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É uma empresa de Tecnologia brasileira que se tornou uma das principais plataformas de e-commerce do  

mundo, que recentemente teve suas ações listadas na Bolsa de Nova York. É extremamente forte no campo  

LATAM.  

 

Plataforma de Comércio Digital, para quem busca uma solução definitiva e eficaz para o seu e-commerce.  

A VTEX é a plataforma de e-commerce que mais cresce no mundo, sendo uma solução totalmente  

integrada de comércio, marketplace e sistema de gerenciamento de pedidos (OMS), proporcionando o mais  

rápido time-to-revenue. 

 

Segurança, suporte e sólidas funcionalidades de comércio digital são alguns dos elementos a serem  

considerados a plataforma de e-commerce que melhor se adapte às necessidades da sua empresa.  

Além disso, uma boa, rápida e confiável plataforma podem ser útil tanto para o empresário quanto para os 

consumidores. 

A VTEX



Migrar de plataforma é um jeito de preparar a empresa para o futuro! 

 

O principal motivo para migrar de plataforma deve ser a possibilidade do que pode ser obtido da  

solução tecnológica do novo fornecedor que deseja contratar. No entanto, o maior obstáculo para a  

maioria dos varejistas online é a duração do processo de migração, que geralmente demora, mas  

pode ser reduzido se todos os aspectos forem analisados e configurados com antecedência. 

 

Migrar para uma solução all-in-one que também é composable pode ajudar a reduzir os custos de  

manutenção, além de acrescentar facilmente novos elementos à experiência do cliente e à  

experiência do usuário. Isto, por si só, também pode ajudar a manter os clientes satisfeitos e evitar um  

aumento inesperado nas taxas de rejeição ou uma queda nas taxas de conversão.  

 

Quanto antes entenderem os benefícios de uma loja virtual passar por uma migração de plataforma,  

mais rápido as empresas em todo o mundo irão avaliar suas próprias estratégias de e-commerce. 

O VTEX IO oferece as ferramentas necessárias para que você possa se concentrar nisso, e ir direto ao  

código em vez de perder tempo com o gerenciamento de infraestrutura, mas para entender melhor,  

listamos 8 principais pontos diferenciais do VTEX IO:

PORQUÊ MIGRAR PARA O VTEX  IO



Os desenvolvedores não precisam se preocupar com 

servidores e podem se concentrar 100%, já que o VTEX IO 

cuida da parte de infraestrutura do negócio. É uma 

plataforma nativa na nuvem, por isso permite que os 

desenvolvedores rodem aplicações escaláveis 

imediatamente sincronizadas com nossa plataforma – e 

você não precisa instalar mais nada para conseguir 

fazer o deploy!  

1. Infraestrutura1. Infraestrutura

Todo desenvolvimento na plataforma VTEX IO 

começa e termina com a VTEX IO CLI 

(Command Line Interface), que é exatamente o 

que você precisa durante seu processo de 

desenvolvimento. Assim que você tiver acesso a 

uma conta VTEX, você pode começar a usá-la 

para desenvolver suas aplicações sem ter que 

lidar com inúmeras configurações. O VTEX IO já 

vem pronto para ser usado.  

Utilizando apenas a CLI, você pode acelerar o 

desenvolvimento ao: 

 

• Fazer login na sua conta 

• Vincular arquivos locais ao VTEX IO 

• Lançar novas versões dos apps 

• Deprecar apps 

 

2. Não é necessária nenhuma configuração2. Não é necessária nenhuma configuração

UPDATE...



3. Workspaces3. Workspaces

Para acessar uma conta VTEX e desenvolver 

novas aplicações usando o VTEX IO, o usuário 

precisa de permissão. Porém, graças à forma 

como o VTEX IO é estruturado, o processo de 

autenticação é muito fácil. Uma vez 

autenticado, você pode vincular apps, navegar 

pelos seus workspaces e testar as mudanças 

no código sem ter o fluxo interrompido. 

4. Verificação Fluída De Permissão Do Usuário 4. Verificação Fluída De Permissão Do Usuário 

Quando os desenvolvedores estão fazendo o deploy do 

código, é essencial ter certeza de que ele não está 

interrompendo nenhuma experiência e é super 

importante poder avaliar se a mudança no código, de 

fato, melhora as métricas do seu negócio. 

 

Workspaces torna possível possuir ambientes de 

desenvolvimento e produção (no que se refere ao 

layout), na mesma conta. Possibilitando também testes 

A/B em produção.

Account Master

workspace

dev1--imediatadesign.myvtex.com

dev2--imediatadesign.myvtex.com

dev2--imediatadesign.myvtex.com



Para possibilitar a comunicação entre os 

desenvolvedores externos e a VTEX, existem algumas 

soluções, como o VTEX Community, um fórum para fazer 

perguntas, compartilhar ideias e resolver problemas, e o 

VTEX Developers, um canal no YouTube no qual realizam 

o Office Hours, para fazer anúncios semanais, responder 

perguntas da comunidade e ter um espaço aberto para 

apresentar demos. 

 

Qualquer pessoa que trabalhe com soluções da VTEX é 

bem-vinda e convidada a interagir através dos canais 

VTEX Community e/ou VTEX Developers. Dessa forma, 

compartilhamos o conhecimento dentro da 

comunidade.

6. Comunidade6. Comunidade

No IO, o desenvolvedor trabalha com apps por 

meio de workspaces separados. Com um único 

comando, ele pode desenvolver uma app 

personalizada e testar as mudanças no código. 

 

É possível também utilizar apps já existentes na loja 

da vtex, instalando de forma simples em seu 

ambiente.

5. Aplicações5. Aplicações



É impossível falar sobre o VTEX IO sem mencionar o Store  

Framework. O VTEX IO Store Framework é uma estrutura  

de implementação low-code com foco no  

desenvolvimento do storefront das lojas VTEX. A ideia é  

acelerar o desenvolvimento das lojas usando partes de  

códigos chamados de blocos de lojas, que são  

essencialmente componentes React de alta qualidade  

que permitem construir rapidamente seu storefront.  

 

Por exemplo, se o desenvolvedor quiser adicionar um  

componente rich-text – usado para texto escrito em  

markdown – à homepage, ele só precisará adicionar o  

bloco “rich-text” com o texto que deseja e adicionar  

uma referência a ele no bloco da homepage da loja:

7. VTEX IO Store Framework7. VTEX IO Store Framework



Além da vantagem para os desenvolvedores, também permite que os gerentes de conta – que não estão 

necessariamente familiarizados com o código, como o pessoal de marketing, façam mudanças na loja pelo 

Site Editor.  

 

O Site Editor é um painel do lado do admin da plataforma da VTEX que permite mudanças no storefront sem 

ter que lidar com nenhum código, modificando apenas as propriedades do bloco. Por exemplo, é possível 

mudar imagem do logo diretamente dentro dele.

9. Site Editor9. Site Editor



8. Lojas Sempre Evoluindo8. Lojas Sempre Evoluindo

Combinando as vantagens da plataforma VTEX IO com o Store Framework, você terá lojas sempre 

atualizadas e aprimoradas sem ter que fazer nada. VTEX e sua comunidade estão continuamente 

melhorando a experiência de desenvolvimento, criando novos blocos de lojas, corrigindo bugs e 

construindo apps que incorporam novas funcionalidades às lojas.

Assim, você pode sempre melhorar sua loja e, 

dependendo de qual aplicativo está sendo atualizado, sua 

loja pode aproveitar, perfeitamente, as mudanças feitas 

na nova versão.

Community



QUAIS FUNCIONALIDADES DO IO?QUAIS FUNCIONALIDADES DO IO?

Mas para ser mais específico, trouxemos algumas funcionalidades que a VTEX IO possui e, com certeza te 

trará grandes vantagens. Para ser mais preciso, essa plataforma mais robusta te oferece praticidade ao dia-

a-dia, agilidade no manuseio e rapidez nas edições, e sabemos que esses detalhes são de extrema 

importancia, e fazem muita diferença. 

 

Então veja mais sobre os benefícios oferecidos para sua loja virtual:

Site Editor E Conteúdo 

 

Aqui você pode gerenciar os  

diferentes tipos de espaço de  

trabalho, publicar aplicações e  

personalizar a frente da loja  

usando blocos.

Painel De Performance 

 

Um painel de controle para  

comércio unificado, pois centraliza  

todos os dados dos pontos de  

venda e seller, em um único lugar.



Blocos Básicos de Composições 

 

É possível montar a sua loja de forma simples e  

obejtiva através dos blocos de edições.

Blocos Customizados Para Sua 

Identidade Visual 

 

Construa blocos customizados no VTEX IO, com  

um tema, que utilize React, Typescript e GraphQL.

Layouts Complexos 

 

Usando alguns dos blocos de layout para criar um perfil 

para sua loja.

Pode-se construir um template dispondo blocos um  

ao lado do outro, mas há ainda outros layouts mais  

complexos que precisam ser feitos: abas, modais, etc.



Dois grandes aliados das vendas são os Dashboards e Relatórios, certo? 

Então quando falamos de e-commerce uma das primeiras coisas que vem à cabeça são vendas, e mais  

vendas. Mas junto à elas, é importante lembrar de analisa-las e ter bons KPI’s (indicadores de desempenho), o  

que te ajudará a entender os produtos que mais tem saída, também os departamentos que os clientes têm  

maior interesse e até o desempenho dos canais que seu e-commerce mais atua. 

 

Dentro da VTEX IO é possível gerar bons relatórios de venda e, naturalmente, identificar quais produtos estão  

vendendo mais e/ou menos, qual a melhor época para efetuar vendas de determinados produtos, definir metas  

e objetivos, entre outros. 

 

Dessa forma, você terá base comparativa para identificar oportunidades em eventos sazonais, como a Black  

Friday, onde é possível, dentre outros fatores, utilizar o desempenho dos anos anteriores como experiência para  

criar novas estratégias para esta data, que é tão importante para o e-commerce brasileiro. Assim como ações  

rápidas com acesso aos dados em tempo real para verificar se há algum evento excepcional acontecendo,  

onde você deve agir rapidamente. 



No painel de controle você automatiza informações gerando dados repetitivos sem gastar parte do tempo  

de seus colaboradores com essas ações, e também, pode usar técnicas de mercado para aumento de ticket  

médio e consequentemente de faturamento, sendo uma delas o cross-selling, que visa a compra de um 

segundo produto adicionado à primeira venda por meio de uma condição especial. Por exemplo, você pode 

identificar um produto específico do seu catálogo que não tem muita saída e ofertá-lo como acessório de 

oportunidade de desconto para clientes que buscaram por outro produto.  

Tudo isso dentro de Performance. 

 

• Aplicações Backend (rotas, eventos, aplicações internas e externas) 

• Aplicações Administrativas 

• APIs de Commerce 

 

Além das funcionalidades gerais da VTEX IO, existem algumas que impulsionam o seu perfil em específico,  

como o Vtex IO para Mercados, Vtex IO para Varejo, Marketplace, entre outros. 

 

Sabemos que cada loja possui sua necessidade, e por isso, a Vtex oferece uma plataforma abrangente para  

todos os ramos, onde algumas funções podem te ajudar a administrar e ter o melhor da ferramenta para o  

seu negócio.



COMO FICA EM RELAÇÃO AOS DADOS QUE POSSUI NA VTEX?COMO FICA EM RELAÇÃO AOS DADOS QUE POSSUI NA VTEX?

Certamente você tem interesse em migrar para a plataforma VTEX IO para melhorar o desempenho e 

usabilidade da sua loja virtual, mas quando cogita em migrar pensa logo nas configurações, nas ações e 

funções que possui atualmente, certo? 

É natural que o receio de perder algo surja, afinal, ali dentro está todo o esforço e dedicação que investiu para 

chegar aonde está. Então pensando em todos os lados, a VTEX te permite migrar para VTEX IO carregando todas 

as suas atuais informações, mas com a vantagem de fazer melhorias em todo o seu sitema. 

INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS COMO MARKETPLACES, ERPS E CRMINTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS COMO MARKETPLACES, ERPS E CRM

Assim como a plataforma Vtex sempre permitiu a integração da sua loja com as plataformas de marketplace,  

com os sistemas de ERP e de CRM, a VTEX IO também permite.  

E muito mais. 

 

Ainda não possui o seu e-commerce? Venha conhecer a Imediata! 

Somos uma Consultoria de Marketing Digital Reseller and Project VTEX & LINX com foco em Implementação de 

E-commerce & Marketplace e auxiliamos na construção de marcas que buscam alavancar seus ativos. 



http:// imediata.me 


