS
Como conseguiu a ASOS, um retalhista de moda online direcionado para consumidores 
tecnologicamente informados na faixa dos vinte anos, mais de 25 por cento de 
crescimento das receitas ano após ano, ganhar vários prémios e expandir o seu negócio 
por todo o mundo? 

Embora a resposta mais óbvia seja "ao oferecer excelentes produtos e serviços", essa é 
apenas parte da história. Este líder da moda digital transformou a sua plataforma de 
comércio eletrónico de um sistema monolítico on-premises para uma plataforma de 
microsserviços executada na cloud no Microsoft Azure. 

Utilizada por mais de 13 milhões de clientes jovens e tecnologicamente informados, 
a nova plataforma processou mais do dobro do volume das encomendas durante a 
"Black Friday" do que no ano anterior. Esta elevada escalabilidade e rápido desempenho 
traduziram-se em mais vendas e num aumento do valor médio do cesto de compras. 
A empresa sediada no Reino Unido e em rápido crescimento também acelerou o 
desenvolvimento de aplicações móveis inovadoras e tenciona oferecer interações 
avançadas nas redes sociais para entrar rapidamente em novos mercados e acompanhar 
as principais tendências tecnológicas e dos consumidores.

Saiba mais

"Em toda a parte, as empresas estão a tornar-se empresas de 
dados. Desde a agricultura à finanças, de Nova Iorque a Nova 
Deli, as empresas estão a utilizar os dados para ligar tudo, 
desde automóveis a vacas." 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-us/story/asos


Comece hoje mesmo
Através de uma série de colaborações orientadas por objetivos, a Microsoft pode ajudá-lo a ampliar e desenvolver soluções que 
transformarão o seu negócio a partir de hoje. Utilize os nossos conhecimentos e competências num workshop sobre resultados de 
negócios, numa sessão de soluções aprofundada, numa antevisão privada ou num grupo de discussão do cliente — ou desenvolva 
uma validação do conceito ou um projeto piloto para direcionar as implementações e as soluções adequadas que atendem às suas 
necessidades específicas da sua empresa.

Seja qual for o ponto de partida, pode contar com a Microsoft para fornecer as soluções e recursos para o ajudar a reinventar o seu 
negócio e a acelerar a transformação digital para prosperar no ambiente competitivo da atualidade. Para obter mais informações, 
visite a nossa página Web de Soluções do Setor do Comércio.
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