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Como a Sony obteve a agilidade necessária 

para gerenciar com sucesso suas operações 

de e-commerce em sete países
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Desde sua fundação, em 1946, a Sony tem 

se esforçado para encher o mundo de 

emoção, através do poder da criatividade 

e da tecnologia. Ao longo dos anos, esse 

propósito se materializou pela oferta de 

produtos eletrônicos revolucionários, 

entretenimento extraordinário e serviços 

inovadores. 

É difícil encontrar os parceiros certos para 

adaptar uma visão global tão ousada a um 

cenário local. Eles teriam que ser igualmente 

inovadores, possuir um conhecimento 

profundo sobre os mercados, compreender 

perfeitamente a complexidade do negócio e 

aderir aos mesmos padrões de integridade e 

honestidade que a Sony valoriza. Em 2015, a 

Sony optou pela VTEX como sua parceira de 

tecnologia para aprimorar suas operações 

de e-commerce na América Latina.

Time-to-revenue recorde

Cinco lojas migraram em 90 dias e duas lojas 

foram construídas em 40 dias.

Melhor gestão operacional

Operações B2C, B2B2C e B2E totalmente 

integradas em todos os países.

Melhor desempenho em vendas e menor TCO

Aumento de 40% na taxa de conversão, 

juntamente com uma redução de 60% no 

custo total de propriedade.

Colaboração bem-sucedida

O crescimento do negócio e a inovação 

líder no mercado são cortesia do excelente 

atendimento ao cliente da VTEX.

Resultados
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Em busca de flexibilidade e 
bom custo-benefício

Latina: sete países, cada um com suas 

necessidades personalizadas e canais de 

vendas especializados.  

implementação de mudanças, sejam elas 

grandes ou pequenas, é trabalhosa e lenta. 

A Sony América Latina percebeu que migrar 

de plataforma era essencial para continuar 

atendendo às necessidades crescentes 

dos clientes, uma ideia reforçada pelos 

planos de expansão regional por meio de um 

modelo de implementação eficaz em termos 

de recursos e uma solução totalmente 

compatível com as diretrizes de segurança 

da empresa.

Uma plataforma na nuvem se mostrou 

a solução ideal. Com sua arquitetura 

totalmente escalável, ela não apenas 

reduziria significativamente o custo total de 

propriedade, como também proporcionaria 

uma rápida adaptabilidade, um requisito 

para gerenciar diversas operações da 

magnitude das da Sony na América 

“A ideia era migrar para 

uma plataforma baseada na 

nuvem, reduzindo o custo 

total de propriedade. Além 

disso, precisávamos de uma 

plataforma que pudesse criar 

uma relação próxima com nosso 

site institucional sem quebrar 

a experiência do cliente, além 

de oferecer as funcionalidades 

necessárias em cada país”

Gabriel Cabrera, Diretor de Aceleração 

Digital da Sony América Latina
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De fato, a Sony queria um provedor de 

plataforma flexível para a América Latina 

que fosse capaz de adequar sua visão 

global às demandas locais, atender às 

rigorosas exigências legais e de segurança, 

apoiar seus diversos modelos de negócio e 

oferecer novas oportunidades de negócio 

por meio da inovação.

A VTEX Commerce Cloud atendeu a 

todos os requisitos para essa iniciativa e 

ofereceu benefícios tangíveis: experiência 

no mercado regional, notável visão de 

negócios e um modelo de custos financeiros 

favorável.

“Com o crescimento do negócio 

on-line em mente, escolhemos a 

plataforma que acreditávamos 

que iria materializá-lo. A VTEX 

certamente fez isso”

Gabriel Cabrera, Diretor de Aceleração 

Digital da Sony América Latina
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A VTEX conseguiu migrar cinco sites da Sony 

em apenas 90 dias e construir dois sites do 

zero em outros 40 dias. Consequentemente, 

apenas quatro meses após a assinatura do 

acordo de migração para a VTEX, foi lançado 

o primeiro e-commerce da Sony América 

Latina com a nova plataforma. Em seguida, 

foram realizados os rollouts dos sites dos 

seis países restantes, com intervalos de duas 

ou três semanas entre eles e um time-to-

revenue recorde. Deste modo, a Sony estava 

pronta para entrar na grande temporada de 

e-commerce com uma plataforma estável e 

escalável a todo vapor.

Lançamento dos e-commerces 
em tempo recorde

“Desde o momento em que 

vimos um protótipo do site da 

Sony Store, desenvolvido em 

tão pouco tempo, soubemos 

que a VTEX tinha um processo 

de implementação rápido, o 

que ajudou a confirmar que eles 

podiam oferecer a eficácia que 

nós queríamos alcançar”

Gabriel Cabrera, Diretor de Aceleração 

Digital da Sony América Latina
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Desde o início, a VTEX Commerce Cloud foi 

capaz de atender às complexas demandas 

de negócio da Sony. Seus muitos e variados 

modelos de negócios, B2C, B2B2C e B2E, 

são totalmente suportados e se comunicam 

de forma harmoniosa graças ao Sistema de 

Gerenciamento de Pedidos (OMS) da VTEX, 

que tem sido fundamental para simplificar as 

operações em todos os países. Além disso, o 

complexo inventário da Sony, baseado tanto 

em SKUs quanto em códigos de materiais (que 

contêm informações sobre peças dos produtos) 

foi facilmente integrado usando as capacidades 

avançadas do Master Data da VTEX. 

Potencializando as operações 
com agilidade

“Realizar a integração com 

nosso sistema ERP não foi tão 

complicado quanto pensávamos, 

o que nos permitiu migrar 

rapidamente e trabalhar em uma 

abordagem de plataforma mais 

orientada para os negócios”

Gabriel Cabrera, Diretor de Aceleração 

Digital da Sony América Latina
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A VTEX também conseguiu manter o look & 

feel da Sony, vinculando os e-commerces 

de todos países ao site institucional. 

Com o mesmo design de storefront 

independentemente da região e com 

uma transição suave para o ambiente de 

e-commerce através de botões “Adicionar 

ao Carrinho”, toda a jornada do cliente 

ocorre de maneira fluida e aprimorada. 

As funcionalidades específicas exigidas 

na região, como pagamento antecipado 

ou pagamento com dois cartões, foram 

perfeitamente incorporadas para 

personalizar a experiência do cliente sem 

prejudicar a visão global da empresa. 

Além disso, a portabilidade, robustez 

e flexibilidade da VTEX possibilitaram 

estratégias de negócio inovadoras e líderes 

no mercado. Assim, com a tecnologia de 

ponta da VTEX, a Sony sempre teve muitas 

opções de negócios de olho no futuro.

“Queríamos expandir nosso 

negócio e aumentar nossas 

vendas, mas também queríamos 

liderar o mercado com inovação. 

Decidir o ritmo dessa inovação 

dependia de nós, e em nenhum 

momento de uma limitação da 

VTEX como plataforma. Por 

exemplo, começamos a discutir 

a abordagem de integração do 

marketplace muito antes disso se 

tornar um assunto importante na 

região”

Gabriel Cabrera, Diretor de Aceleração 

Digital da Sony América Latina
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Os resultados não demoraram a aparecer. 

Por exemplo, a taxa de conversão da Sony 

cresceu 40% no primeiro mês após a 

migração. Grandes resultados como esse 

foram constantemente impulsionados por 

uma arquitetura que alavancou o cross-

selling e o up-selling e muitas vezes desafiou 

as mentalidades tradicionais. 

Gerando melhores resultados

“A VTEX veio e quebrou muitos 

paradigmas. Por exemplo, 

com o SmartCheckout. É uma 

ferramenta excelente e simples, 

que mudou a visão da nossa 

equipe de segurança - eles 

insistiam que precisávamos ter 

um nome de usuário e uma senha 

de acesso”

Gabriel Cabrera, Diretor de Aceleração 

Digital da Sony América Latina
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Em geral, as tendências positivas das 

operações de e-commerce da Sony na 

América Latina têm sido reforçadas pelo 

seu crescimento ano após ano. Além 

disso, durante grandes eventos do varejo 

como a Black Friday e a Cyber Monday, 

os e-commerces se beneficiaram da 

estabilidade, elevando assim as vendas a 

números recordes. Recentemente, a VTEX 

foi fundamental para mitigar o impacto da 

pandemia de coronavírus, compensando as 

perdas nas vendas de lojas físicas através 

das operações de e-commerce. 

Essas conquistas são reforçadas pelo 

fato de que a arquitetura da VTEX reduziu 

significativamente os custos da Sony. 

A VTEX Commerce Cloud não é apenas 

uma plataforma multi-tenant baseada na 

nuvem, mas também a única solução de 

OMS, comércio e marketplace totalmente 

integrada e de ponta a ponta. Isso significa 

que a VTEX Commerce Cloud é uma solução 

completa, sem custos disfarçados. Devido 

ao seu modelo de preços on-demand 

baseado em uma porcentagem fixa da 

receita, o sucesso do cliente representa o 

sucesso da VTEX. 

“Com a VTEX,
o nosso custo
total de 
propriedade caiu

60%.”
Gabriel Cabrera, Diretor de Aceleração 

Digital da Sony América Latina
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Olhando para trás, a VTEX ofereceu à Sony 

as ferramentas e produtos necessários 

para otimizar suas operações, expandir seu 

negócio e atender bem os seus clientes. 

Mas depois de cinco anos de colaboração 

bem-sucedida, está claro agora que a VTEX 

se tornou mais do que um mero provedor 

de plataforma. Para a Sony, a VTEX é um 

verdadeiro parceiro de negócios.

“Saber que conhecem tão 

bem a plataforma, que sabem 

exatamente qual é nosso 

ponto fraco quando estamos 

falhando, e também saber que 

compartilham a nossa alegria 

quando estamos alcançando 

algo, isso faz toda a diferença”

Gabriel Cabrera, Diretor de Aceleração 

Digital da Sony América Latina

Gabriel Cabrera, Diretor de Aceleração 

Digital da Sony América Latina

Essa dinâmica positiva se deve ao 

excelente atendimento ao cliente da VTEX, 

que demonstrou um cuidado e atenção 

inigualáveis desde as primeiras interações. 

A transparência, aliada a um profundo 

entendimento dos objetivos de negócio da 

empresa, garantiu que a solução da VTEX 

apoiasse, e continue apoiando, a Sony da 

melhor maneira possível. 

“Desde o início, houve muita 

transparência e honestidade em 

toda a comunicação. A VTEX 

foi sincera sobre o que eles 

podiam e o que não podiam 

fazer. Sempre, sempre, sempre 

honestos. Esse foi um aspecto 

decisivo na construção de uma 

relação de confiança”

Mais do que apenas um 
provedor de plataforma
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Veja mais em:
VTEX.com.br

Impulsione o crescimento do seu negócio 

com o comércio colaborativo da VTEX.

A VTEX é a primeira e única solução de 

comércio global, totalmente integrada e de 

ponta a ponta, com funcionalidades nativas 

de marketplace e OMS. Ajudamos empresas 

de varejo, manufatura, atacado, alimentos, 

bens de consumo embalados e outras 

verticais a vender mais, operar com mais 

eficiência, escalar perfeitamente e oferecer 

uma experiência única ao cliente. 

Nossa arquitetura moderna baseada 

em microsserviços e nossas poderosas 

ferramentas de negócio e desenvolvimento 

permitem que a VTEX proteja o futuro dos 

negócios de nossos clientes e os libere de 

atualizações de software.
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