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O novo normal em tecnologia de varejo:

Veja o relatório gratuito completo do Gartner, 
“Principais Tendências em Transformação Digital 
e Inovação no Varejo para 2021” 
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81% of retail CFOs say Digital 
Transformation is a Top 5 Priority.

And the tech already 
exists out there.

Cost optimization: ”It’s becoming 
a major pillar in many retailers’ 
‘reopening playbooks’ and 
operating models.” – Gartner

2X EBIT margins are attainable 
       for retailers.

Keep your hard-working ERP and 
achieve significant savings by using 
independent, third-party so�ware 
support. Use the newly-realized funds 
to spur retail digital transformation to 
ring in the next normal.

81% dos CFOs do setor de varejo 
afirmam que a transformação digital 
é uma das cinco maiores prioridades.5

O dobro das margens de EBIT 
pode ser atingido pelos varejistas.6

E a tecnologia já existe.
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Otimização de custos: “Isso está se 
tornando um pilar fundamental nos 
‘manuais de estratégia de reabertura’
 e modelos operacionais de muitos 
varejistas.” – Gartner7

Mantenha seu ERP e obtenha economias 
significativas com o uso do suporte 
independente a so�ware. Use os 
fundos recém-obtidos para estimular 
a transformação digital do varejo 
e operar com sucesso no novo normal.

Pat, assim como 3/4 
dos consumidores dos EUA, 
experimentou novos canais 
de compras em 2020

1,4

No primeiro 
trimestre de 
2020, Pat fez 
a sua parte para 
contribuir com 
um aumento 
de volume 
do comércio 
eletrônico que 
foi equivalente 
aos últimos 

10 anos 
juntos2

Pat aumentou 
suas compras 
on-line em 
quase 

22% 
assim como 
o restante dos 
EUA em 2020

3

Pat experimentou o BOPIS 
(compra on-line, retirada na loja) 
e adorou, ajudando a aumentar seu uso em 

mais de 40% em 2020
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No Varejo, o Novo Normal 
      é Agora

22%
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