
SOLUÇÕES PARA FMCG/CPG

Execução 
no PDV
Garantindo a eficiência de suas equipes de 
vendas e merchandising



Mais do 30 clientes 
no mundo todo

Histórias de sucesso 
em mais de 25 países

5 escritórios 
EUROPA, LATAM E AMÉRICA DO NORTE

Feito por Inteligência Artificial
A mais recente tecnologia no interior

Ailet: Nosso Sucesso



Solução Ailet: O que pode ser feito?

Reconhecimento de 
planograma

Integrado com ferramentas de 
planejamento

A auditoria de prateleira 
leva 2 minutos

Reconhecer SKU + 
tags

96% de detecção fora 
da prateleira

Disponibilidade de prateleira
+7%

As vendas são 
maiores +1-2%

O custo de auditoria 
é menor em 60%

Preços de prateleira 
precisos

Falta de conformidade 
com o planograma

A auditoria de prateleira leva
15-60 minutos

Etiquetas de preços 
incorretas

Fora de prateleira

PROBLEMA SOLUÇÃO BENEFÍCIOS

Loja perfeita
set-up

Aumento de las 
ventas

Gestão de numerosos KPI quanto 
a disponibilidade de produtos



O usuário tira uma 
foto na loja usando o 

aplicativo Ailet

As imagens são 
processadas e 
reconhecidas 

instantaneamente

A análise está disponível em 
tempo real para representantes 

em campo e gerentes de 
vendas/categoria e marketing no 

escritório

Menos de 
20 

segundos

Solução Ailet: Como funciona?



Disponibilidade de SKU 
na prateleira / MSL

Parcela de prateleira 
em categorias

Solução Ailet: KPI

Monitoramento e execução 
de preços

Conformidade 
do planograma

Gerenciar as tarefas do PDV 
usando o Loja Perfeita 
como 
sistema de pontuação  



• Representante 
de vendas

• Supervisor Auditor

• Supervisor 
Auditor

•  Gerente de dados

• Gerente de categoria
•  Gerente de vendas

• Auditor Gerente de 
categoria 

• Gerente de vendas 
• Gerente de marketing 

C-level

Plataforma CPG: Usuários e Entregáveis

Ailet Mobile Ailet Web Ailet BI



Execução de Varejo: Benefícios recebidos

+

Resultados 
online 

instantâneos

+

Processos 
otimizados

+

Mais decisões 
baseadas em 

dados

+

Maior 
precisão de 

dados

Alcance mais em 
menos tempo

+

Ajuste 
empresarial

+



Execução de Varejo
Prateleira 
Percepções

Plataforma CPG: Módulos e Componentes

 VAREJO BÁSICO   LOCALIZAÇÃO 
NA GONDOLA 

   BI ANÁLISE

VERIFICAÇÃO DE 
PREÇO

LOJA 
PERFEITA

PARTE DE 
PRATELEIRA 

(SOS)

DISPONIBILIDADE 
NA PRATELEIRA 

(OSA)

PRATELEIRA 
DOURADA

CONTROLE 
DE BLOCO 
DE MARCA

MONITORA
MENTO DE 
PREÇOS



CASES DE 
SUCESSO



✔Europa (1 país)

✔Mais de 400 SKUs

✔Mais de 1.000 força de vendas

Diminuir o tempo de auditoria dos pontos de venda pela equipe de 
campo.

QUESTÃO

SOLUÇÃO

RESULTADO

ALCANCE Execução de Varejo

✔Duração do projeto:> 5 anos

✔Aumento de vendas:+ 2%

✔O reconhecimento e preparação do relatório de layout:<20 segundos

✔Reconhecimento no nível de revestimentos de SKU individuais: 93,7%

✔Reconhecimento da disponibilidade na prateleira (OSA):97,1%

Cases de sucesso



✔LATAM (1 país)

Para otimizar o processo de auditoria nas lojas. Capacitar as equipes de 
merchandising que executam a auditoria para a empresa

QUESTÃO

SOLUÇÃO

RESULTADO

ALCANCE
Execução de Varejo
Monitoramento de 
preços

✔Diminuição do tempo de auditoria por: >50%

✔Maior precisão no monitoramento de preços

Cases de sucesso



✔LATAM (1 país)

✔800 lojas

Para otimizar o processo de auditoria nas lojas. Capacitar as equipes de 
merchandising que realizam a auditoria nas lojas

QUESTÃO

SOLUÇÃO

RESULTADO

ALCANCE
Execução de Varejo
Monitoramento de 
preços

✔Custo reduzido por auditoria por loja/SKU: - 20%

✔Reconhecimento no nível de revestimentos de SKU individuais: >95%

✔Estatísticas online instantâneas no painel online

Cases de sucesso


