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RESUMO 

 

Este artigo cientifica tem como enfoque relatar assuntos sobre um dos mais atuais 

processos de vendas no mercado do varejo, este processo por nome omnichannel como é 

conhecido no ramo do E- commerce tem como propósito oferecer à sociedade de consumo 

melhore experiências no momento em que estes forem às compras. O objetivo central é 

transmitir ao leitor um conceito novo de vendas, este que é natural do EUA e que hoje já 

está sendo estudado, gerenciado e até já aplica em algumas empresas brasileiras. O 

método aqui utilizado tem como base outros artigos relacionados à omnichannel, livros e 

matérias relevantes ao assunto que nos transmitirão uma nova maneira de pensar sobre 

processos de vendas e o aperfeiçoamento dos diversos meios que podem ser usufruídos 

pelas empresas que desejam satisfazer os desejos da sociedade de consumo. 

 

ABSTRACT 

 

This scientific article is to focus on reporting issues one of the most current sales processes 

in the retail market, this process omnichannel name as it is known in the E- commerce 

branch aims to offer the consumer society better experience when they are shopping. The 

main objective is to convey to the reader a new sales concept, this is natural the US and 

today is already being studied, and managed to already apply in some Brazilian companies. 

The method used here is based on other articles related to omnichannel, books and 

materials relevant to the subject that we transmit a new way of thinking about sales 

processes and improving the various means that can be enjoyed by companies who wish to 

meet society's wishes consumption. 
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1 INTRODUÇÃO                   

 

Dado a atual esfera do varejo, que tem se firmado na tendência do E - commerce, 

conforme a mudança do comportamento do cliente que busca as melhores formas de 

compras, ao qual tem se estabelecido através das novas tecnologias e meios de 

comunicação, criou-se um novo tipo de comportamento, tanto por parte de clientes quanto 

por parte de lojas; O mundo virtual tornou-se parte integrada da vida das pessoas, a 

facilidade de acesso a tudo onde e quando quiser, é uma realidade, atualmente o varejo tem 

implementado seus canais para possibilitar as pessoas o conhecimento e ter acesso a seus 

produtos. Entretanto o comercio exige que o cliente se torne o centro do seu universo, para 

isso criar canais integrados que possibilitem uma experiência única de compra e a 

satisfação do cliente é a proposta do Omnichannel.  

Atualmente o entendimento do conceito de experiência tem sido estabelecido em 

grandes potências do varejo, não basta expor um produto em loja física ou virtual e vende – 

lo, faz se necessário formular planejamentos e estratégias que seja capaz de dar ao cliente 

uma experiência no momento do contato com o produto, serviço ou empresa,o cliente esta 

cada vez mais exigente e os meios eletrônicos e moveis tem dado a ele “poder” para decidir 

onde, quando e como adquirir o produto, e como as empresas tem se modificado em meio a 

esse novo cenário? Na realidade muitas ainda não tem conhecimento de tudo o quanto elas 

podem oferecer quando se alinham a proposta do comercio de múltiplos canais, por sua vez 

aquelas que buscam se modificar junto as tendências do comercio tem se mantido forte no 

mercado, pois acompanham as mudanças que ocorrem nesse meio e as reais necessidade 

do comercio atual. 

No que diz respeito ao cliente entendemos que ele o ponto mais importante em 

qualquer tipo de comercio, conhecer e satisfazer seus desejos e necessidades e o proposito 

de qualquer empresa, porem entramos em uma era onde não a mais o desejo da massa 

como um todo, cada cliente conta e saber tudo sobre ele e algo excepcional, para se manter 

competitivo no cenário atual. 

O omnichannel ou multicanais é a ferramenta ideal para se enquadrar nas 

tendências que vem surgindo a cada dia, e com elas a necessidade de conhecer o cliente e 

oferecer a ele não somente um produto ou serviço mais a melhor experiência possível, que 

se inicia no primeiro contato do cliente e segue em todos os demais, criando parâmetros, 

cruzando dados para saber tudo sobre seu cliente e por fim alinhar seu negocio para que 
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em todos os contatos com seu produto ou serviço o cliente seja conhecido por você , e ele 

possa vivenciar experiência positivas que produza satisfação no mesmo, esses esforços 

existem a fim de agregar valor, crescimento e desenvolvimento para o negocio. 

 

2 E - COMMERCE 

 

 

Salvador descreve o E– commerce ou comercio eletrônico, explicando de forma 

sucinta, essa modalidade de comercio: “Podemos defini-lo como uma transação comercial 

feita através de meios eletrônicos, com transferência de fundos e dados por meios 

eletrônicos e troca de informações. De maneira geral, é uma compra feita a distância” 

(SALVADOR, 2013). 

O E-commerce é uma atual e forte (ferramenta) nos dias de hoje, um modelo bem 

aderido pela sociedade de consumo que a cada ano aumenta de forma considerável e 

assustadora, implantado na rede ele trás consigo a facilidade aos seus usuários, 

comodidade na hora da compra e poder de escolha, da acesso á produtos para diversos 

tipos de consumidores, facilitando assim a vida dos mesmos, e a praticidade no momento da 

escolha por produtos ou serviços, preços e prazo de entrega: “É poder ir ao shopping de 

pijama: comprar sem sair de casa, do escritório, por computador, celular ou por outro 

dispositivo”. (SALVADOR, 2013, p. 11). O crescimento de consumidores online trouxe ao 

mundo novas oportunidades de transações comerciais, por sua vez as empresas que não 

enxergam esse movimento estão tendenciosas a perder seu espaço no mercado, mas como 

o ramo de E-commerce cresce cada vez mais, esse que por sua vez subdivide-se em:  
 
B2B (business-to-business), de empresas para empresas; B2G 
(business-to-government), de empresas para órgãos públicos; 
B2C (business-to-consumer), de empresas para consumidores; 
e C2C (consumer-to-consumer), de consumidores para consumidores. 
(SALVADOR, 2013, p. 11). 

 

Mas pensando na atualidade, os processos de globalização, a informação e de forma 

instantânea, tecnologias que a cada dia surgem, um mundo onde tudo é modificado 

constantemente em uma velocidade cada vez maior; Talvez venha dai uma ideia de que o E 

– commerce surge desses meios e, portanto sua real característica por vezes e esquecida, 

Salvador cita: 

 
Quando foram descobertas as primeiras minas 
de ouro na Califórnia, houve uma corrida dos exploradores, 
que iam para o garimpo e não tinham condição de renovar 
seus estoques pessoais. Os caixeiros-viajantes visitavam as 
minas, viam o que os mineiros precisavam e, então, faziam 
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os pedidos via telégrafo em uma cidadezinha próxima, para 
que o fabricante enviasse. Nesse processo, os produtos demoravam 
de um a dois meses para serem entregues aos mineiros. 
Compravam a distancia e pagavam adiantado, sem ver o produto. Essas 
foram as primeiras transações de comércio 
eletrônico da História... (SALVADOR, 2013, p. 11-12). 

 

O autor nos mostra acima que o termo abrange não somente compras por lojas 

virtuais, mas sim toda operação comercial que por sua vez é realizada, por meios 

eletrônicos através de uma intermediação sem a presença no local de um comprador ou 

vendedor especifico, mas sim intermediários que o fazem, o seu exemplo demonstra de 

forma brilhante a realização de uma operação de comercio eletrônico. “Aqui no Brasil os 

movimentos tiveram início na década de 90, com o surgimento dos portais de internet, como 

UOL e ZAZ;” (SALVADOR, 2013, p.12). Magazine Luiza, Saraiva e Booknet (que foi vendido 

e tornou-se o Submarino) Americanas e submarino são citadas por Salvador como pioneiras 

no E – commerce nacional, sua abrangência no cenário Brasileiro ainda não possuía a 

magnitude atual, ao qual começou a tornar-se real, em meados de 2001 a 2004 “Com o 

estouro da bolha pontocom, muitas empresas que não tinham um modelo de negócios 

sustentável saíram do jogo” (SALVADOR, 2013, p.12). Como catalisador do varejo 

eletrônico que já estava em Ascenção quando sites notaram as novas tendências de 

mercado eletrônico, e então sincronizaram esforços para tornar esse o meio de vendas 

participativo e alcançável onde o cliente desejar ou necessitar ”Google, Yahoo! e outros 

sites de comparação de preços, como Bondfaro e Buscapé, cresceram e consolidaram o 

mercado” (SALVADOR, 2013, p.12). 

 
Em 2010, desembarcou no Brasil outro fenômeno: os sites 
de compras coletivas. Um movimento que trouxe muitos novos 
consumidores, pessoas que normalmente não comprariam, 
atraídos por ofertas de até 90% de desconto. Outro marco. Em 
2011, o perfil dos investidores começa a mudar, com a verticalização 
das compras coletivas, a consolidação de sites de 
distribuição de audiência, a compra da Ikeda pela japonesa 
 Rakuten e o lançamento do Google Shopping. (SALVADOR, 2013, p.12). 

 
Segundo o autor informa acima , conforme o crescimento da circulação de 

informações por meios eletrônicos, o consumidor por sua vez assumiu seu lugar de 

destaque, procurando mais informações sobre o que querem realmente comprar, gerando 

assim entre os varejistas um novo desafio, desafio esse de se adaptarem à mudança de 

mercado, não mais somente investir em marketing e na imposição de seus produtos e 

serviços ao consumidor, mas criar novas estratégias de divulgação para melhor se 

posicionar e poder competir, agora não mais somente com as empresas do mesmo porte 

financeiro, mas também com os nichos mercadológicos favorecidos pelo E-Commerce que 
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proporcionou a disputa por igual a todas as empresas que realmente podem oferecer um 

produto de qualidade, melhor preço, melhor prazo de entrega e com mais informações aos 

consumidores. 

 

Como o consumidor começou a 
ver preço, prazo e informações dos produtos, em vez de se 
importar somente com a marca da loja, os pequenos passaram 
a ter oportunidades no comércio eletrônico. O consumidor não 
comprava mais pelo nome da loja, e sim pelo produto. (SALVADOR, 2013, 

p. 12). 

 

2.1 Vendas online 
 

Pensar em vendas é pensar em gostos, vontades e necessidades não seriam tão 

incomuns de se notar o quanto o comportamento das pessoas mudam ao longo do tempo, 

fatores da moda, sazonais e estações do ano ditam as regras nesse jogo. 

 
É interessante notar uma mudança comportamental 
nos últimos anos, em função do aumento das classes C e D 
no consumo via internet. Moda e acessórios; e saúde/beleza 
avançaram até a quinta colocação entre as categorias mais 
vendidas, refletindo o aumento do consumo pelas mulheres. (SALVADOR, 

2013, p. 13). 

 
Com essa mudança tão intensa no comportamento de compras dos consumidores 

gerou se um impacto considerável às empresas no seu faturamento, suas vendas 

aumentaram conforme o crescimento de pessoas online, um crescimento favorecido pelo 

alargamento das fronteiras em relação à tecnologia no nosso país. 

 
A evolução do mercado tem outro marco em 2008, quando 

o governo reduziu o IPI de notebooks e desktops, ao mesmo 
tempo ampliando a oferta de crédito. Computadores mais 
baratos, em 12 vezes, democratizaram o uso da internet: a 
população com renda inferior a R$ 3.000 por mês passou a 
acessar a internet e comprar online. E o perfil de consumo 
também mudou: em 2009, a redução do IPI para os eletrodomésticos 
colocou essa categoria em primeiro lugar nas vendas 
online. (SALVADOR, 2013, p. 12). 

 

           Conforme o surgimento da liberação de crédito e melhores formas de parcelamento 

no nosso País houve uma grande elevação nas compras de bens eletrônicos e acesso a 

internet, o que possibilitou um aumento considerável nas vendas online, gerando assim um 

faturamento de bilhões de reais ao mercado de vendas no segmento do E - commerce.  A 

redução do IPI serviu como um catalisador de consumo de eletrodomésticos dando uma 
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alavancada nessa categoria que antes apresentava um acesso mais difícil por maior parte 

da população brasileira. 

 
Neste mesmo ano o Brasil começou a vivenciar o fenômeno 
das redes sociais: o Orkut chegou em 2008 e se consolidou 
em 2009, sendo seguido pelo Twitter, YouTube, Facebook e 
pelo entendimento de que as redes sociais podem ser também 
redes de venda de produtos. (SALVADOR, 2013, p. 13). 

 
Como citado pelo autor acima , a redes sócias serviram de grande suporte para que 

as empresas pudessem também estar se divulgando de forma mais abrangente aos seus 

clientes, através do patrocínio com as redes sociais as empresas que trabalham de forma 

criativa e inovadora conseguiram multiplicar o seu faturamento anual e alcançar novas 

regiões onde ainda não estavam inseridas. O mercado está cada vez mais tendencioso ao 

crescimento na área da tecnologia, um ponto positivo para as empresas que se dedicarem a 

trabalharem duro e buscarem melhores formas de integração e inteiração dos múltiplos 

canais disponíveis, podendo assim se planejar para oferecer melhores produtos e serviços 

aos seus consumidores; “O faturamento anual do E-commerce evoluiu de R$ 0,54 bilhão, 

em 2001, para R$ 18,7 bilhões em 2011. Um estupendo crescimento de 3.362%”. (FELIPINI, 

2012,p. 7 ). Percebe se aqui um crescimento estupendo como cita Felipini, “Estamos falando 

do E-commerce “puro”, em que não são consideradas as vendas de automóveis, leilões e 

passagens aéreas. Trata-se de milhares de lojas virtuais vendendo roupas, bebidas, 

remédios, livros, CDs, eletrodomésticos, entre outros. Isso”. (FELIPINI, 2012,p. 7 ).  Deve-se 

ao conglomerado de centenas de lojas virtuais varejistas, que por ano consegue agregar 

mais valores á esse faturamento. Um excelente faturamento em vendas, número que nos 

revelam uma forte tendência de crescimento. Mas afinal, o que vender e para quem vender? 

O que poderia se comercializar na internet para que este pudesse estar contribuindo para 

este faturamento tão estupendo?  

 

Pensemos em um produto de uma forma mais ampla: qualquer coisa 
oferecida na Internet em troca de pagamento. Pode ser um bem tangível, 
como um livro, uma obra de artesanato ou um DVD; pode ser digital, como 
um software ou e-book; pode ser um serviço de web design ou tradução, e 
assim por diante. Um bom produto é algo que atende a alguma necessidade 
ou algum desejo de seu público potencial. É algo que os consumidores 
online precisam ou, pelo menos, gostariam de adquirir. (FELIPINI, 2012,p. 
7)  

 

Não restam duvidas de que as vendas bem como faturamento através do E – 

commerce revelam parâmetros surpreendentes “os números do e-commerce no Brasil são 

extremamente positivos, com mais de trinta milhões de pessoas comprando de forma 
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rotineira pela Internet e um faturamento que cresce firme sistematicamente nos últimos dez 

anos”. 

 

2.2 Mobile 

 

Sem dúvidas o E – commerce esta em constante Ascenção, é um dos principais 

catalisadores desse processo e o mobile, ou em tradução livre móvel, que é utilizada para 

denominar celulares móveis e de plataformas, sites e aplicativos otimizados para celulares 

smartphones.  

As plataformas de desenvolvimento de aplicações móveis podem ser 
definidas como um ambiente digital que possua as ferramentas corretas 
para o desenvolvimento de apps focados em dispositivos mobile. Por meio 
delas, companhias podem atingir usuários de smartphones 
independentemente das suas preferências por celulares com iOS ou 

Android. (www.totalcross.com/blog/entenda-o-conceito-de-mobile-

development-application-plataform/ Acesso em: 24 Setembro de Setembro 
de 2016) ) 

 

O mobile tem buscado evoluir no que diz respeito à otimização de sua plataforma, 

para assim facilitar a criação de aplicativos e sites mobile, e facilitando a migração dessa 

mudança, que é tão excepcional atualmente; É um meio que permite as empresas aderir 

essa nova forma de pensar, agir e ser para a integração entre os canais, pois tudo esta 

concentrado a nossa atual ferramenta de grande valor para o mundo comercial, mais 

conhecidos como os smartphones.  O mobile traz consigo uma enorme força de vendas 

para as lojas. “A informação está na palma da mão e, por conta dessa facilidade, pede 

imediatismo e uma experiência sem interrupções – e frustrações – no ato da compra.” 

(www.ecommercenews.com.br) 

 

Além de um site mobile é possível utilizar outras ferramentas, como 
aplicativos. Os aplicativos mobile permitem uma comunicação mais 
dinâmica, personalizada e menos invasiva com o consumidor. Dessa forma, 
a empresa garante um atendimento personalizado e melhora 
consideravelmente a experiência do cliente com a marca. (Gustavo Bacchin. 
www.ecommercenews.com.br/artigos/cases/omnichannel-e-mobile-as-
chaves-do-sucesso-para-o-varejo.  Acesso em: 22 Setembro de Setembro 
de 2016)) 

 

Nota-se então que cresce uma demanda de clientes que se relaciona com todos os 

tipos de canais e redes sociais disponíveis para o seu consumo, com isso as empresas 

http://www.totalcross.com/blog/entenda-o-conceito-de-mobile-development-application-plataform/
http://www.totalcross.com/blog/entenda-o-conceito-de-mobile-development-application-plataform/
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tendem a buscar o aperfeiçoamento de seus sites e sistemas para oferecer melhor seus 

produtos e serviços a esses consumidores. 

 

De acordo com dados do Google, a população conectada cresceu nos 
últimos anos, enquanto a de indivíduos "móveis" avançou em ritmo ainda 
mais acelerado. Se em 2010, os internautas eram 82 milhões, em 2015, 
passaram a 117 milhões. Já o número de donos de smartphones pulou de 
10 milhões para 93 milhões no mesmo período. Com isso, a participação 
dos celulares no acesso à internet cresceu 112% em um ano. (Luciano 
Sandoval. (www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-o-omni-
channel-e-influenciado-pelo-mobile/111131/. Acesso em: 21 Setembro de 
Setembro de 2016) 

 

Atualmente todos tem acesso a um smartphone, um telefone móvel, por vezes até 

mais de um, são parâmetros importantes, pois eles se tronaram como extensão do nosso 

corpo, praticamente não se vive sem o mobile. “Se existe uma experiência que você precisa 

gerar ao seu consumidor hoje, é a móvel. Porém, isso significa reformular todas as 

interações existentes a partir do zero, e não simplesmente adaptá-las para dispositivos 

móveis.” (www.administradores.com.br). 

“Tornou – se imprescindível, a obtenção de meio que facilitem e melhorem toda e 

qualquer experiência pelo mobile, afinal falamos de algo que esta integrado à vida das 

pessoas.” Os usuários móveis são, segundo o Gartner, quatro vezes mais envolvidos do que 

aqueles que navegam na web e suas expectativas também são grandes quanto à 

experiência de uso.(www.administradores.com.br). 

A representatividade do mobile no comercio eletrônico, esta na acessibilidade e 

facilidade na experiência com o cliente, a plataforma e extensa, portanto o nível de 

informação e quase que infinito, pois além de ser móvel, tudo é sincronizado. 

“Independentemente do segmento ou tamanho das empresas, a mobilidade trará mudanças 

significativas na maneira de fazer negócios, seja no relacionamento com os clientes, na 

gestão da produção ou do desempenho da força de vendas ou logística.” 

(www.administradores.com.br).  

Pensar em segurança, suporte e informação de forma rápida, concisa e objetiva, 

resulta em melhor satisfação à aquele que tem acesso ao conteúdo.  

 
A verdade é que não há mais como pensar em vendas sem associá-las a 
estratégias mobile. O consumidor não enxerga mais, por exemplo, 
diferenças entre lojas físicas e virtuais. Ele usa, sem distinção, todos os 
canais de compras disponíveis no mercado. São smartphones, tablets, 
computadores, televendas, lojas físicas, vendas de porta em porta, ou o que 
quer que seja. (LucianoSandoval 
www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-o-omni-channel-e-
influenciado-pelo-mobile/111131/ Acesso em: 21 Setembro de Setembro de 
2016) 
 

http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-o-omni-channel-e-influenciado-pelo-mobile/111131/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-o-omni-channel-e-influenciado-pelo-mobile/111131/
http://www.administradores.com.br/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-o-omni-channel-e-influenciado-pelo-mobile/111131/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-o-omni-channel-e-influenciado-pelo-mobile/111131/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-o-omni-channel-e-influenciado-pelo-mobile/111131/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-o-omni-channel-e-influenciado-pelo-mobile/111131/
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3 OMNICHANNEL 

 
 

Omni-Channel é uma tendência do varejo que se baseia na convergência 
de todos os canais utilizados por uma empresa. Trata-se da possibilidade 
de fazer com que o consumidor não veja diferença entre o mundo online e o 
off-line. O Omni-Channel integra lojas físicas, virtuais, e o comprador. Dessa 
maneira, pode explorar todas as possibilidades de interação.  
(SEBRAE Nacional - 02/02/2015) 

 

Por se tratar de um novo conceito, essa integração de múltiplos canais ainda esta 

sendo estabelecida atualmente no comercio, o cliente suas vontades, seus desejos, a sua 

satisfação é a pedra da coroa do negócio, é por ele que o comercio pulsa e busca 

mecanismos para melhor satisfaze–lo. “O termo omnichannel surgiu quando os varejistas 

americanos perceberam que apenas 12% dos consumidores realizavam a maior parte dos 

seus processos de compras inteiramente em lojas físicas”. (www.administradores.com.br). 

O mundo do comércio tem buscado acompanhar as grandes enxurradas de 

tecnologias e melhores meios de realizar relações comerciais, não sabemos mais esperar, 

vivemos em um mundo de informação quase que ilimitadas mudanças que acontecem a 

cada minuto, somos um mundo globalizado, totalmente ligado, e como o varejo físico 

sobrevive a esse novo mundo é o desafio do ominichannel. “No multicanal, o cliente tem 

acesso a múltiplos pontos de contato (loja física, loja online, venda direta e/ou televendas), 

agindo de forma independente”. (www.administradores.com.br ). 

Vemos aqui a descrição do processo de multi canal, a proposta do omnichannel é 

alinhar todos os possíveis canais, para se chegar ao cliente com a melhor oferta e o melhor 

serviço. É verdade que os pontos positivos do E – commerce possibilita a este um 

relacionamento comercial em ritmo mais acelerado, deve se afirmar então que os meios 

eletrônicos atualmente são suficientes para ir aos poucos acabando com os físicos? 

Devemos nos ater a alguns detalhes que para o comercio varejista faz uma grande 

diferença. “As lojas tornaram-se quase que onipresentes desde 1994 com a abertura da 

internet comercial, tais lojas estão nos bolsos das pessoas, nos tablets, nos computadores”. 

(Experiência do cliente 2 0. canal e-commerce Brasil | Omnichannel e o futuro das lojas 

físicas, Sérgio Herz). 

               Segundo o autor declara acima, o cliente tem a loja no alcance da sua mão, nesse 

mundo virtual, as empreses e os vendedores enfrentem uma grande realidade, que 

confronta qualidade e o desemprenho de suas lojas ou produtos, os clientes insatisfeitos ou 

satisfeitos buscam da mesma forma, meios de exaltar ou derrubar o produto ou loja. “Rede 

social virou a central de atendimento/reclamação” (Experiência do cliente 2 0. canal e-

commerce Brasil | Omnichannel e o futuro das lojas físicas, Sérgio Herz). 

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-voce-precisa-pensar-omnichannel/110682/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-voce-precisa-pensar-omnichannel/110682/


 

10 

 

O autor cita acima, sobre como as redes sociais desenvolvem um papel importante 

neste negócio, onde clientes buscam também os meios eletrônicos para expor suas 

impressões a respeito de suas experiências na hora da compra, os multi canais, são aqui 

uma grande necessidade, afinal o porquê da existência do vendedor senão o comprador. Os 

multi canais buscam oferecer a melhor experiência, pois no mundo digital, demonstrar uma 

boa impressão vem das estratégias de multi canais, para fazer com que as pessoas sintam - 

se importantes a ponto de ter em sua mão, seus principais desejos e vontades a um clique 

da compra, diferente das lojas físicas ao qual contam com vendedores e estratégias de 

vendas, tendo em vista que nem sempre um bom atendimento gera a ação da compra, mas 

sim uma experiência completa, ligando os desejos, vontades e necessidades do cliente. 

(Experiência do cliente 2 0. canal e-commerce Brasil | Omnichannel e o futuro das lojas 

físicas, Sérgio Herz). 

 

Cada canal de atendimento reconhece os dados coletados por outro canal e 
os interliga, possibilitando a verificação dos interesses dos clientes. Esse 
processo de maior integração entre a oferta de canais de vendas, 
promoções e relacionamento, conjugado com o estudo sistemático do 
comportamento do consumidor e seu uso no desenvolvimento de negócios, 
gerou o conceito de omnichannel. (Fabíola Paes, 
www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-voce-precisa-
pensar-omnichannel/110682/ Acesso em: 21 Setembro de Setembro de 
2016) 

 

O omnichannel já tem se consolidado no mercado, afinal quem não evolui, 

dificilmente subsistira e permanecera forte, nesse mundo novo onde as mudanças totais ou 

parciais ocorrem com tanta frequência.   

 

 No entendimento da experiência de consumo atual, em que o consumidor 
tem acesso à compra de qualquer lugar, seja do trabalho, da própria loja ou 
da loja do concorrente, a integração dos canais de vendas se tornou 
essencial para a sobrevivência da indústria de varejo. Não existe mais 
fronteira entre mundo virtual, online e físico. (Fabíola Paes, 
www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-voce-precisa-
pensar-omnichannel/110682/ Acesso em: 21 Setembro de Setembro de 
2016) 
 

A sobrevivência do negocio deve ser enfoque no plano de desenvolvimento do 

negocio, e essencial monitorar e gerenciar ações coordenadas para criar uma rede de 

consumo e manter a marca e o produto forte no mercado.  

“O maior desafio não será gerenciar esses múltiplos pontos de contato, e sim 

aproveitá-los para promover experiências inesquecíveis e fidelizar o consumidor cada vez 

mais exigente em busca contínua por conveniência de compra”. 

(www.administradores.com.br). 

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-voce-precisa-pensar-omnichannel/110682/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-voce-precisa-pensar-omnichannel/110682/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-voce-precisa-pensar-omnichannel/110682/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-voce-precisa-pensar-omnichannel/110682/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-voce-precisa-pensar-omnichannel/110682/
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De fato o perfil de consumo muda cada vez, mas rápido, e as empresas não 

conseguem acompanhar esse ritmo, devido a sua envergadura, mas o ominichannel e a 

nova forma de se movimentar no mercado. O site administradores.com lista seis motivos 

para sua marca usar atendimento ominichannel. 

 

 Suporte a múltiplos canais: “Telefone, chat, e-mail e redes sociais são os 

principais e, atualmente, entendendo a demanda do novo consumidor, é 

obrigatório compreender que outros são necessários e disponibilizá-los.” 

(www.administradores.com.br)                                        

Aqui segundo Albert Deweik no site administradores.com o trivial do ominichnnel, 

integrar múltiplos canais, a utilização integrada de todos os meios que tem contato com 

o cliente, de forma que onde o cliente estiver ali esteja também uma forma dele ter 

contato coma empresa, seja ele por qual meio for. 

 

 Visão única do consumidor: “É imprescindível entender cada detalhe de 

cada indivíduo que entra em contato com a empresa, desde o número de 

vezes que entram em contato, os problemas que relatam até o 

comportamento que demonstram.” (www.administradores.com.br) 

Sim o cliente e o centro do universo, e como ser humano deve ser observado e 

entendido, aqui cada cliente e visto como único não simplesmente à massa 

consumidora, suas características devem ser levadas em conta, omnichannel é pensar 

em cada cliente separadamente, e procurar compreender tudo a respeito, e usa tais 

dados nas relações comercias que virão. 

 

 Predição de comportamento: “Ele é irritado? Gosta de ser tratado pelo 

primeiro nome? Tem alguma saudação específica? É de um estado ou 

país diferente de onde sua operação está? Todos esses detalhes são 

importantes para tornar o atendimento cada vez mais personalizado.” 

(www.administradores.com.br). 

Traçar um perfil é essencial na abordagem ominichannel, essas questões, 

melhora a experiência nas relações comerciais, a busca por gerar um laço de confiança 

e interesse por aquilo que é importante para o cliente.  

 

 Cruzamento de Dados: “E se todos os dados obtidos nas análises de cada 

consumidor pudessem ser cruzados para uma visão mais completa de dos 

http://www.administradores.com.br/
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clientes, possibilitando determinar padrões e estabelecer estratégias de 

nicho e em massa?” (www.administradores.com.br). 

Aqui entra o cruzamento dos canais, primeiro contato, não importando o canal, 

segundo entender o cliente ,saber o que importa pra ele, traçar seu perfil, aqui a o 

cruzamento desses dados, referenciando o cliente à empresa em questão. 

 

 Relatórios detalhados: “É possível ir além do cruzamento de dados 

automáticos e analisar relatórios detalhados sobre todos os atendimentos. 

Entender o comportamento é uma das demandas mais urgentes da era do 

consumidor”. (AlbertDeweik. 

www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/6-motivos-para-sua-marca-

usar-atendimento-omnichannel/110556/)  

Sim, e possível gerar parâmetros, e criar um banco de dados, para cada cliente, 

como Deweik cita, esse ponto é hoje uma das demandas mais urgentes.  

 

 Monitoramento de redes sociais: 

 

monitoramento de redes sociais se tornou uma importante ferramenta para 
analisar o comportamento do consumidor. Com uma plataforma 
omnichannel, cada menção feita à marca em redes sociais é contabilizada 
nos relatórios e analíticas da plataforma, identificando, inclusive, qual 
consumidor da sua base está ali. 
(AlbertDeweik.www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/6-motivos-
para-sua-marca-usar-atendimento-omnichannel/110556/.Acesso em: 23 
Setembro de Setembro de 2016) 
 
 

O chamado SAC 2.0, nada mais é do que o monitoramento de redes sociais, 

visando ter uma relação com seus clientes, não se pode ignorar o feedback; Aqui cada 

menção a marca ou produto é levado em conta, devido o fato de as Redes sociais serem 

hoje o grande centro de reclamação ou exaltação de marca e produto, é interessante 

entender que o consumidor adquiriu poder aqui, e saber como lidar com toda a liberdade de 

ideias de cada um, e parte dos processos de ominichannel. 

 

4 O ENFOQUE DAS LOJAS FÍSICAS  

 

 

A importância que as lojas físicas ainda possuem, para o comercio, pois ali a o 

produto físico e o contato direto com o cliente.  “nesse cenário, surpreendentemente, quem 
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ressurge com força é a loja física. Ela é considerada o hub que conecta todos os canais e 

(ainda) garante a melhor experiência ao cliente”. (www.ecommercenews.com.br) 

 Não bastando somente estar presente e atender ao cliente no que ele precisar, mais 

criou se uma necessidade de satisfação, bem como gerar uma experiência única ao cliente, 

“as lojas físicas devem ser vista como Embaixadas da marca e os vendedores como 

embaixadores” (Experiência do cliente 2 0. canal e-commerce Brasil | Omnichannel e o 

futuro das lojas físicas, Sérgio Herz).  

O autor declara que Lojas físicas não possuem frete grátis, temos que lidar com 

transito e os obstáculos urbanos, segurança, necessitam de vendedores que não são fáceis 

de encontrar, esse negócio possui alta rotatividade de vendedores, ninguém deseja ser 

vendedor de loja, entram sem experiência geralmente buscam pagar faculdade ou se 

manter em algo, e sempre temporário, quando treinado ficam bom e por vezes saem, com 

eles que os clientes tem contato, não querem trabalhar feriados e final de semana o que o 

varejo exige. “Necessitávamos de lojas físicas de varejo para se ter contato com cliente, e 

atrai- los, porem a os desafios de lojas físicas como pontos, cidades, alugueis, aumento do 

IPTU” (Experiência do cliente 2 0. canal e-commerce Brasil | Omnichannel e o futuro das 

lojas físicas, Sérgio Herz).  

             Primar pelo atendimento e pela experiência do cliente e saber criar um canal de 

comercio de excelência, nesse ambiente físico o cliente pode ter liberdade de reclamar, 

solicitar, opinar, ao mesmo tempo em que o contato humano se torna a melhor arma para a 

divulgação e o desenvolvimento do seu produto e marca.  

 

“Loja física é burra não conhece o cliente, somente no momento em que à 
relação de compra, quando faz uma transação, ou quando se identifica com 
o vendedor, a virtual ao contrario colocando um cookie se monitora ele 
inteiro, se tem bem mais dados’’(Experiência do cliente 2 0. canal e-
commerce Brasil | Omnichannel e o futuro das lojas físicas, Sérgio Herz). 
www.publishnews.com.br/materias/2016/06/14/sergio-herz-da-livraria-
cultura-esta-na-lista-de-melhores-ceos-da-forbes-brasil >. Acesso em: 21 de 
setembro 2016 

 

Em uma loja física deve-se primar pelo atendimento ao cliente, esse contado deve 

ser de extrema importância, Segundo a revista Forbes , Herz acredita que "o espaço físico 

[das livrarias] deve ser dirigido para o incentivo à experiência cultural, instrução e 

relacionamento, não só para vendas” (www.publishnews.com.br). 

Por estar de frente ao comercio digital e a comodidade que o mesmo possibilita, os 

ambientes físicos se tornam meramente locais de entretenimento e cultura e deve ser 

explorado como tal. 

 

5 CONCLUSÃO 

http://www.publishnews.com.br/materias/2016/06/14/sergio-herz-da-livraria-cultura-esta-na-lista-de-melhores-ceos-da-forbes-brasil
http://www.publishnews.com.br/materias/2016/06/14/sergio-herz-da-livraria-cultura-esta-na-lista-de-melhores-ceos-da-forbes-brasil
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Este artigo teve como finalidade, transmitir a visão de omnichannel, o que é, quais 

suas principais funções e motivos pelo qual ele pode vim a se tornar uma opção para 

agregar novos valores às empresas, este modelo de integração de multi canais não é mais 

somente uma tendência que estar por vir, mas como percebemos neste artigo, omnichannel 

é próprio presente das lojas que pretendem oferecer com excelência os seus produtos e 

serviços aos seus consumidores, na prática é o que ira diferenciar e consolidar as empresas 

no mercado em que elas atuam, essa integração proporciona ao mercado de consumo a 

comparação das informações relacionadas aos produtos e serviços desejados, sejam estes 

adquiridos em lojas físicas ou virtuais. A integração desses diversos canais é algo inovador, 

pois pensar em omnichannel quando se observa os indicadores que apontam faturamentos 

significativos das empresas que já mudaram seus hábitos e comportamentos no setor do E-

commerce, que não somente estão inseridas no E-commerce, mas que pensam, e que se 

tornaram o próprio E-commerce.  Além de oferecer aos seus clientes melhores formas de 

atendimento no processo de vendas online ou presenciais, as empresas podem também se 

promover e alcançar diversas regiões demográficas pela qual uma empresa física somente 

não conseguiria chegar.  

Porém podemos aqui apontar uma grande dificuldade encontrada e a ser superada 

nesse processo, tamanha dificuldade que pode desencadear as empresas para o sucesso 

como também pode retardar seu crescimento organizacional e financeiro caso não sejam 

geridas de forma correta, a mudança de hábitos e comportamentos por parte das lojas que 

adotarem esse meio, a forma de treinamento e consolidação dos seus funcionários e o 

aperfeiçoamento de uma comunicação mais eficiente entre os sistemas responsáveis por 

integrar os múltiplos canais oferecidos que compõe o omnichannel, um desafio a ser 

encarado com seriedade, compromisso e planejamento em longo prazo. Na atualidade em 

que vivemos podemos perceber que o mercado de varejo é modificado constantemente em 

uma velocidade cada vez mais rápida, o aumento de lojas online , tem proporcionado uma 

disputa mais audaz e dinâmica nas vendas, este aumento tem separado as empresas mais 

dispostas à mudança das menos preparadas a mesma, por esse motivo este artigo trouxe 

consigo citações que propõe ideias e pensamentos de pessoas visionárias, experientes e 

consolidadas no comercio. 
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