
Com 38 unidades, em 16 cidades do interior paulista, 
a rede varejista viu sua base de clientes fi delizados 
ativos crescer mais de 25% no ano passado, a partir 
do uso de inteligência de dados para ações de fi deliza-
ção e engajamento inteligentes. O trabalho foi apoia-
do pelo CRM da GS, que permite ao lojista conhecer 
o perfi l do consumidor e, assim, planejar e executar 
ações de marketing muito mais assertivas.

Ciência do Consumo

Visando aumentar o faturamento da rede de super-
mercados, a GS desenvolveu um plano integrado de 
ciência do consumo, com metodologia própria, que 
envolveu análises preditivas, para determinar poten-
cial de venda de todas as categorias, diagnósticos 
para melhorias dentro das lojas e o direcionamen-
to inteligente de ofertas, ativações e identifi cação de 
oportunidades de faturamento.  

Com algoritmos de análise de dados de PDV, foi possível 
criar uma série de ações, passando por três etapas:

Incentivo -  para incrementar a base de clientes iden-
tifi cados e engajá-los no uso do aplicativo da rede e no 
aumento do volume de compras, foi feita uma campanha 
de raspadinha digital, tendo vale-compras como prêmio.

Valorização - para aumentar o consumo por parte de 
clientes identifi cados como tendo potencial de incre-
mento de compras.

Ativação - com a inteligência de dados e visão de 
comportamento do shopper, a rede pôde buscar par-
ceria com a indústria para incremento de categorias, 
de linhas de produtos e de marcas. 

No período de outubro a dezembro de 2020, em rela-
ção ao trimestre anterior,  o Jaú Serve registrou maior 
frequência dos clientes fi delizados e impactados pela 
ação. Como resultado, também houve aumento do va-
lor do ticket médio destes consumidores.

Conectando a indústria 
ao varejo e ao consumidor

As ações efetivadas pela GS Ciência do Consumo no 
Jaú Serve geraram um incremento de até 33,9% no 
faturamento das indústrias parceiras da rede, em ca-
tegorias selecionadas.

Iniciativas relacionadas à inteligência de dados e CRM, 
quando bem implementadas, trazem resultados posi-
tivos não só para o varejista e para o consumidor, mas 
também para a indústria.

Rede de supermercados 
utiliza ciência do 
consumo para alcançar 
melhores resultados
A rede de supermercados Jaú Serve 
alcançou excelentes resultados 
em 2020, utilizando soluções de 
inteligência de dados e o CRM da 
GS Ciência do Consumo. 

APP é o principal canal 
de relacionamento da 
Jaú Serve com a base 
de clientes.

+54%
FREQUÊNCIA

+43%
GASTO MÉDIO

Com a Ciência do Consumo e a inteligência de dados oferecidas pela GS, conseguimos 
identifi car as verdadeiras necessidades dos nossos clientes e ofertar produtos de acordo 
com cada perfi l de consumidor. O resultado é a satisfação, fi delização e engajamento do 
nosso cliente, gerando resultados muito melhores para nossas lojas.”

Rafael Gonçalves, Diretor Comercial e de Marketing da rede Jaú Serve.
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