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INTRODUÇÃO

O atual cenário de crises nos mais diversos setores da 
economia brasileira impõe que as empresas se concentrem em 
estratégias que possam ajudá-las a vencer a crise e manter-se 
em crescimento.

Nesse sentido, há uma excelente opção nas estratégias de 
multicanalidade e omnichannel que podem mudar os rumos 
do negócio, transformar as empresas e garantir que vençam 
a crise.

Esse e-book tem o objetivo de guiar empresas, empreendedores 
e colaboradores na missão de aprofundar seus conhecimentos 
nos Conceitos da Omniera, Compreender as diferenças entre 
os modelos multicanal e omnichannel para preparar suas 
empresas para essa importante mudança, conhecer cases 
de empresas que estão prosperando depois de adotaram o 
OmniChannel e objetivar mudanças no negócio que o façam 
prosperar em meio à crise.
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CONCEITO

Abaixo alguns conceitos preliminares sobre OmniChannel

Omni
Presença, Padrões, Processos, Regras de negócio, Preço 
uniforme, Campanhas, Marca, Experiência, Marketi ng, 
Serviços, Mobilidade, Comodidade, Conveniência, etc...

Channel
Loja Física (atacado e varejo), e-Commerce, Televendas, 
m-Commerce, Marketplaces, Representantes Franquias, 
s-Commerce, Catálogo (papel e eletrônico), Venda iti nerante, 
etc...

É importante destacar que os Conceitos sobre omnichannel 
vêm evoluindo ano após ano.

Nesse e-book veremos uma série de informações relevantes 
que ajudarão empresas, empreendedores e colaboradores a 
vencer a crise através de estratégias omnichannel.



MULTICANAL E 
OMNICHANNEL
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Como algumas empresas ainda 
pensam

A ilustração abaixo representa o modelo de negócio que 
dominou os mercados nas últimas décadas. Esse modelo impõe 
que as comunicações entre as camadas de negócio ocorram de 
forma muito engessada, onde os fabricantes só se comunicam 
diretamente com os distribuidores, os distribuidores por sua 
vez se comunicam apenas com os atacadistas, os atacadistas 
com os varejistas e os varejistas com os consumidores.

Esse modelo engessado não resistiu ao advento da Internet 
que estreitou as relações dos consumidores finais com todos os 
elos da cadeia, por isso, na última década tornou-se comum os 
fabricantes continuarem a vender para distribuidores, embora 
também possam vender diretamente aos consumidores finais.

Fabricantes Distribuidores Atacadistas Varejistas Consumidores



Acima vemos a evolução que iniciou com empresas Only 
Channel, ou seja, empresas que atuam em apenas um canal 
de negócio, passando pelo Multi Channel onde as empresas 
atuam em mais de um canal de negócio, mas as informações 
e estratégias não estão focadas nos consumidores e por fim o 
OmniChannel onde as empresas centralizam o consumidor e 
apoiam todas as estratégias do negócio, de forma padronizada, 
em ações conjuntas de todos os seus canais para atender as 
expectativas e ansiedades do consumidor, agregando muito 
valor ao negócio.

A evolução da Multicanalidade
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O consumidor se torna OMNI
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Com essa evolução o consumidor adquiriu ainda mais poder, 
seja para alcançar as novidades de mercado, seja para 
conquistar melhores preços. As empresas, nesse sentido, 
precisam criar estratégias unificadas e personalizadas para 
tais consumidores. As estratégias vão desde o treinamento 
do pessoal das lojas físicas, a comunicação através das redes 
sociais, a padronização de preços e sortimento de produtos 
nos diversos canais de negócio como: loja física, televendas, 
Mobile Commerce, e-Commerce, Marketplaces, etc...



É preciso entender os 
e-Consumidores 
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É fundamental compreender, também, que os consumidores 
assumem uma postura muito ativa nos processos de compra.

Como há um grande universo de canais disponíveis, com 
informações relevantes, é bem comum o consumidor fazer 
diversas buscas no e-Commerce e/ou Mobile Commerce, ir 
até a loja física ou quiosque experimentar o produto e tirar 
mais informações com vendedores, pesquisar a reputação 
da empresa nas mídias sociais, ligar no televendas ou no SAC 
e acessar todos os canais possíveis antes da compra. Via de 
regra, uma boa experiência nos canais torna-se fator relevante 
para a aquisição.



e-Consumidor no centro das 
estratégias
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Com base no que vimos até aqui, fi ca claro que a mudança para 
o OmniChannel é inevitável para as empresas que já atuam 
no Multi  Channel (multi canal). O ponto focal, no entanto, 
deve ser a compreensão da mudança do comportamento do 
Consumidor que tornou-se mais ati vo e que detém muita 
informação sobre os produtos que quer adquirir, portanto, é 
fundamental preparar a organização e respecti vamente suas 
estratégias para colocar o Consumidor no centro do negócio.



DESAFIOS DO MULTICANAL E 
OMNICHANNEL
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Estar presente no máximo de canais 
possíveis
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F-COMMERCE

Abaixo alguns dos possíveis canais de negócio que as empresas 
conseguem atuar, tanto no mundo físico como no mundo 
digital (online).

Alguns dos principais desafios para o OmniChannel:

 - Presença no máximo de canais;
 - Eliminar complexidades;
 - A integração dos canais;
 - Entender a percepção do consumidor;
 - Jornada do Varejista;
 - Processos fluídos;



Como estar presente em tantos 
Canais?
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Abaixo algumas considerações importantes para eliminar as 
complexidades de estar presente em muitos canais:

- Criar sensação de uniformidade dos Canais;
- Preço consistente nos diversos Canais;
- Sortimento consistente em todos os Canais;
- Realizar trocas independente do Canal;
- Acompanhamento do status da Compra;
- Capacidade de entregar itens de estoques de outros Canais – 
estoque unificado ou distribuído.



Fundamental para a integração dos 
Canais:
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Abaixo algumas considerações importantes para a integração 
dos Canais de negócio:

 1) Front – preparado para suportar;
 2) Equipe – alinhada às estratégias;
 3) Back – preparado para integrar com Front(s).

O Back são os Sistemas de Gestão (ERPs) que ajudam a planejar 
e gerenciar suas operações diárias e tomar as decisões mais 
assertivas.

Integram todos os Canais: e-Commerce, Lojas físicas, 
Marketplaces, Televendas, M-Commerce, etc...

LOJAS FÍSICAS

E-COMMERCE

TELEVENDAS

M-COMMERCE

MARKETPLACES

FRANQUIAS

REPRESENTANTES

F-COMMERCE

ERP



Entender a percepção do consumidor, conforme imagem 
abaixo, é fundamental para tornar sua experiência positiva. 

Se durante todo o processo abaixo o consumidor for bem 
atendido existe uma grande chance de que após a entrega sua 
experiência seja positiva (Satisfeito), no entanto, se ele tiver 
dificuldades ao longo desse processo ficará insatisfeito  e talvez 
não volte a fazer negócio com sua empresa.

Percepção do Consumidor – Front 
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Jornada do Lojista – Back 

18

Marketing

E-commerce/Vendas

Produto/Frete

Pagamento

Entrega

Tomada
de

Decisão

Importação
Fluxo

Financeiro

CRM

Produção

Logística

Compras

Estoque

Planejamento
de Vendas

Plano

Fiscal

Para tornar a jornada do consumidor relevante, os lojistas 
precisam investir em planejamento e gestão de suas 
empresas.  

São ações que vão desde o Planejamento de vendas, dos 
estoques, das compras, da logística/entrega, fiscal e das 
finanças que culminam em melhores resultados para o negócio.



Tornar a Experiência do Consumidor 
Fluída 
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Uma vez entendidos os pontos anteriores – eliminar 
complexidades, estar presente em diversos canais de negócio, 
integrar os canais, entender a percepção do consumidor e a 
jornada do lojista – fica mais fácil de tornar a experiência do 
consumidor fluída, com processos ágeis e transparentes.
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CASES

Uma questão importante é que não existe um modelo 
único de OmniChannel, cada empresa observa as premissas 
demonstradas anteriormente e cria seus próprios processos 
baseados na estrutura de canais que cada uma tem.

Nesse sentido, passamos a demonstrar alguns cases de 
sucesso onde as empresas criaram estratégias Omnichannel 
para vencer a crise e estão prosperando e alcançando mais 
lucratividade e presença no mercado.

Um dos pontos comuns mais importantes em todas essas 
empresas foi a utilização de um Sistema ERP OmniChannel 
para realizar o planejamento, gestão e a operação de todos os 
seus canais de forma fluída e assertiva.
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Case Moda – Surfwear
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CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO:

- Uma das principais marcas de Surfwear do país;
- Sediada em Santa Catarina;
- Atua com licenciados e representantes comerciais;
- Tem lojas próprias e mais de 40 franquias em todo o país;
- Quando uma venda é feita através do e-Commerce uma 
ou mais franquias recebe o pedido para processamento 
(picking, packing, faturamento e entrega), ficando toda a 
responsabilidade pelo pedido feito no e-Commerce a cargo das 
franquias, eliminando conflitos entre e-Commerce e Franquias, 
aumentando o sortimento de produtos nas franquias e dando 
relevância e participação das franquias no canal online.
- O ERP integra desde as fábricas (licenciados), os representantes 
comerciais, as lojas próprias, franquias e o e-Commerce.

LOJAS FÍSICAS

E-COMMERCE

TELEVENDAS

M-COMMERCE

MARKETPLACES

FRANQUIAS

REPRESENTANTES

F-COMMERCE



Case Moda – Plus Size
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CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO:

- Segmento de Moda – Plus Size;
- Empresa tradicional fundada no final dos anos 1980;
- Loja Online especializada em tamanhos grandes;
- Masculino e Feminino;
- Vendas através do seu APP (mobile);
- Opera com 11 Lojas Físicas –  8 em SP, 1 em Santo André, 1 
em Osasco e 1 em Santos;
- O ERP suporta todos os canais: Lojas Físicas, e-Commerce, 
APP, Fábrica e Atacado.

LOJAS FÍSICAS

E-COMMERCE

TELEVENDAS

M-COMMERCE

MARKETPLACES

FRANQUIAS

REPRESENTANTES
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Case Moda Feminina – Fast Fashion
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CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO:

- Segmento de Moda – Fast Fashion;
- Todo mês uma nova Coleção;
- Loja Online, Mobile e forte presença nas Redes Sociais;
- Opera com Guide Shops onde os consumidores compram e 
as mercadorias são entregues nos locais mais convenientes 
para eles;
- O ERP suporta Guide Shops, e-Commerce, PDV Mobile e 
entrega Expressa em SP em no máximo 2:00hs.

LOJAS FÍSICAS

E-COMMERCE

TELEVENDAS

M-COMMERCE
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REPRESENTANTES
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Case - Meias e Moda Íntima
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CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO:

- Revenda de Meias e Moda Íntima;
- Tem mais de 60 anos no Varejo e Atacado;
- Opera com 2 Lojas Físicas na região da 25 de Março em SP;
- São milhares de vendas diárias em cada loja física;
- Loja online (Atacarejo), Televendas  e Marketplaces;
- Uniformidade de Preços em todos os Canais;
- O ERP suporta as 2 lojas físicas, e-Commerce, Televendas e 
Marketplaces e apoia nas decisões de vendas offline e online e 
planejamento do negócio.

LOJAS FÍSICAS
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Case - Moda Fitness
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CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO:

- Segmento de Moda Fitness;
- Fábrica em São Paulo/SP;
- Representantes Comerciais em todo o país;
- Opera com uma loja própria (atacado e varejo);
- Loja Online e forte presença nas Redes Sociais;
- Iniciando a internacionalização – operação USA;
- Atendimento via Redes Sociais e WhatsApp integrado aos 
demais Canais;
- Todos os canais integrados no ERP.

LOJAS FÍSICAS

E-COMMERCE

TELEVENDAS

M-COMMERCE

MARKETPLACES

FRANQUIAS

REPRESENTANTES

F-COMMERCE



Case - Moda Feminina Íntima 
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CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO:

- Uma das principais empresas de Moda Íntima do país;
- Fábrica em Maranguape-CE;
- Atua com representantes comerciais (mundo físico);
- Mais de 120 Franquias;
- 09 lojas próprias – Varejo;
- e-Commerces B2C e B2B;
- ERP integra fábrica, franquias, lojas próprias e lojas virtuais e 
planeja e gerencia toda a operação.

LOJAS FÍSICAS

E-COMMERCE

TELEVENDAS

M-COMMERCE

MARKETPLACES

FRANQUIAS

REPRESENTANTES

F-COMMERCE



CONCLUSÃO



Conclusão

Com a ajuda de um bom ERP OmniChannel é 
possível eliminar a complexidade para atuar em 
vários Canais;

É possível dar ao e-Consumidor a sensação de 
uniformidade dos Canais quando tudo está 
integrado, planejado e bem gerido. O Consumidor 
se torna o foco das estratégias de negócio;

Sim, é possível praticar Processos Omni-Channel 
quando se tem tecnologia e pessoas certas.

É possível vencer a crise com estratégias 
OmniChannel

Os cases demonstram que não há modelo padrão, 
mas que existem formatos diferentes que podem 
ser testados e adotados;

1
2

3

4
5
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