
Solução Comercial Quick Start 
Direct to Consumer
Possibilitando a marcas de bens de consumo a 
transição do modelo B2B para o DTC em apenas 
2 semanas
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POR QUE VOCÊ DEVERIA DESENVOLVER SEU PRÓPRIO 
SITE DE E-COMMERCE?
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Apesar de grandes mudanças estarem acontecendo e de existir muita incerteza no mercado, você não 
está sozinho. A possibilidade de contar com um parceiro confiável de transformação digital — que ajudará 
você a iniciar sua atividade no e-commerce para obter acesso direto ao consumidor e construir relações 

fortes que vão durar até após o fim da crise — pode lhe oferecer calma e segurança.

Durante esses tempos inusitados, em que muitos dos canais de venda tradicionais estão fechados, a cadeia de 
suprimentos está sofrendo interrupções e consumidores sendo forçados a ficar em casa, compras online são 

indispensáveis. Marcas de bens de consumo pelo mundo todo estão sendo obrigadas a agir rápido e iniciar seu 
próprio site de e-commerce para começar a vender diretamente ao consumidor.



O QUE VOCÊ GANHA COM ISSO?
Benefícios da Solução

Quick Start Direct to Consumer ajuda 
empresas de bens de consumo a
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Salvar seu 
negócio criando 
uma nova fonte 
de receita e um 
canal de 
distribuição 
para vender 
diretamente aos 
consumidores

1

Gerenciar o 
inventário mais
rapidamente
pelo seu
próprio site de 
e-commerce

2

Controlar
pedidos e 
oscilações de 
demanda
causadas
pela crise
sanitária e 
econômica

3

Habilitar
pagamentos
on-line em
vez de 
receber em
dinheiro

4

Construir 
relações 
diretas e 
estáveis com 
consumidores 
que irão 
permanecer 
após o fim da 
crise

5



Quando o tempo é essencial e exige rápida adaptação, você 
precisará — além de um parceiro confiável de integração 
tecnológica — da tecnologia perfeita para auxiliar na rápida 
implementação.

Quick Start Direct to Consumer da OSF é uma solução 
comercial pronta para uso, projetada especificamente para 
marcas que vendem bens de consumo duráveis e 
não-duráveis, como produtos alimentícios, mercadorias 
embaladas, vestuário, bebidas, automóveis e eletrônicos 
através de distribuidores.

Essa solução inovadora, alimentada pela Salesforce CommerceN
Cloud, é desenvolvida para marcas de bens de consumo que 
estão afetadas por interrupções nas cadeias de suprimentos, 
canais de distribuição, comportamento do consumidor e 
restrições de mercado causadas pela pandemia de COVID-19.

LANCE UMA LOJA DE BENS DE CONSUMO 
ONLINE EM APENAS 2 SEMANAS

COMO COMEÇAR?

Quick Start Direct to Consumer
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QUICK START PARA CONSUMER GOODS
Panorama Geral da Solução

RECURSOS DA SOLUÇÃO

STOREFRONT AS A SERVICE

INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO

✔ Workshop de preparação
✔ Instalação de UI Theme
✔ Divulgação e recursos

associados
✔ Instalação do catálogo de

produtos

✔ Instalação do Sistema
de Gerenciamento de
Pedidos

✔ Instalação do Analytics
e de métodos de
pagamento, taxas e
frete

✔ Aprimoramento de Loja
(Novos recursos, atualização
de templates)

✔ Atualizações de conteúdo e
propaganda

✔ Gerenciamento de anúncios
digitais

✔ Manutenção de
produtos, inventário e
divulgação

✔ Monitoramento e
suporte de pedidos

✔ Cadastro com redes sociais
✔ Jornadas do consumidor básicas
✔ Carrinho e Checkout
✔ Sincronização de Arquivos Simples 

(Catalógo, Lista de Preço, Pedidos,
etc.)

✔ Pagamentos
✔ Taxas
✔ Implementação de um plano

de tagging
✔ Tema pronto para comércio
✔ Templates responsivos
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Redirecionamento
de URL

Lista de 
desejos

Pacote de 
produtos

Grandes 
catálogos
(SKUs) 

Lista de 
presentes

Conjuntos de 
produtos

Sugestões de 
busca

Einstein /AI

Opinião
sobre os
produtos

Agendamento de 
publicação do 
conteúdo

100+ divulgações
prontas para uso

RECURSOS



POR QUE ESCOLHER O QUICK START DIRECT TO 
CONSUMER PARA CRIAR SUA LOJA ON-LINE?

Lance uma lojade Bens de Consumoon-line
emapenas2 semanas
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ENTRE NO MERCADO 
RAPIDAMENTE

Passe do off-line 

para o on-line e 

comece a vender 

diretamente aos

consumidores em

apenas 2 semanas.

ADAPTE-SE ÀS 
NECESSIDADES DO 

CLIENTE

Venda on-line – onde

os clientes estão

comprando agora – e 

gerencie melhor seu

inventário, demanda e 

oscilações de pedidos.

VENDA 
DIRETAMENTE AO 

CLIENTE

Venda seus produtos

rapidamente e direto

para seus clientes

migrando para uma

Plataforma 

de e-commerce DTC.

ABRA UM NOVO 
CANAL

Mantenha a 

continuidade do negócio

migrando para uma

plataforma on-line de 

comércio direto ao

consumidor e criando

um novo canal de 

receita e distribuição.

ESTEJA À FRENTE DA
CONCORRÊNCIA

Capture a 

participação no 

mercado e ganhe

vantagem competitiva

sobre empresas que 

vendem apenas

off-line.



OBRIGADO(A)!
Agende uma demonstração ao vivo:
contact@osf.digital
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