
 

Unified Commerce  
A solução de para 
Mercados da Capgemini, 
uma oferta Salesforce 
Fullforce 

De grandes redes de supermercados a lojas independentes locais, os mercados de hoje precisam de 
soluções envolventes que capturem a atenção de consumidores com experiência. A Solução de 
Unified Commerce para Mercados da Capgemini permite que comerciantes de alimentos lancem 
experiências digitais imersivas e intuitivas de forma mais econômica e mais rápido do que antes. 

O relatório “The Last Mile Delivery” da Capgemini mostra que o nível de pedidos online deve aumentar rapidamente. Trinta e oito por 
cento dos clientes dos EUA já compram itens de supermercado online de varejistas (pelo menos uma vez por semana ou várias vezes), 
e esse número deve aumentar para 52% até 2021. Além disso, 40% dos consumidores agora classificam os serviços de entrega como 
um recurso “obrigatório” para compras de alimentos e de itens de supermercado. 

A Solução Unified Commerce para Mercados da Capgemini ajuda os clientes a ganhar: 

Chegada ao mercado de 6 a 8 semanas mais 
rápida. 
O cronograma mais curto é resultado do 
aproveitamento de ativos de modelo para design, 
desenvolvimento e teste do software. 

Redução de custos de $ 250.000 a $ 300.000. 
Economias de custo significativas são alcançadas 
usando o design da solução e os ativos de código, 
juntamente com uma redução nos esforços de teste. 

A Solução de Unified Commerce para Mercados da Capgemini 
ajuda as redes de supermercados a cumprir suas metas 
comerciais e atender às necessidades distintas do comprador de 
supermercado moderno. 

 
Com a Solução de Unified Commerce para Mercados da 
Capgemini os compradores poderão selecionar suas compras no 
conforto de suas casas, optar pela entrega em domicílio e 
receber promoções personalizadas com base no seu carrinho de 
compras, bem como ofertas de refeições e ideias de receitas. 

 
Ao integrar perfeitamente Salesforce Commerce Cloud, 
Marketing Cloud, Service Cloud e MuleSoft, a solução oferece 
funcionalidades importantes, incluindo a capacidade de: 
 

• Modificar os pedidos feitos anteriormente, antes que a 
entrega seja confirmada. 

• Ordenar, pesquisar e filtrar produtos com base em 
pedidos anteriores. 

• Gerenciar as preferências do cliente de forma simples, 
incluindo e salvando itens de compra favoritos no perfil 
do cliente para reordenar rapidamente. 

• Comprar estoques de locais específicos com uma visão em 
tempo real da escolha, dos preços e prazos de entrega dos 
produtos. 

• Simplificar e personalizar a implantação de campanhas de 
marketing por e-mail com o Salesforce Marketing Cloud. 

 

Ao incorporar o Salesforce Integration Cloud, desenvolvido pela 
MuleSoft, os supermercados podem integrar dados e aplicativos 
legados, incluindo sistemas de ponto de venda, sistemas financeiros 
e de estoque, fidelidade, mecanismos de promoção etc. 
 

Além disso, o componente Salesforce Service Cloud oferece uma 
riqueza de insights de clientes para seus usuários, permitindo que 
os agentes de atendimento ao cliente enviem ofertas diferenciadas 
para clientes fiéis, graças à maior visibilidade dos dados dos 
clientes. 
 

A solução destina-se a ajudar os supermercados a aumentar a 
velocidade de entrada no mercado, oferecer uma estratégia 
omnicanal, integrar sistemas com tecnologias digitais voltadas para 
o cliente e implementar tecnologias novas e inovadoras para 
aprimorar a experiência do cliente. 

Para saber mais sobre como aproveitar a Solução de Unified Commerce para Mercados da Capgemini, 
entre em contato com luciano.miyake@capgemini.com. 


