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Brasil afirmaram que a pandemia
elevou suas expectativas sobre as
capacidades digitais das empresas,
e 92% disseram que a experiência
é tão importante quanto os
produtos/serviços oferecidos. “Para
ajudar nossos clientes a
prosperarem no modelo
de vendas diretas,
sobretudo em época
de trabalho remoto,
oferecemos a Salesforce
Sales Cloud, solução que
transforma a experiência
de venda em cada ponto
de contato da marca
com o cliente”, explica Fabio Costa,
general manager da Salesforce
no Brasil. Com essa tecnologia de
automação de vendas, consultores e
representantes conseguem acessar
de qualquer lugar, por meio de
seus dispositivos móveis, todas as

Oisolamento social como
medida para conter a
disseminação da Covid-19

acelerou projetos de transformação
digital e integração das áreas de
vendas, atendimento,marketing e
comércio eletrônico em empresas
dos mais variados segmentos,
independentemente do porte.
Para a presidente da Associação
Brasileira de Empresas de Vendas
Diretas (Abevd), Adriana Colloca,
a digitalização da venda direta
veio para ficar. “O consumidor
sempre continuará optando por
comodidade e conveniência, além de
atendimento diferenciado e produtos
de qualidade”, defende.
Dados da pesquisa “State of

the Connected Customer” da
Salesforce, empresa software on
demand, confirmam a tendência.
Cerca de 81% dos clientes no

Inovaçãomantém as vendas aquecidas
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informações mais importantes
sobre seus clientes, possibilitando o
atendimento mais personalizado e
direcionado às suas necessidades.
A empresa também vem ofertando

a Salesforce Community Cloud,
ferramenta com a qual as

empresas podem criar
comunidades de forma
simples e rápida, e
segmentar o conteúdo
disponível de acordo
com os usuários. Essa
solução é utilizada pela
Le Biscuit para captação
e engajamento de seus

"Le consultores", que podem aderir
sem custos iniciais ao programa,
recebendo treinamento e capacitação
on-line antes do início das atividades.
Após o cadastro, o consultor poderá
revender ummix de mais de 20 mil
itens distribuídos nas categorias

Mundo Casa, Papelaria e Brinquedos.
Por meio de seus dispositivos

móveis, os consultores também
interagem para troca de experiências
e se conectar diretamente com a
Le Biscuit para concluir as vendas
mais rapidamente. Dessa forma,
acompanham o processo do início
ao fim. Já o cliente define se prefere
receber o produto em casa ou retirar
pessoalmente na loja.

Lançado emmarço deste ano,
o "Le consultores" vem crescendo
aceleradamente e já conta commais
de 800 consultores cadastrados.
Segundo Juliana Orge, coordenadora
de novos negócios na Le Biscuit e
head do projeto, um diferencial
do programa é que os consultores
contam com interação integral com
gestores e líderes para auxiliar no
processo de vendas.:
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Meios digitais permitem aproximar mais clientes e revendedores neste período de pandemia

92%
Clientes que
valorizam a
digitalização


