Hybrid Cloud for Retail

O varejo vem se
modificando
rapidamente, e as
lojas precisam se
transformar...
Os desafios enfrentados pelos varejistas podem ser extremamente desafiadores: as
diversas expectativas dos clientes, a concorrência intensa, a complexidade operacional e
a constante pressão dos custos, tudo isso enquanto navegam pelo oceano de incertezas
e transformações resultantes das mudanças do atual cenário. Para abordar esses
desafios e satisfazer os clientes, tanto aqueles que compram nas lojas físicas quanto
aqueles que compram pela internet, os varejistas precisam adotar uma estratégia de
nuvem híbrida que unifique os ecossistemas digitais e conecte aplicações e dados
distribuídos entre os diversos ambientes de nuvem e os ambientes já existentes.
Relacionamentos com o cliente de forma digital e sem contato presencial, e-commerce,
espaços de trabalho mais seguros e o aumento da agilidade nas operações e nas cadeias
de suprimentos estão se tornando o novo normal. Chegou a hora de amplificar o potencial
de um ecossistema e de um modelo organizacional que sejam mais resilientes e
sustentáveis. A Hybrid Cloud for Retail é uma plataforma personalizável e econômica que
utiliza recursos de inteligência artificial, IoT e Blockchain. Essa plataforma possibilitará
que os varejistas levem as experiências digitais para as lojas físicas, forneçam interações
personalizadas consistentes, melhorem o atendimento aos pedidos dos clientes,
capacitem os funcionários das lojas e possibilitem que os clientes comprem de onde quer
que estejam, da forma como preferirem.

Por que a IBM
A IBM ocupa uma posição de liderança em tecnologia voltada ao varejo desde o
desenvolvimento dos códigos de barras escaneáveis, e vem, basicamente,
transformando as práticas de compra e de gerenciamento de estoques. Com a
inovação integrada ao seu DNA, a IBM se posiciona de forma inigualável para permitir
que as empresas e os varejistas da nova geração criem experiências omnichannel
verdadeiramente diferenciadas para os seus clientes. Além disso, a IBM tem todas as
condições de ajudar os varejistas a adotarem uma postura ágil, de forma a acelerar a
transformação por meio dos seus profundos conhecimentos e habilidades nesse setor.
A plataforma Hybrid Cloud for Retail unificará as suas operações de cadeia de
suprimentos de back-end e as suas lojas físicas e de varejo digital para oferecer aos
clientes uma experiência de compras perfeitamente integrada, aumentando,
simultaneamente, a eficiência e a segurança operacionais de maneira completa.

Efeito da plataforma:
A complexidade dos ecossistemas físico e digital do varejo atual pode acabar se tornando um déficit para a
sua empresa. Quando se sobrepõem camadas de tecnologia em uma arquitetura já sobrecarregada e
desatualizada, os efeitos disso podem incluir enfraquecimento, aumento dos
riscos e desincentivo à inovação. Contudo, com uma plataforma aberta, estável e flexível, como a Hybrid
Cloud for Retail, os efeitos cumulativos compensam todo e qualquer investimento. Ao disponibilizarmos este
importante conjunto de recursos em uma única plataforma, proporcionamos aos varejistas a capacidade de
rapidamente implementar e integrar novos recursos ao atual
ambiente de tecnologia das suas lojas, a fim de atender continuamente às expectativas dos clientes.
Vivencie na prática a integração que acelera o desenvolvimento de experiências diferenciadas na jornada
de compra dos seus clientes e nas atribuições dos funcionários da loja
Mercado de ecossistema para aplicações e microsserviços relacionados aos processos conectados das lojas
IA e troca de dados do varejo, desenvolvidos para que as lojas consigam obter novos insights e automações
Integração aos sistemas organizacionais para aproveitar os recursos e os investimentos já existentes
Flexibilidade de implementação com o uso da Red Hat OpenShift, IBM Public Cloud e Edge
Espaço para desenvolvedor e configurador da loja para acelerar a implementação e a inovação da loja

Engajamento e pagamento:

City Furniture
A City Furniture migrou para a IBM Cloud buscando atender às

Serviço personalizado de atendimento ao cliente, com

suas necessidades de confiabilidade e resiliência de rede.

pagamentos e transações ininterruptos para promover praticidade

Além disso, essa migração não só criou uma plataforma mais

e para melhorar a experiência de compra. Ao conectar a
experiência digital com a experiência na loja física, será possível
criar uma jornada ágil para o seu cliente em todo o ecossistema
de compras, com integração para dispositivos móveis, Web,
mídias sociais e dentro da loja.

ágil para as aplicações baseadas em nuvem e para a
computação cognitiva, a fim de oferecer melhores serviços de
atendimento ao cliente, como também possibilitou que a
empresa aumentasse os seus recursos computacionais, de
acordo com a demanda.
Leia mais sobre a transformação da City Furniture

Estoque e atendimento de
pedidos:

Eileen Fisher

Para criar um hub centralizado de estoques, compromisso de
entrega do pedido e atendimento, a Eileen Fisher escolheu o

Com um atendimento de pedidos e estoque inteligentes, será possível
ter total visibilidade sobre os seus estoques e fazer uma previsão em
relação às vendas futuras com disponibilidade de pronta entrega em
tempo real para realizar reabastecimento, markdown e outras tarefas.
As aplicações da loja podem trabalhar em conjunto para oferecer
recursos essenciais, como opção de comprar pela internet e retirar na
loja física, realização de transações em qualquer lugar, retenção de

IBM Sterling Store Engagement e o IBM Sterling Call Center.
Essas soluções possibilitaram que os clientes da Eileen Fisher
fizessem alterações nos pedidos pelo telefone,
independentemente do canal.
Veja como a Eileen Fisher melhorou o seu atendimento

clientes, monitoramento das prateleiras, gerenciamento de tarefas,
otimização da energia e manutenção preditiva, entre outras coisas.

Conteúdo e marketing
digital:

Unilever
O uso de blockchain e do IBM Advertising Consortium
possibilitou que a Unilever utilizasse uma única fonte

Os microsserviços de marketing digital podem ser
integrados

confiável nos sistemas e processos do seu programa de

e usados em todo o ecossistema digital, revelando

publicidade de marca. Juntamente com os parceiros da

informações personalizadas por meio da integração das

Consortium, eles estão simplificando um processo que

localizações e dos dados do cliente para promover o envio

cresceu desordenadamente e estão trazendo transparência

de mensagens. Esses dados personalizados podem ser

para KPIs mensurados, além de responsabilização aos

aproveitados em prateleiras e painéis interativos,

fornecedores.

marketing inteligente para o cliente e em serviços em
dispositivos móveis que levam a experiência digital para a

Assista e saiba como a Unilever está transformando o marketing

loja.

Funcionários e gerência:

Migros

Proporcione aos funcionários da loja insights relevantes sobre

Consultores da IBM ajudaram a desenvolver processos para

os clientes, para que possam oferecer serviços excepcionais

dispositivos móveis centrados no usuário, equiparam os

ao atender os pedidos das compras realizadas pela internet,

promotores e os gerentes de campo com iPads da Apple que

mas que preferirem retirar os produtos na loja física.

executam o IBM® MobileFirst™ para aplicações iOS,

Aplicações móveis intuitivas podem reproduzir os mesmos

desenvolveram uma aplicação personalizada para os gerentes

processos e funções das lojas, deixando o trabalho mais fácil

de campo e integraram mobilidade aos sistemas de back-end

e mais eficiente para os seus funcionários. Ferramentas e

— tudo isso com a plataforma IBM Bluemix®.

fluxos de trabalho integrados possibilitam as rotinas
completas de gerenciamento de estoques e de atendimento

Saiba como a Migros favorece o trabalho de seus funcionários

direto ao cliente, além de outras tarefas essenciais.

Lojas e ativos:

Groupe Casino

Utilize equipamentos conectados por meio de IoT que

Toda digitalizada, a loja “Le 4 Casino” da Groupe Casino

possibilitam o uso de inteligência artificial para o
aproveitamento de insights baseados em dados, mantendo os
seus recursos e ativos críticos funcionando com eficiência
máxima em toda a operação, de maneira completa, para
“Decidimos trabalhar com a IBM
como nosso mais forte parceiro
[tecnológico], o que se mostrou uma
excelente ideia, a julgar pelos incríveis
resultados que estamos alcançando."
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e

prevê,

proativamente, a indisponibilidade de produtos antes que
isso afete negativamente a sua empresa.

varejista e um espaço de co-working para incentivar os
clientes a passarem mais tempo na loja. A loja oferece uma
gama de ferramentas digitais, incluindo a tecnologia IBM

reduzir os custos.
Otimize

integra supermercado, restaurante, área gourmet, showroom

Watson IoT, que cria uma experiência de compras
personalizada e agradável.
Veja como a Groupe Casino reinventou a sua loja

— Cyril Bourgois, Groupe Casino

Arquitetura
para o futuro
A plataforma Cloud for Retail combina muitos dos ativos e dos softwares IBM
em uma arquitetura modular inteligente que permite que os clientes acessem
novas combinações de recursos em todos os pontos de compra dos clientes
(digital ou físico), obtenham novos insights e automatizem processos para
promover alterações nos resultados financeiros. Esta nova arquitetura modular
de microsserviços é habilitada pelo IBM iX Experience Orchestrator, pelo
Cloud Pak for Data and Integration, pelo Red Hat OpenShift e por uma
crescente biblioteca de pré-integrações e pré-configurações de processos da
IBM e de SaaS de parceiros.
Os clientes reconheceram rapidamente o valor da plataforma Hybrid Cloud for
Retail para a sua jornada em direção à nuvem, possibilitando-lhes manter os
recursos que desejarem, substituir os recursos que quiserem atualizar ou
migrar e adicionar novos recursos habilitados para nuvem no seu ritmo de
prioridades.

IBM Sterling

IBM Cloud Paks

IBM Mobile

Parceiros IBM
•

Flooid [anteriormente, PCMS], para possibilitar transações ininterruptas em canais físicos e digitais.

•

Opterus, para gerenciamento e comunicações inteligentes de tarefas da loja.

•

RelevanC [parte do Casino Group], para gerenciamento inteligente de promoções e fidelidade.

•

Trax, para monitoramento em tempo real da disponibilidade na prateleira e atendimento ao planograma.

Conecte-se conosco
Acesse ibm.com/retail para entrar em contato com o especialista

Habilitado pelas
soluções líderes
da IBM

