
Os compradores de hoje se sentem confortáveis 
combinando interações digitais e na loja. Eles desejam 
um serviço ao cliente consistente e excepcional onde 
quer que decidam se engajar.  
Na verdade, de acordo com a Pesquisa Forrester, os consumidores estão dispostos a 
pagar 4,5 vezes mais por experiências excelentes do que por experiências ruins. E eles 
classificam o serviço ao cliente como o número dois em seus principais motivadores da 
experiência do cliente, atrás apenas da qualidade real do produto ou serviço.1

A consistência do serviço também desempenha um grande papel na satisfação do 
comprador. Em uma pesquisa de compradores em 2018, quase dois terços dos compradores 
dos Estados Unidos disseram que o mais importante para eles é obter um nível consistente 
de serviço, independentemente de onde estejam se engajando com o varejista.2

De acordo com a Deloitte, o surgimento do nativo virtual complica ainda mais os 
negócios: “Capacitado pela tecnologia que permite a conexão e compartilhamento de 
informações com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, 
os consumidores digitais de hoje esperam que as empresas reajam a todas as suas 
necessidades e instantaneamente”.3

Fornecer experiências de compra consistentes e positivas em todos os canais se torna 
mais difícil à medida que o número de maneiras de interação dos consumidores com as 
marcas aumenta. As abordagens tradicionais, como solicitar suporte pessoalmente ou 
ligar para o centro de contato, agora são misturadas com as redes sociais, mensagens 
de texto, bate-papo, e-mail e assistentes virtuais. Para os varejistas, poder gerenciar e 
responder de forma centralizada a esses canais cada vez maiores pode ser intimidador. 

O design de um ecossistema de varejo frequentemente pressupõe um cenário positivo; 
a realidade prova o contrário. Os comerciantes sabem muito bem que todos os dias 
surgem novos desafios e problemas com clientes, que exigem uma solução imediata. 
Respostas lentas ou inadequadas significam que uma empresa corre o risco de prejudicar 
a experiência do cliente com a compra e, em última análise, a fidelidade do cliente. 

A Price Waterhouse Coopers observa que existe uma desconexão na experiência do 
cliente: “Dê aos clientes uma ótima experiência e eles comprarão mais, serão mais fiéis 
e compartilharão suas experiências com amigos… Ainda assim, muitos consumidores 
parecem desapontados. Chame isso de desconexão de experiências: as empresas 
exaltam a tecnologia mais recente ou o design rápido, mas não se concentraram, ou 
investiram, nos aspectos mais significativos da experiência do cliente”.4

Para continuar relevantes, os comerciantes devem repensar sua abordagem e fornecer 
experiências ao cliente com um modelo de engajamento omnichannel, trazendo maior 
custo-benefício e consistência em todas as interações. 

Dois terços dos 
compradores afirmam que 
a consistência do serviço 
em todos os canais é muito 
importante para eles.  

As estratégias de 
engajamento omnichannel 
bem-sucedidas consideram 
minuciosamente como 
os funcionários da loja 
e do centro de contato 
são habilitados para 
oferecer os serviços que os 
consumidores esperam.
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A NOVA FACE DO SERVIÇO AO CLIENTE 
Qualquer discussão sobre o serviço ao cliente no varejo deve 
considerar a mudança de papéis das lojas e dos funcionários da 
loja. Atualmente as lojas são mais do que pontos de venda – elas 
são pontos de atendimento e serviço. O funcionário da loja de hoje 
é frequentemente a linha de frente do suporte ao cliente para lidar 
com qualquer dúvida ou problema. 

No entanto, os funcionários ficam frequentemente impedidos pela 
falta de acesso aos detalhes das transações do cliente e ao histórico 
de interação que estão disponíveis num centro de contato. 

Para proporcionar uma ótima experiência, eles devem conhecer os 
detalhes de cada pedido, de cada pagamento e de cada conversa em 
cada canal. Eles precisam acessar os insights do cliente, tendências e 
possíveis preocupações. E eles precisam disso de uma forma intuitiva 
e responsiva, que não exija o uso de um aplicativo adicional. Qualquer 
estratégia de engajamento omnichannel bem-sucedida considerará 
minuciosamente como os funcionários da loja podem fazer a entrega 
dos serviços que os clientes de hoje esperam.

O MANHATTAN CUSTOMER ENGAGEMENT 
PERMITE QUE OS VAREJISTAS CUMPRAM 
A PROMESSA PARA O CLIENTE
Essa exigência de consistência de informações e insights do cliente 
em todos os canais é a razão pela qual a Manhattan desenvolveu 
ferramentas para os serviços realizados pelo funcionário no centro 
de contato e na loja, assim como o autosserviço realizado pelo 
cliente através de assistentes virtuais e dispositivos digitais para 
garantir o cumprimento da promessa de entrega do omnichannel.

O Manhattan Customer Engagement foi desenvolvido com o 
propósito de ajudar os funcionários da loja e do centro de contato 
a fornecer um serviço excepcional em qualquer lugar. A tecnologia 
combina um insight não estruturado – como conversas sociais – 
dentro da mesma visualização dos pedidos de clientes em tempo 
real, histórico de transações e dados de tendência, permitindo que 
os funcionários personalizem as interações. O Customer Engagement 
também oferece ricos recursos de coleta de dados do cliente, como 
guias de estilo interativos, preferências e gestão de compromissos, 
assim como integração social nativa e gestão de casos, para ajudar 
os funcionários a apoiarem os clientes nos pontos principais ao longo 
da jornada de compras — antes, durante e depois das visitas à loja — 
com atenção personalizada e serviço inesquecível.

Se os clientes esperam comprar, devolver ou entregar em qualquer 
lugar, eles também esperam poder trocar, consultar ou resolver em 
qualquer lugar. Cada vez mais, essas opções “em todos os lugares” 
estão ocorrendo dentro do espaço digital. Para ajudar os varejistas 
a gerenciar toda a experiência do cliente, a Manhattan Associates 
oferece opções de autoatendimento para capacitar o acesso ao 
cliente em todos os lugares. 

O autoatendimento beneficia o cliente, é claro, mas também 
beneficia o varejista. O suporte por autoatendimento tem maior 
custo-benefício do que os canais de suporte tradicionais e os clientes 
parecem preferi-lo. Na verdade, 66 por cento dos compradores 
preferem usar o autoatendimento a interagir com um funcionário.5

O autoatendimento digital é renderizado em tempo real 
na plataforma Manhattan Active™Omni, mas fica dentro da 
experiência da marca do varejista.

O autoatendimento digital permite que os consumidores 
consultem, ajustem e expandam sua experiência em qualquer 
dispositivo em tempo real.

Mas um laptop ou dispositivo móvel não é a única maneira com 
a qual os clientes se engajam no autoatendimento. Mais de trinta 
e cinco milhões de americanos usaram um assistente ativado por 
voz pelo menos uma vez em 2017, um salto de 129% em relação ao 
ano anterior.6

Com o Virtual Assistant Support nativo, a Manhattan também abriu 
a oportunidade de tirar vantagem dessa explosão no comércio 
conversacional. Agora, consultar, alterar ou cancelar um pedido é tão 
fácil quanto dizer: "Onde está o meu pedido?". Todo o engajamento 
com o cliente é gerenciado pela Manhattan, incluindo o registro 
vocal inicial e a autenticação. Estando conectado, o consumidor 
pode iniciar uma devolução ou até mesmo solicitar um telefonema 
de um funcionário do suporte ao cliente.

À medida que o comportamento do cliente evolui, os varejistas 
também devem evoluir. A Manhattan continuará ajudando 
os varejistas e comerciantes a oferecerem uma experiência 
consistente e envolvente que vá além do esperado, garantindo 
continuamente a fidelidade e o valor – fornecendo a verdadeira 
gestão da experiência do cliente omnichannel.

MANHATTAN ACTIVE™ OMNI PARA O 
SERVIÇO AO CLIENTE OMNICHANNEL 
O Manhattan Active Omni é a solução omnichannel mais avançada 
tecnologicamente criada até hoje. Ela foi projetada e desenvolvida 
do zero para oferecer suporte ao varejista moderno e cumprir de 
maneira lucrativa a promessa do omnichannel.

Manhattan Point of Sale, Store Inventory, Store Fulfillment e 
Customer Engagement são fornecidos na mesma plataforma com 
interfaces intuitivas e modernas, projetadas especificamente para a 
função de um funcionário, visando reduzir os treinamentos e permitir 
que eles se concentrem nos clientes, não em suas ferramentas.

Para obter mais informações
Para saber mais sobre como o Manhattan Customer Engagement 
pode ajudá-lo a cumprir a promessa do omnichannel, entre em 
contato conosco hoje.

manh.com/pt-br

© 2020 Manhattan Associates, Inc.

PUSH POSSIBLE®

1. (Jun 2017) “The ROI of CX Transformation”:  
forrester.com/report/The+ROI+Of+CX+Transformation/-/E-RES136233

2. (Jun 2018) “For Many Shoppers, Consistency is Key”:  
retail.emarketer.com/article/many-shoppers-consistency-key/5b2c185aebd40003b8491a1a

3. (Mar 2018) “The Deloitte Consumer Review Digital Predictions 2018”:  
deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-consumer-review-
digital-predictions-2018.pdf

4. (Mar 2018) “Experience Is Everything. Get It Right”:  
pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/future-of-customer- 
experience.html

5. (Jan 2018) “The Connected Retailer: Survey Finds Consumers Prefer Self-Service Technology Over 
Traditional Interactions with Retail Sales Associates”:     
globenewswire.com/news-release/2018/01/11/1287378/0/en/The-Connected-Retailer-Survey-Finds- 
Consumers-Prefer-Self-Service-Technology-Over-Traditional-Interactions-with-Retail-Sales-Associates.html

6. (Maio 2017) “Alexa, Say What?! Voice-Enabled Speaker Usage to Grow Nearly 130% This Year”:  
emarketer.com/Article/Alexa-Say-What-Voice-Enabled-Speaker-Usage-Grow-Nearly-130-This- 
Year/1015812

http://www.manh.com/pt-br
https://www.manh.com/pt-br

