
Uma corrida contra  
o tempo: acelerando  
o ecommerce de 
supermercado durante 
a pandemia
Como o DIA incorporou 352 supermercados 

em suas operações omnichannel em menos 

de quatro meses 
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O DIA é uma rede líder de supermercados 

de proximidade, com 6.626 lojas físicas 

e franquias em toda a Argentina, Brasil, 

Portugal e Espanha. Como prova do 

seu nome, o objetivo do DIA é atender 

às necessidades diárias de seus mais 

de 20 milhões de clientes em todo o 

mundo, seguindo uma fórmula de sucesso 

composta por lojas bem localizadas e de 

fácil acesso, marcas de alta qualidade, 

sortimento diversificado de produtos e, é 

claro, os melhores preços. 

 

A operação do DIA na Argentina é 

particularmente bem-sucedida. Tendo 

chegado ao país em 1996, o DIA tornou-se 

rapidamente o favorito da população. Após 

25 anos, a rede está presente em Buenos 

Aires e sete províncias com mais de 900 

lojas e seis centros de distribuição. Mas 

talvez o maior sucesso da DIA na Argentina 

seja sua recente e acelerada transformação 

digital, quando os eventos adversos de 

2020 ameaçaram o bem-estar de mais de 

300.000 clientes diários e exigiram ações 

rápidas e ousadas para proteger um legado 

de varejo antigo, com o ecommerce.



Resultados
Migração rápida da 
plataforma

Otimização  
de processos

Conveniência que  
impulsiona as vendas

Implementação de um  
canal omnichannel em  
tempo recorde

Dobrou a taxa  
de conversão

O DIA concluiu a migração  

em apenas três meses.

Com a entrega em domicílio e a retirada 

na loja, o DIA pôde reduzir os custos 

logísticos, diminuir a quebra de estoque 

e aumentar a receita.

Mais de 50% dos compradores  

on-line optaram pela opção de 

retirada na loja, recentemente 

implementada

O DIA integrou 352 lojas físicas  

ao seu ecommerce em apenas  

14 semanas.

O DIA registrou um aumento de  

100% da sua taxa de conversão em 

comparação ao ano anterior.
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O caminho para o ecommerce 
de supermercado
Na Argentina, o DIA havia criado uma 

operação de ecommerce há alguns anos, 

extremamente consciente de que a 

digitalização seria indispensável para todos 

os varejistas, mais cedo ou mais tarde,  

com a conveniência do cliente ditando  

as regras do jogo. No início, a rede testou  

o mundo do comércio digital com foco em 

itens não alimentícios. Foi a experiência  

de aprendizado perfeita, pois são esses  

os itens de mais fácil gerenciamento do  

que os perecíveis. O fulfillment pode ser 

feito sob parâmetros normais e não há 

prazo de validade que necessite que  

o processo de entrega seja o mais  

rápido possível. 

 

O DIA acertou em cheio com esta 

estratégia. O crescimento do canal de 

ecommerce de produtos não alimentícios 

foi enorme, e por isso que decidiu ser mais 

ousado e se aventurar no ecommerce 

com alimentos também. Era, afinal, uma 

parte intrínseca de seu objetivo final: 

estar perto de seus clientes todos os dias, 

independente das suas preferências  

de compra.  

Mas um empreendimento tão grandioso 

requer uma tecnologia à altura, que possa 

suportar as complexidades logísticas do 

setor, oferecer flexibilidade e catalisar 

o crescimento a nível empresarial de 

forma rápida. O DIA previa idealmente ter 

funcionalidades e recursos nativos, prontos 

para uso, tais como um sistema integrado 

de gerenciamento de pedidos (OMS),  

a capacidade de implementar a retirada 

na loja, o registro de geolocalização, 

poderosos módulos de preços e promoções 

e um vasto ecossistema de provedores  

de pagamento.  

Em junho de 2018, o DIA escolheu migrar 

para a VTEX Commerce Platform para 

garantir que poderia lidar com todos 

os cenários de um supermercado on-

line, e assim o fez. Apenas três meses 

após a escolha do novo fornecedor da 

plataforma, em agosto de 2018, foi lançada 

a reformulação do DIA Online, vendendo 

tanto produtos alimentícios quanto não 

alimentícios.

“Quando começamos no ecommerce, 

oferecemos apenas produtos não  

alimentícios. Porém, o crescimento 

das vendas através deste canal foi 

tão grande que, em 2018, decidimos 

incluir produtos alimentícios  

e relançar o site como DIA Online,  

o que foi um grande desafio.” 

Fernanda Onzari Nobua,  

Diretora de Ecommerce do DIA Argentina

https://diaonline.supermercadosdia.com.ar/
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O fim é apenas 
o começo
Muitas vezes, a parte mais difícil de uma 

operação de ecommerce não é o seu 

lançamento, mas a sua manutenção e 

constante aperfeiçoamento, e o DIA pode 

confirmar isso. Apesar do lançamento 

do DIA Online em 2018, a operação ainda 

não era a melhor possível. Por exemplo, 

as operações de ecommerce de produtos 

alimentícios e não alimentícios ainda não 

estavam verdadeiramente unificadas, 

nem os canais de venda on-line e off-

line: os produtos alimentícios saíam de 

apenas algumas poucas lojas físicas com 

mais variedade, enquanto outros tipos de 

mercadorias estavam sendo enviadas dos 

centros de distribuição. Isso significava 

que os clientes das lojas físicas e os 

compradores virtuais que compram no 

DIA Online estavam disputando o mesmo 

estoque limitado, o que desencadeou 

uma alta porcentagem de notificações 

“sem estoque” e impactou negativamente 

a experiência do usuário. A expansão era 

necessária.  

O DIA já tinha como objetivo integrar 

perfeitamente 352 lojas às operações de 

ecommerce e permitir tanto a entrega 

em domicílio quanto a retirada na loja, 

eliminando assim o atrito da experiência de 

compra on-line. 

“É fundamental poder criar  
sinergia entre os dois canais,  
levando em conta que a nossa 
operação se baseia principal-
mente em lojas físicas.” 

Fernanda Onzari Nobua,  

Diretora de Ecommerce do DIA Argentina

https://help.vtex.com/pt/tutorial/how-pickup-points-work--2fljn6wLjn8M4lJHA6HP3R


7Case DIA

O ousado plano omnichannel seria 

possível utilizando a arquitetura nativa de 

marketplace da VTEX e suas chamadas 

“Contas Franquia”. Na plataforma, o DIA 

poderia criar uma dessas contas de seller 

para cada uma de suas lojas físicas, 

permitindo-lhes compartilhar um catálogo 

de produtos principais ao mesmo tempo em 

que lhes ofereceria a autonomia de ter sua 

própria logística, preços e gerenciamento 

de pedidos.

 

Além disso, a DIA também poderia 

implementar uma chamada “Arquitetura  

de White Label”, uma configuração que 

permite facilmente o envio da loja.  

 

Usando esta arquitetura, quando um 

pedido é realizado, o checkout da 

VTEX procurará entre todos os sellers 

disponíveis, aquele que possa entregar com 

o melhor SLA. Portanto, em vez de fazer 

o cliente selecionar de qual loja física os 

produtos serão enviados, um algoritmo faz 

o levantamento, garantindo que todas as 

partes fiquem satisfeitas. Desta forma, o 

cliente pode convenientemente obter tudo 

em sua lista de compras em tempo hábil, 

mesmo que os itens desejados estejam a 

dezenas de quilômetros de distância da sua 

casa, minimizando a quebra de estoque, 

otimizando os custos logísticos  

e aumentando a receita do DIA. 

https://help.vtex.com/pt/tutorial/what-are-franchise-account-and-seller-white-label--5orlGHyDHGAYciQ64oEgKa
https://help.vtex.com/pt/tutorial/what-are-franchise-account-and-seller-white-label--5orlGHyDHGAYciQ64oEgKa
https://help.vtex.com/pt/tutorial/what-are-franchise-account-and-seller-white-label--5orlGHyDHGAYciQ64oEgKa
https://help.vtex.com/pt/tutorial/white-label-sellers-selection-algorithm--3MemNQ4pKkWCpMdzI27AHa
https://help.vtex.com/pt/tutorial/white-label-sellers-selection-algorithm--3MemNQ4pKkWCpMdzI27AHa
https://help.vtex.com/pt/tutorial/white-label-sellers-selection-algorithm--3MemNQ4pKkWCpMdzI27AHa
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Quando os planos não  
correm conforme o esperado
Em 2020, depois que a maioria de seus 

sistemas internos foi atualizada para 

os mais altos padrões para garantir que 

tudo funcionasse perfeitamente, o DIA 

estava pronto para ver sua ousada visão 

omnichannel se concretizar, mas logo veio a 

pandemia do coronavírus. Felizmente para o 

DIA, no novo status quo, as pessoas foram 

forçadas a ficar em casa e então a opção 

mais segura era comprar on-line, o que não 

exigia uma mudança drástica de planos, 

mas uma aceleração. 

Mas as dark stores eram apenas uma 

solução a curto prazo, então o DIA 

começou a integrar simultaneamente suas 

lojas físicas, com grupos de 25 a 30 lojas 

adicionadas por semana. Em julho de 

2020, em apenas três meses e meio, o DIA 

integrou 352 filiais, tornando a sua ampla 

oferta de produtos disponível de forma 

rápida e segura para os seus clientes.

Inicialmente, para atender à alta demanda 

por produtos de supermercado através de 

seus canais on-line, o DIA transformou duas 

de suas lojas físicas em “dark stores”.  

As dark stores são lojas (ou às vezes 

centros de distribuição) fechadas ao 

público, funcionando 24 horas por dia,  

7 dias por semana, apenas para retirar  

ou entregar pedidos feitos on-line. 

“Esta foi uma ótima opção para 
nós, já que pudemos alcançar 
mais de 160 novos bairros  
e tornar o serviço do DIA Online 
conhecido por muito mais  
famílias.” 

Fernanda Onzari Nobua,  

Diretora de Ecommerce do DIA Argentina
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“O apoio da equipe VTEX foi  
fundamental para alcançar  
a implementação em tempo 
 recorde, o que nos permitiu  
escalar ainda mais as nossas 
operações.” 

Fernanda Onzari Nobua,  

Diretora de Ecommerce do DIA Argentina

“Foi necessário o 
apoio de todas as 
equipes do DIA.” 
 
Fernanda Onzari Nobua,  

Diretora de Ecommerce do DIA Argentina

No entanto, trazer o ecommerce para  

o mundo do comércio do varejo físico  

teve enormes implicações para os 

funcionários do DIA, tanto processuais 

quanto culturais. Eles tiveram que ser 

atualizados sobre as novas tecnologias  

e processos para dar suporte às operações 

de envio e retirada na loja, o que implicou 

em sessões de treinamento, além da 

reestruturação. Tudo isso em tempo 

recorde e em meio à pandemia.
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Colhendo os 
frutos
Após uma campanha de marketing para 

promover a incrível expansão do DIA Online, 

um elemento-chave para atrair clientes, 

o sucesso não demorou a acontecer. 

Em comparação com 2019, a taxa de 

conversão aumentou em 100%, e mais de 

50% dos clientes eram novos na loja on-

line do DIA. Uma validação impressionante 

das operações de ecommerce foi vista 

durante os grandes eventos de varejo 

Hot Sale e Cyber Monday, quando o DIA 

cresceu ano após ano em 583% e 316%, 

respectivamente. Além disso, somente em 

novembro de 2020, 50% dos pedidos feitos 

no on-line foram realizados através da 

retirada na loja, validando o investimento 

feito em uma ferramenta que suporta 

nativamente esse serviço. 

“O desafio era mostrar aos  
nossos clientes a variedade  
de produtos e o estoque de  
cada uma dessas novas lojas, 
mas a integração com a VTEX 
tornou isso possível.”

Fernanda Onzari Nobua, Diretora de  

Ecommerce do DIA Argentina

É fundamental ressaltar que estes números 

estão prestes a disparar nos próximos 

anos, devido a vários fatores. Em primeiro 

lugar, a taxa de penetração da Internet na 

Argentina está seguindo uma tendência 

crescente. Em segundo lugar, e de forma 

relacionada, a maturidade do ecommerce 

também está aumentando, pois as pessoas 

têm maior acesso e confiança nas compras 

on-line, e empresas como o DIA estão 

ajudando-as com FAQs e chatbots de 

atendimento ao cliente. Em terceiro lugar, 

à medida que as pessoas se acostumam 

com a conveniência das compras on-line, 

é menos provável que elas voltem ao velho 

modo de fazer compras. O discurso contra 

as compras físicas não será mais sobre 

segurança, mas sobre o tempo. De fato, 

63% dos compradores de supermercados 

on-line dizem que as compras on-line lhes 

pouparam tempo, um aspecto de extrema 

importância em uma época em que o tempo 

é tido como algo valioso.

https://www.statista.com/statistics/379962/argentina-internet-user-penetration/
https://www.statista.com/statistics/379962/argentina-internet-user-penetration/
https://www.bain.com/insights/omnichannel-grocery-is-open-for-business-and-ready-to-grow/
https://www.bain.com/insights/omnichannel-grocery-is-open-for-business-and-ready-to-grow/
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Basta observar o DIA: os compradores 

on-line podem encontrar e adicionar 

rapidamente os produtos que estão 

procurando usando uma navegação 

intuitiva no site, um mecanismo de busca 

avançado e poderosos recursos de filtros. 

Além disso, eles também podem obter 

recomendações de produtos. E uma vez que 

os produtos estejam no carrinho, eles não 

desaparecerão: o comprador cadastrado 

não precisará mais perder tempo repetindo 

o processo se precisar fazer algo mais 

urgente naquele momento ou se a bateria 

do laptop acabar de repente. E, é claro, a 

flexibilidade de ter a entrega em domicílio 

ou a retirada na loja em até três horas para 

mais de 100 filiais, é a cereja do bolo.

A digitalização tem o potencial 
de oferecer conveniência e per-
sonalização sem precedentes,  
o que significa que as mudanças 
no comportamento do consumi-
dor que estamos testemunhando 
hoje não são passageiras, mas 
profundas e duradouras. 
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Caminhos de crescimento
Em 2021, o DIA está totalmente dedicado 

em otimizar e crescer o seu ecommerce. 

Antes de tudo, integrar mais de 900 lojas. 

Embora não seja algo fácil, este sucesso 

consolidaria a posição de liderança do 

DIA no setor de supermercados argentino, 

o que seria um marco para os outros 

supermercados que também estão na onda 

da digitalização. 

 

Em paralelo, o DIA também continuará 

melhorando a experiência de compra do 

usuário, desde o tempo de carregamento 

do site até o design e a disponibilidade 

de estoque. Além disso, o programa de 

fidelidade da rede, ClubDIA, será estendido 

através das operações omnichannel, 

garantindo uma visão única sobre os 

descontos exclusivos do cliente e, o mais 

importante, unificando os ganhos. 

 

Por último, mas não menos importante, 

o DIA fortalecerá suas operações no seu 

marketplace, uma oportunidade de negócio 

que se materializou graças à capacidade 

de conectar facilmente outros sellers à 

plataforma de ecommerce. Atualmente, 

o marketplace do DIA já oferece tanto 

produtos Electrolux quanto Whirlpool.  

No entanto, em breve, aproveitando  

a abordagem de comércio colaborativo 

da VTEX, o DIA Online será capaz de 

incorporar outros varejistas, diversificando 

o estoque e impulsionando este fluxo  

de receita suplementar. 

 

Para suportar estas iniciativas a longo 

prazo e continuar o excelente trabalho 

iniciado em 2020, o DIA está treinando  

mais de 90 pessoas na área comercial  

com o objetivo de formar especialistas  

da abordagem omnichannel, um papel  

que todos os varejistas precisarão nesta 

nova era digital do comércio. 

Commerce Architecture
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Saiba mais em: 

vtex.com

Impulsione o crescimento  
dos negócios 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 outros setores a vender mais, operar 

com mais eficiência, escalar sem 

dificuldades e oferecer uma experiência 

extraordinária ao cliente.  

 

Nossa arquitetura moderna baseada 

em microsserviços e nossas poderosas 

ferramentas de negócios e desenvolvimento 

permitem que a VTEX prepare os 

negócios dos seus clientes para o futuro 

e os liberem de atualizações de software.

https://vtex.com/br-pt





