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RESUMO 

 

O varejo tem passado por uma transformação devido ao surgimento de novas tecnologias, que 

possibilitam que os consumidores pesquisem e comprem produtos de diversas maneiras. Ao 

invés de gerenciar apenas um canal de distribuição, as empresas têm direcionado a sua 

estratégia para a diversificação de pontos de contato e comunicação com os consumidores. 

Além do aumento do número de opções para os consumidores, as empresas passaram a perceber 

que precisam integrar e eliminar as barreiras existentes entre os canais, permitindo que os 

consumidores transitem entre eles ao longo do seu processo de compra (omnichannel).  

Nesse contexto, as companhias enfrentam desafios de gestão na execução de suas atividades. 

Por exemplo, alguns dos principais varejistas estão organizados por departamentos ou unidades 

de negócio separadas e com pouca integração. Além disso, qualquer alteração na estratégia de 

canais afeta os processos, pessoas e estrutura da empresa, tornando mais difícil essa 

implementação.  

Esta pesquisa tem como objetivo estudar como as empresas podem melhorar a execução da sua 

estratégia multicanal e se preparar para a potencial transição para a completa interação de 

pontos de contato (omnichannel). Há interesse em estudos nesse campo, pois a área de canais 

está passando por uma profunda transformação, que vai afetar a maneira como os varejistas 

organizam os seus negócios.  

A metodologia utilizada é exploratória qualitativa e a Quiksilver foi a empresa escolhida para 

a análise, caracterizando o trabalho como um estudo de caso. A Quiksilver operou no Brasil 

durante muitos anos tendo o atacado como o seu único canal de vendas e, a partir de 2012, 

passou a utilizar opções complementares como as lojas próprias, franquias e e-commerce. 

Foram entrevistados executivos da liderança da empresa através de um roteiro semiestruturado 

e foi aplicado o roteiro omnichannel proposto pela IBM para a avaliação do estágio da estratégia 

multicanal. 

 

 

Palavras-chaves  

Multicanalidade, omnichannel, novas tecnologias, jornada de compra, execução de estratégia 

de canais.  



 
 

ABSTRACT 

 

The retail industry is facing a transformation due to the upcoming of new technologies that 

make possible to consumers to search and buy products in different ways. Now, rather than 

manage just one distribution channel, the companies should reinforce their distribution strategy, 

increasing the possible touchpoints with the consumers. Beyond increasing the number of 

channels, the companies need to integrate and start to eliminate the possible barriers among the 

channels, allowing the consumers to flow between then during the buying process 

(omnichannel). 

On this context, the companies face many operational and management challenges to 

implement the necessary changes in their channel strategy. The main retailers are organized by 

department or different business units almost without any integration. Furthermore, any change 

on the channel strategy affects the process, people and the structure of the company, making 

harder to implement it.  

This research has the goal of study how the companies could improve the execution of its 

multichannel strategy, and be prepared to implement the omnichannel. There is demand for the 

area of this study, due to the deep transformation that is occurring on this field, and it will 

change completely the way that retailers do business.  

The methodology is exploratory qualitative and the Quiksilver Brazil operation was chosen for 

the analysis, characterizing it as a case study. The company started its operations in Brazil 

having the wholesale as it unique sales channel, and recently started retail, franchise and e-

commerce operations. Interviews were done with the main executives of the company and was 

applied the IBM omnichannel report to access the Quiksilver multichannel implementation 

status. 

 

 

 

Key words: Multichannel, omnichannel, new technologies, buying journeys, strategy execution 
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CAPÍTULO 01 - INTRODUÇÃO 

 

 “Apesar dos profissionais de marketing minimizarem a complexidade 

da implementação de novos canais, a sua implementação é 

comprovadamente difícil. A principal causa é que novos canais têm 

implicações nas estruturas organizacionais existentes, suas pessoas e 

processos” (VALOS, 2008) 

 

A estratégia de distribuição das empresas produtoras de bens de consumo mudou ao longo dos 

últimos anos. Ocorreram transformações nos canais de distribuição e no processo de compra 

dos consumidores, fazendo com que muitas empresas que trabalhavam com um único canal de 

vendas passassem a adotar novas maneiras para acessar os seus clientes. “O mundo do varejo 

mudou dramaticamente na última década. O crescimento do e-commerce e de novos canais 

digitais como os dispositivos mobile e as plataformas de social mídia, mudaram os modelos de 

negócio das empresas de varejo, a execução do mix e o comportamento dos consumidores” 

(VERHOEF, KANNAN & INMAN, 2015).  

Inicialmente, as lojas físicas eram as únicas alternativas para que os consumidores tivessem 

acesso às mercadorias. Posteriormente, as empresas com e-commerce surgiram tentando 

conquistar os consumidores com uma oferta bastante ampla de produtos, preços baixos e muito 

conteúdo à sua disposição. À medida que a indústria avança na direção do omnichannel, a 

distinção entre o mundo físico e online está diminuindo, transformando a maneira com as 

compras são feitas. Nesse ambiente, o comportamento de compra do consumidor é multicanal. 

Segundo a Forrester Research, 63% dos consumidores provavelmente vão visitar uma loja física 

depois de checar o estoque da loja online e 50% das vendas das lojas já são influenciadas pelos 

canais digitais. 

O avanço das novas tecnologias trouxe uma proliferação dos possíveis pontos de contato entre 

empresas e clientes: redes sociais, aplicativos móveis, e-commerce, telemarketing e canais 

tradicionais. A multiplicidade dos pontos de contato impactou a maneira que os consumidores 

buscam e compram produtos. Cada vez mais, os consumidores estão migrando entre os canais 

durante o processo de compra e aparelhos como o desktop, o laptop e os dispositivos móveis 
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são todos itens que integram a experiência omnichannel (VERHOEF, KANNAN & INMAN, 

2015).  

Essa nova maneira de busca e compra de produtos, está afetando a escolha de canais de 

distribuição por parte das empresas. Tradicionalmente, o sistema de distribuição envolve uma 

série de agentes, que podem variar bastante de um mercado para o outro. Atacadistas, varejistas, 

lojas próprias, lojas de franquias, comércio eletrônico (próprio e de terceiros), lojas de outlets 

e venda direta são alguns dos possíveis canais que podem ser adotados pelas empresas. Até 

poucos anos, cada empresa utilizava apenas alguns desses canais, que operavam de maneira 

bastante independente.  

Nos últimos anos, a maioria das empresas teve que reformular a sua estratégia de canais, 

deixando de operar com apenas um canal (single-channel) e aumentou os possíveis pontos de 

contato com os consumidores (multicanais), buscando maximizar a sua participação de 

mercado. Nesse cenário, as companhias precisam definir em quais canais vão atuar e como 

articular os fundamentos de marketing (produto, preço, promoção) em cada canal. Segundo 

NESLIN (2006), a estratégia multicanal é o desenho, desenvolvimento, coordenação e 

avaliação dos diferentes canais através dos quais a empresa adquire, retém e desenvolve os 

consumidores.  

As empresas brasileiras estão se adequando a essa nova realidade. O Boticário é atualmente o 

líder do mercado brasileiro de Higiene e Beleza. A empresa, fundada em Curitiba em 1.977, 

operou com lojas próprias no início da sua operação, mas teve o seu crescimento nacional e 

internacional suportado pelo modelo de franquias. Até 2.010, o Boticário acessava os seus 

consumidores finais apenas através do varejo, com lojas próprias e franquias. Desde então, a 

pressão dos concorrentes e a mudança de comportamento dos consumidores forçou o Boticário 

a sofisticar a sua estratégia de canais. Atualmente, além do varejo, o Boticário atua também no 

canal de venda direta, através de revendedoras autônomas, e de um e-commerce próprio.  

Outras marcas pertencentes ao grupo Boticário, como Quem Disse Berenice, tem uma estratégia 

de distribuição ainda mais complexa, que inclui redes varejistas especializadas na revenda de 

marcas terceiras, como a Beauty Box e a Sephora, e venda no canal de farmácias e drogarias. 

A adoção dessa estratégia, combinada com uma série de outros esforços, levou o Boticário a 

ganhar bastante participação no mercado, deixando para trás players tradicionais como Unilever 

e Avon. “Nosso negócio é multimarca e multicanal” afirma Artur Grynbaum, presidente do 
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grupo Boticário. No entanto, esse aumento no número de canais trouxe uma maior 

complexidade para administrar todas as variáveis do marketing mix, e surgiram problemas e 

potenciais conflitos de canal. Recentemente, alguns franqueados processaram o Boticário 

devido a algumas das decisões tomadas pela companhia. 

A Natura passou por um processo bastante similar. A companhia teve todo o seu crescimento 

gerado pelo modelo da venda direta, através de revendedoras autônomas. Recentemente, a 

companhia sofisticou o seu modelo de atuação, adicionando ao mix de canais as lojas próprias, 

e-commerce próprio e plataformas digitais que permitem que as revendedoras tenham suas 

próprias lojas online (Guissoni e colegas 2017).  

De acordo com VERHOEF, KANNAN & INMAN, (2015) a estratégia omnichannel é definida 

como a administração sinérgica dos diversos canais e pontos de contato com os consumidores, 

de maneira que a experiência dos consumidores e a performance dos diferentes canais seja 

otimizada. No entanto, essa maior complexidade da política de canais traz uma série de 

desafios. A progressão de um único canal de vendas para múltiplos canais fez com que o 

processo de compra seja mais conveniente para os consumidores, mas muito mais complicado 

de administrar para as empresas (AILAWADI, 2017). A partir da literatura, observa-se que 

várias questões surgem para uma empresa que está fazendo essa transição:  

• Como administrar canais com funcionamentos completamente diferentes como, por 

exemplo, lojas próprias e atacadistas? 

• Como garantir que cada canal tenha o mix adequado de produtos e serviços? 

• Qual preço cada item deve ter em cada canal? 

• Como trabalhar com margens diferentes em cada canal? 

• Devo segmentar a minha base de clientes e a minha oferta de produtos? 

• Como administrar os potenciais conflitos de canal?  

Além das definições a respeito da sua estratégia de canais, outra dificuldade comum nas 

empresas é garantir a implementação dessas estratégias. Isso ocorre devido a algumas 

características e a própria cultura das empresas de varejo no Brasil, que é muito orientada a 

categorias, performance dos canais e vendas. “O desafio de implementação e gestão é ainda 

maior para varejistas que atuam com múltiplos canais de vendas, pós-vendas, relacionamento 

e comunicação, tanto para físicos (off-line) quanto digitais (online), já que a gestão dos 
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principais canais é realizada por departamentos ou unidades de negócio separadas ou com pouca 

integração” (BONILHA, 2016). 

Segundo AILAWADI (2017), o primeiro passo para administrar a distribuição multicanal é 

encontrar métricas específicas que ajudem a empresa a fazer análises confiáveis da relação entre 

a distribuição e os objetivos de Marketing. Portanto, além da questão estratégica, a efetiva 

implementação no dia a dia do negócio também é um desafio e foi estudado ao longo do 

trabalho. 

1.1 O objetivo central do estudo  

O trabalho tem como objetivo analisar como uma empresa pode melhorar a execução da 

estratégia multicanal e se preparar para uma potencial transição em direção a uma abordagem 

omnichannel. 

Além do objetivo principal, o trabalho tem alguns objetivos secundários 

• Aplicação do Boletim omnichannel da IBM à empresa estudada no estudo de caso 

• Sugerir diretrizes gerais que podem ser adotadas pelas empresas para a melhoria da 

implementação da sua estratégia multicanal 

Há interesse em estudos nesse campo, pois a área de canais está passando por uma profunda 

transformação nos últimos anos, que vai afetar a maneira como os varejistas organizam os seus 

negócios. Com esse trabalho, espera-se contribuir para a geração de conhecimento sobre a 

transição de empresas para o multicanal e posteriormente para o omnichannel.  

Para buscar cumprir o objetivo proposto, foi selecionada uma empresa para a realização de uma 

abordagem de estudo de caso. O método da pesquisa foi qualitativo exploratória, que é um meio 

de explorar e entender o significado que os indivíduos ou grupos de indivíduos atribuem a um 

problema social ou humano (CRESWELL, 2010). Essa pareceu ser a melhor abordagem, já que 

o trabalho buscava entender as dificuldades da empresa relativas à sua estratégia de canais, 

assim como o impacto das novas tecnologias e do omnichannel 

A Quiksilver Brasil foi a empresa selecionada, motivado pelo fato de que até 2012 a empresa 

operava no Brasil apenas um canal de distribuição e vendas. A partir disso, começou um 

processo de diversificação de canais. Na Quiksilver, o canal atacado (surf shops multimarca) 



18 
 

ainda é o principal canal de distribuição, mas atualmente a companhia também vende seus 

produtos através de lojas próprias, franquias e e-commerce.  

Por ser um tema em estágio inicial de desenvolvimento e conforme as empresas buscam 

executar recentemente atividades omnichannel, a pesquisa exploratória pode contribuir para 

entender o fenômeno.   
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DE LITERATURA 

“No modelo de omnichannel os diferentes canais não apenas deixam de 

competir entre si, mas se complementam de maneira sinérgica para 

entregar uma experiência de compra superior para seus consumidores” 

VERHOEF, KANNANB E INMAN (2015). 

Este capítulo apresenta a literatura relacionada à proposta do estudo. O conteúdo está 

organizado em alguns blocos 

• Definições e conceitos básicos de estratégia de canais 

• Multicanalidade e omnichannel 

• Gestão multicanal e seus desafios no dia a dia 

• Modelos de avaliação da maturidade e grau de sofisticação das estratégias de canais das 

empresas 

2.1 Definições e conceitos básicos de estratégia de canais 

Segundo Palmatier, Stern e El-Ansary (2016), a estratégia de canais de marketing trata do 

desenho e administração da estrutura de canais para garantir que todos os canais operem com 

eficiência. Segundo os autores, existem algumas razões para que o tema estratégias de canais 

sejam relevantes e bastante estudadas: 

1. As vendas totais de todos os canais representam aproximadamente um terço do PIB 

mundial sendo, portanto, importantes para quase todos os tipos de negócios. 

2. O canal faz o papel de condutor dos produtos das empresas de manufatura até o 

consumidor final. Assim, sem uma estratégia de canais efetiva, os produtos de 

determinada empresa vão atingir um número limitado de consumidores. 

3. A experiência de compra em determinado canal influencia a percepção que o 

consumidor tem sobre os produtos e as marcas do fabricante.  

4. Auxiliar na estratégia de diferenciação da companhia, já que cada marca oferece seus 

produtos nos canais que escolher, com experiências diferentes para os consumidores. 

5. Fonte de vantagem competitiva sustentável. A adoção de uma estratégia de canais 

vencedora pode ajudar a empresa a se destacar no mercado no longo prazo, pois ela não 

pode ser facilmente copiada.  
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Segundo os autores, a cada empresa faz uma serie de escolhas para definir como vai distribuir 

os seus produtos para os consumidores finais. Todas as possíveis conexões entre o fabricante e 

o consumidor final podem ser chamadas de “sistema de canais das empresas”, que é composto 

por organizações independentes envolvidas no processo de fazer com que um produto ou 

serviço atinja o consumidor final. Ou seja, o sistema de canais não se limita a uma única 

organização e uma empresa depende de outras ao longo do processo. Além disso, ao contrário 

de uma negociação ou de um projeto, não é um evento único e uma boa estratégia de canais 

demora bastante tempo para ser efetivada.  

Os principais agentes envolvidos em qualquer estratégia de canais são: as empresas produtoras 

dos produtos, os intermediários (atacado, varejo e lojas especializadas) e os consumidores finais 

(pessoas físicas ou empresas). Na maioria das vezes, a empresa que faz o papel de “capitão do 

canal” é a empresa de manufatura, e parte dela desenhar e propor como quer acessar os 

consumidores finais. Isso acontece principalmente com as empresas que detém marcas que tem 

apelo direto para o consumidor final. Já os intermediários, podem ser separados em três 

diferentes grupos: o atacado, o varejo e as lojas especializadas. Dentro de cada formato, existe 

uma série de modelos de operações diferentes.  

Ainda segundo PALMATIER, STERN & EL-ANSARY (2016), o desenvolvimento da 

estratégia de canais precisa começar sempre com a perspectiva do consumidor final. As 

empresas de manufatura precisam entender os desejos, hábitos de compra e comportamento dos 

consumidores para desenhar a sua estratégia de canais. Mais importante do que entender o que 

os consumidores querem comprar, é fundamental que a empresa entenda como ele quer 

comprar. Os consumidores querem serviços que facilitem a sua procura, e diminuam o tempo 

de espera e outros custos relacionados à compra. Alguns elementos que influenciam a decisão 

de canal de compra pelos consumidores: 

• Capacidade de comprar pouco volume ou poucas unidades 

• Conveniência de espaço 

• Tempo de espera para ser atendido ou tempo total consumido pelo processo de compra 

• Variedade de produtos e marcas 

• Atendimento ao consumidor 

• Qualidade das informações disponíveis para os consumidores 
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Segundo ROSENBLOOM (2013), a definição de uma estratégia ótima de canais varia de 

empresa para empresa. A chave para uma estratégia vencedora não depende do número de 

canais explorados pela empresa, mas da qualidade da solução que cada canal oferece para os 

consumidores. A estratégia de canais da empresa deve garantir o acesso a uma base de 

consumidores ampla e diferenciada e ao mesmo tempo minimizar o custo da operação. 

Segundo o autor, a exploração das sinergias é um dos fatores chave para uma boa estratégia de 

canais. Ainda é muito comum que os consumidores comecem o processo de compra em uma 

solução online, como na compra de carros por exemplo, e terminem o processo em lojas físicas. 

Outra sinergia que deve ser buscada é a complementariedade entre os canais, em que um 

consumidor compra o produto em determinado canal e retira o produto em um segundo canal. 

Em determinados mercados, uma boa estratégia de canais pode ajudar a empresa a desenvolver 

uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Atualmente, é mais difícil para uma 

companhia se diferenciar através dos primeiros três “P” do mix de marketing: produto, 

promoção e preço.  

O surgimento das novas tecnologias mudou completamente os hábitos de compra dos 

consumidores e, portanto, o portfólio de canais das empresas. No entanto, ainda existe espaço 

para que as empresas se diferenciem em relação a sua abordagem em relação aos canais, já que 

essa estratégia e principalmente a sua execução não podem ser rapidamente copiados. Uma 

estratégia multicanal bem executada requer um foco de longo prazo da empresa e bastante 

investimento em infraestrutura, desenvolvimento e capacitação da força de trabalho.  

 

2.2 Multicanalidade e omnichannel 

“Além de multicanal, a nova experiência de compra é multissensorial. Devem ser considerados 

o cognitivo, emocional, comportamental, sensorial e social que podem de alguma maneira ser 

afetadas pelas ofertas das empresas, durante o processo de compra” (LEMON E VERHOEF, 

2016). O varejo se transformou radicalmente nos últimos quinze anos devido ao surgimento do 

e-commerce e dos canais de mídia digital. Nos últimos cinco anos, o fortalecimento dos 

dispositivos moveis trouxe ainda mais desafios e oportunidades para esse segmento. A 

influência dos novos canais digitais varia de marcado para mercado, mas a transformação já 

está ocorrendo em todos os setores da economia, em maior ou menor velocidade.  
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Para VERHOEF, KANNANB E INMAN (2015) essa transformação começou pelo consumidor 

e hoje afeta os modelos de negócio de empresas varejistas, a sua estratégia de canais e a escolha 

do marketing mix. Nos últimos dez anos, está ocorrendo a transformação de estratégias 

multicanais para o que é chamado de varejo omnichannel.  

Para os autores, as empresas tiveram que responder a essas mudanças de mercado. A primeira 

decisão que elas tiveram que tomar foi sobre quais canais adicionar ou não ao seu mix de 

marketing. Em um segundo momento, com o avanço ainda maior da tecnologia, os 

consumidores passaram se mover entre os diferentes canais da empresa no seu processo de 

procurar e comprar produtos. Esse movimento provocou a necessidade de integrar cada vez 

mais os canais, permitindo esse tipo de movimentação. Com isso, nos últimos anos, apareceu o 

conceito de omnichannel. A diferença básica de um modelo multicanal para o modelo 

omnichannel é que no segundo, as barreiras entre os diferentes canais começam a deixar de 

existir.  

Quadro 01 – Diferenças entre estratégias Multicanais e omnichannel 

 

Fonte: Adaptado de VERHOEF, KANNAN E INMAN (2015) 

  

Multicanais Omni-Channel

Foco Apenas canais interativos Canais interativos e de 
comunicação em massa

Escopo Canais de varejo: lojas, 
site de e-commerce e 
venda direta

Canais de varejo: lojas, 
site de e-commerce e 
venda direta 
Canais Mobile: smart
phones, tablets, mídias 
sociais

Separação de canais Canais separados sem 
nenhum overlap

Canais integrados 

Experiência Canal focado no varejo Canais focados no varejo 
e experiência

Objetivos e 
Administração

Por canal Administração e objetivos 
de toda a rede integrada 
de canais
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BELL, GALLINO E MORENO (2014) argumentam que no ambiente atual, tanto empresas 

“off-line” quanto empresas “online” devem considerar uma abordagem híbrida, com um mix 

de diversos canais como uma maneira de maximizar a experiência dos consumidores. O 

objetivo final da estratégia de canais de qualquer varejista deve ser reduzir a “fricção” ao longo 

do processo de compra. As empresas devem focar esforços na maneira como “entregam” 

informações para seus consumidores nos diferentes canais, para reduzir as incertezas e eliminar 

qualquer barreira de compra. A integração dos canais deve acontecer também na entrega das 

mercadorias vendidas, permitindo que consumidores façam as suas compras no canal que 

preferirem, e retirem as mercadorias da maneira mais conveniente possível, mesmo que seja em 

outro canal.  

Segundo NARAYANAN E NANDAGOPAL (2016), as plataformas digitais transformaram 

totalmente a jornada de compras dos consumidores. As jornadas de compra muitas vezes 

começam com as ferramentas de procura, sites de comparação de preços, aplicativos, redes 

sociais e acabam nas lojas físicas. Os varejistas precisam operar os seus canais de maneira 

diferente para criar uma experiência de consumo única, através de todos os possíveis pontos de 

contato com os consumidores. É fundamental que os varejistas entendam os motivos que afetam 

a escolha de canal por parte dos consumidores.  

De acordo com os autores, recentes estudos mostram que os consumidores usam múltiplos 

canais durante para conseguir informações sobre determinados produtos ou categorias. Para 

fazer a compra, muitas vezes os canais tradicionais como as lojas físicas ainda são os preferidos. 

No entanto, isso está mudando rápido, com o crescimento do e-commerce. Os varejistas não 

têm alternativa a não ser integrar cada vez mais os seus canais de vendas, oferecendo uma 

experiência de compra única, para não serem preteridos pelas marcas que fizeram essa “lição 

de casa”.   

Para LEMON E VERHOEF (2016), os consumidores passaram a acessar as empresas a partir 

de múltiplos pontos de contato. Além dos diversos canais de vendas, esse acesso ocorre também 

através das redes sociais e das ações de mídia, cada vez mais interativas, das empresas. Todas 

essas mudanças estão forçando as empresas a integrar não apenas os seus canais de vendas, mas 

todos os seus possíveis pontos de contato com os seus consumidores. O objetivo final dessa 

integração é criar uma melhor experiência de compra para os seus consumidores. 
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Segundo os autores, a criação dessa nova experiência de compra é uma das maiores prioridades 

dos CEOs das grandes empresas. Alcançar esse objetivo se tornou mais difícil, já que a jornada 

de compra do consumidor passou a ser mais complexa do que há 20 anos. Atualmente, os 

consumidores podem começar o processo de compra em determinado canal, fazer a compra em 

um segundo canal e retirar o produto em um terceiro, passando por suas redes sociais para 

consultar opiniões de amigos e desconhecidos sobre o produto em questão. Assim, as empresas 

têm um menor controle sobre essa jornada de compra.  

Para RIGBY (2011), os varejistas tradicionais precisam alavancar as suas lojas físicas, 

transformando-as em centros de entretenimento, com uma abordagem mais emocional, como 

fazem a Disney e a Apple. Com o surgimento de novas tecnologias, os consumidores querem 

ter as vantagens oferecidas pelo mundo digital mesmo nas lojas físicas, como por exemplo mais 

informações à sua disposição e acesso às opiniões de outros consumidores sobre determinados 

itens. Ao mesmo tempo, é necessário sofisticar a experiência online do consumidor, já que mais 

de 50% das compras em lojas físicas já são influenciadas pelas experiências digitais com aquela 

marca. Com a crescente necessidade de aumentar a integração entre os canais, as empresas de 

varejo precisam adotar novos indicadores para controlar os seus negócios, além dos 

tradicionais: margem bruta, vendas nas mesmas lojas e vendas por m2.  

2.3 Gestão multicanal e seus desafios 

“Apesar dos profissionais de marketing minimizarem a complexidade de implementação de 

novos canais, a sua implementação é comprovadamente difícil. A principal causa é que novos 

canais têm implicações nas estruturais organizacionais existentes, suas pessoas e processos” 

(VALOS, 2008). Segundo o autor, não existe uma estratégia “ótima” para qualquer situação de 

tomada de decisão sobre escolha de canais. Existem três variáveis importantes que impactam 

nessa tomada de decisão:  

• O mercado em que a empresa está inserida. Ele pode ser mais ou menos dinâmico e ter 

competidores com diferentes níveis de agressividade.  

• Plano estratégico de empresa. Os novos canais precisam fazer parte da estratégia central 

da empresa, pois vão precisar do suporte de todas as áreas de apoio da organização, 

além da disponibilização de recursos.  

• Características internas da organização e know how disponível para a entrada em novos 

canais 
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Segundo VALOS (2008), a implementação de novos canais de vendas é um processo complexo 

para qualquer empresa. Apesar do novo canal apresentar sempre um potencial crescimento de 

vendas, a adoção desse novo canal acaba normalmente trazendo maiores dificuldades 

operacionais do que as empresas projetaram inicialmente. Em qualquer decisão de escolha de 

canais, as empresas enfrentam os seguintes desafios ao definir a sua estratégia multicanal:  

• Integrar os canais tradicionais com os novos canais 

• Obter sinergias entre os novos canais e canais existentes 

• Definir o mix ideal de canais e o papel de cada canal 

• Administrar o movimento dos consumidores entre os canais online e off-line.  

Para RUILIANG (2010), o conflito de canais dentro das próprias organizações tende a ser uma 

força negativa muito forte, que pode diminuir a eficiência da empresa. Para que a empresa 

consiga implementar uma estratégia com vários canais integrados é necessário garantir que os 

canais cooperem entre si. Em algumas organizações isso não acontece, já que os gestores de 

cada canal atuam isoladamente, não conhecendo profundamente todas as necessidades dos 

consumidores e as estratégias e características dos outros canais, criando uma visão limitada da 

operação. Nesse caso, os canais começam a competir entre si por vendas, prestígio e poder, e 

provavelmente os consumidores não irão se mover entre os canais, como deveria acontecer em 

uma empresa com uma operação verdadeiramente omnichannel. Assim, a empresa acaba não 

conseguindo satisfazer totalmente o seu consumidor e perde faturamento, já que consumidores 

multicanais geralmente compram mais produtos do que consumidores de apenas um único 

canal.  

Ainda segundo RUILIANG (2010), o conflito de canal com clientes já existentes na carteira da 

empresa é outra barreira que as empresas precisam superar para conseguir implementar uma 

estratégia multicanal com sucesso. Quando a Hewlett & Packard, Compaq, Sony, Mattel e Estee 

Lauder começarem a vender os seus produtos em sites de e-commerce próprio, as empresas do 

atacado, que eram o seu principal canal de distribuição, reagiram diminuindo as compras. 

Muitas empresas, como a Nike, usam uma estratégia de segmentação de produtos para 

minimizar o potencial conflito do canal, criando produtos exclusivos para cada canal.  

Outra dificuldade comum das empresas que buscam uma estratégia multicanal efetiva é a 

limitação de sistemas, acesso à informação e a dificuldade dos funcionários para reconhecer e 

usar as informações disponíveis de maneira efetiva (RUILIANG, 2010).  É fundamental que o 

funcionário tenha acesso a toda informação disponível (histórico de compras em todos os 
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canais) ao fazer o atendimento desse consumidor. Além da informação em si, o funcionário 

precisa saber o que fazer com essa informação, e como ela vai ajudá-lo a atender aquele cliente.  

Segundo AILAWADI (2017), outra grande dificuldade para administrar múltiplos canais de 

distribuição é encontrar metas que proporcionem análises confiáveis para acompanhar a 

distribuição e os objetivos de marketing. Com o aparecimento da Internet e dos canais digitais, 

as empresas tiveram que procurar novos indicadores para acompanhar as suas operações online 

e via mobile. O mundo online passou a disponibilizar indicadores muito mais detalhados e 

específicos do que nas operações off-line, e abriram possibilidade para análises e pesquisas que 

não existiam a uma década. O “big data” abriu ainda mais essas possibilidades, e exige que as 

empresas aumentem a tecnologia e inteligência aplicada para extrair todo o seu potencial.  

Segundo o autor, cada canal tem características muito distintas e normalmente requerem 

indicadores específicos para controlar a sua performance. Além disso, os indicadores devem 

também ajudar a empresa a entender como estão os parceiros da empresa em cada canal. No 

caso de uma operação de atacado, por exemplo, é fundamental que a empresa entenda como 

está a situação do varejista, para que seja possível administrar e sustentar um relacionamento 

de longo prazo com a empresa parceira.  

Segundo ZHANG e colegas (2010), existem vários aspectos que fazem com que seja um grande 

desafio para um varejista operar em múltiplos canais. Quando os primeiros varejistas 

americanos começaram a operar em mais de um canal, como a SEARS em 1886 quando abriu 

a sua primeira loja, esses canais eram administrados como se fossem unidades de negócio sem 

nenhum tipo de integração. Nos últimos 15 anos, com o surgimento de novas tecnologias, esse 

cenário mudou completamente e 94% dos varejistas americanos já operam através do modelo 

de multicanal. As principais razões para que um varejista decida operar em vários canais são: 

acesso a novos mercados, aumento da satisfação dos consumidores e a criação de vantagens 

competitivas. As maiores dificuldades apontadas pelos varejistas são: 

• Dificuldades operacionais de operar em múltiplos canais.  

• Dificuldade de capturar as sinergias de operar em múltiplos canais, já que cada canal 

requer competências diferentes para a sua administração. 

• Custos operacionais de ter uma operação multicanal. São altos os investimentos iniciais 

e o custo de aprendizado para operar em novos canais 
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2.4 Modelos de avaliação da maturidade e grau de sofisticação das estratégias de canais 

 

2.4.1 O Modelo IBM – “omnichannel Report” 

Em 2015, a IBM criou uma metodologia para avaliar o grau de maturidade dos varejistas 

americanos em relação à implementação do omnichannel. A empresa definiu um benchmark a 

ser atingido pelas empresas, de acordo com critérios definidos por consumidores modernos e 

conectados. Através esse estudo, os varejistas podem avaliar o estágio atual da sua operação 

em relação a algumas áreas críticas que permeiam o omnichannel. A IBM definiu sete áreas 

diferentes para avaliar as empresas. As áreas são: 

1. Experiência online e digital: três aspectos são críticos para que a experiência online do 

consumidor seja agradável: ter uma experiência individualizada, com conteúdo 

adaptado ao seu gosto pessoal dentro do site e da plataforma de e-commerce da empresa, 

ter acesso a experiências interessantes além da compra de produtos e ter uma 

experiência diferente do que a maioria dos seus competidores.   

2. Experiência na loja: segundo a IBM, com o crescimento do e-commerce e do marketing 

digital, as pessoas passaram a exigir também novas características e serviços das lojas 

físicas, já que elas não devem ser um canal isolado dos outros. Assim, serviços como 

“wi-fi”, CRM (Customer relationship management) e a presença de tecnologias 

interativas nas lojas também passaram a ser demandados pelos consumidores.  

3. Abastecimento flexível: Os consumidores querem não apenas para um processo de 

compra totalmente integrado entre os canais, mas também uma integração na entrega 

dos produtos e possíveis trocas.   

4. Site ou aplicativo móvel: o Varejista precisa ter um aplicativo que possa ser acessado 

de qualquer tipo de dispositivo, que permita que as compras sejam iniciadas e 

finalizadas nessa plataforma e que sejam integradas com os outros canais de venda da 

empresa.  

5. Integração de marketing e pricing: Segundo a IBM, para que as empresas tenham uma 

operação omnichannel de sucesso, os consumidores precisam ter uma única experiência 

de compra em todos os canais. Para isso, o preço, campanhas de marketing e premiações 

do programa de fidelidade precisam ser coordenados entre todos os canais.  

6. Experiência de call center: O Call center ainda é um canal muito acessado pelos 

consumidores quando eles têm uma experiência ruim ou um problema em uma loja 



28 
 

física ou virtual. É fundamental que o call center esteja integrado com as outras 

plataformas da empresa para que o consumidor tenha uma experiência rápida e eficiente.  

7. Social media: A experiência online precisa estar alinhada com as campanhas de 

marketing e de e-commerce da empresa. De acordo com a IBM, é ainda mais importante 

que ocorra uma integração cada vez maior desses canais, e que o consumidor possa fazer 

compras a partir de cada uma das plataformas da empresa.  

A metodologia IBM será utilizada novamente mais à frente no trabalho, para auxiliar na 

análise da estratégia multicanal da Quiksilver. A utilização desta metodologia permitiu que 

fosse feita uma comparação entre a empresa estudada nesse trabalho com a média dos 

principais varejistas americanos.  

 

2.4.2 O modelo de AILAWADI (2017) 

Segundo AILAWADI (2017), existem duas dimensões para a distribuição: cobertura e 

profundidade. A cobertura mede se é fácil para os consumidores encontrarem uma loja que 

vende os produtos da marca. A profundidade mede a extensão da linha de produtos dentro da 

loja, e o quanto ela parece atraente ou não para o consumidor final. As duas vertentes estão 

correlacionadas, já que um lojista vai decidir pela compra em maior ou menor profundidade de 

uma marca em função da distribuição da mesma, além de outros fatores. Caso a distribuição 

dos produtos seja limitada, os varejistas terão uma venda “fácil” da marca, e não investirão 

muito em profundidade. Por outro lado, caso a distribuição seja extensa demais, e os varejistas 

tenham muita competição, alguns deles serão forçados a dar descontos nos preços dos produtos 

da marca, prejudicando a sua margem e aumentando a competitividade em toda a cadeia. Nesse 

caso, o varejista e a empresa fornecedora têm diferentes perspectivas sobre o negócio e a cadeia 

de valor.  
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Figura 1 – Distribuição X Demanda - Alawadi 

 

Fonte: Adaptado de AILAWADI (2017) 

 

Indicadores mais importantes desse modelo: 

• Distribuição numérica (número de portas em que a marca está presente) 

• Distribuição ponderada pela venda dos canais 

• Como está apresentada a marca dentro da loja 

o Participação nos SKUs da loja 

o Participação no espaço da gondola 

o % do tempo em promoção 

o Disponibilidade de informações sobre os produtos 

o % de funcionários da loja treinados pela marca 

 

  

Cobertura da distribuição

• Quantas portas vendem a sua 

marca?

• Quão importantes são essas lojas

• É fácil encontrar essas lojas?

Profundidade da distribuição

• Quantos itens há do fornecedor a 

venda na loja?

• Quanto espeço a marca do 

fornecedor tem na loja?

• Quão bom é o suporte dado pelo 

fornecedor?

Performance do Varejista

• O varejista cumpre as 

determinações de merchandising?

• Participação nas vendas e 

contribuição para as marcas 

Performance do fornecedor

• O fornecedor atende as demandas 

de merchadising do varejista?

• Quanto as marcas do fornecedor 

contribuem com as vendas?

• Contribuição das marcas do 

fornecedor para a imagem do 

varejista

A distribuição 

x Demanda
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2.4.3 Multichannel Customer Management – O Modelo de NESLIN (2009) 

O objetivo do modelo é produzir um framework que visa ajudar as empresas a estruturar o 

processo de implementação de uma estratégia multicanal. Segundo o autor, existem cinco 

etapas que as empresas precisam seguir: 1 – Analisar os consumidores, 2 desenvolver a sua 

estratégia multicanal, 3 desenhar os canais, 4 implementar e 5 avaliar o andamento da estratégia. 

O modelo tem 13 passos que devem ser seguidos de maneira sucessiva.  

1. Segmentar os consumidores. Avaliar se a multicanalidade afeta a maneira como 

tradicionalmente a organização segmenta os seus consumidores. O autor afirma que 

provavelmente os consumidores de um canal off-line vão ter características e demandas 

diferentes dos consumidores de um canal online e, portanto, uma variável importante 

para fazer a segmentação é a própria escolha dos canais de venda por parte dos 

consumidores.  

2. Definir qual vai ser o critério para a escolha do mix de canais: eficiência, segmentação 

ou satisfação do consumidor. A eficiência segue a lógica da redução de custos, a 

segmentação é uma maneira de atender cada nicho de maneira diferente em cada canal 

e a satisfação do consumidor define a estratégia de canais segundo a lógica de 

maximização da satisfação dos consumidores. 

3. A empresa deve encorajar os consumidores e serem multicanal? Existem evidências 

empíricas que mostram que o consumidor multicanal faz mais compras dentro da 

organização do que o consumidor que acessa a empresa através de apenas um canal. No 

entanto, deve-se comparar os custos de ter consumidores multicanal com o crescimento 

da demanda trazida pela estratégia.  

4. A estratégia multicanal tem potencial para se tornar uma vantagem competitiva? De 

acordo com o autor, caso todos os concorrentes de mercado da empresa já operem dessa 

maneira, a implementação de uma estratégia multicanal é um “minimum to compete”. 

No entanto, caso nenhum concorrente tenha uma estratégia similar, a empresa que optar 

por uma estratégia multicanal pode se diferenciar dos demais players do seu mercado.  

5. Quais canais a companhia deve ter? A empresa deve decidir quais canais deve 

implementar, como alocar diferentes recursos entre os canais e quais devem ser os canais 

prioritários. Os principais aspectos que devem ser levados em consideração são o 
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potencial de canibalização entre os canais, a sinergia entre eles, a complexidade de 

implementação e o potencial de retorno de longo prazo.  

6. Como a companhia deve utilizar os canais para administrar o ciclo de vida dos 

consumidores? As empresas usam diferentes canais para adquirir novos consumidores, 

desenvolvê-los e fazer a sua retenção. Cada canal tem um custo de captação específico 

e os consumidores de cada um tem um “lifetime value” diferente para a empresa.  

7. Como a companhia consegue lidar com a questão dos consumidores que pesquisam em 

um canal e compram em outro canal? É importante que as empresas tenham indicadores 

para mensurar que canais estão sendo responsáveis pela captação de novos 

consumidores e em que canal estes consumidores estão fazendo as primeiras compras.  

8. Os consumidores devem ser forçados a usar determinado canal, ou as empresas devem 

permitir que os consumidores escolhessem “livremente” entre os diferentes canais? 

Nesse caso, segundo o autor, a empresa deve apenas definir o mix de canais e deixar os 

consumidores navegarem livremente por eles.  

9. Uma estratégia multicanal pode ajudar a aumentar a eficiência de marketing da empresa. 

De acordo com Neslin, quanto mais canais a empresa tiver, maior a possibilidade de 

conseguir economias de escala e maior aproveitamento das ações de Marketing.  

10. Que tipo de estrutura organizacional (coordenada ou independente) a companhia deve 

usar? É natural que as empresas operem os canais com áreas independentes, já que os 

diferentes canais requerem skills diferentes e pessoas diferentes para administrá-los, 

mas esse tipo de organização minimiza a possibilidade de coordenação e obtenção de 

sinergias entre os canais.  

11. Como a empresa consegue coordenar produtos e preços entre os canais? A empresa 

deve vender os mesmos produtos nos diferentes canais? E os preços e promoções? Caso 

a empresa queira usar preços diferentes, ela consegue fazer isso sem provocar conflitos 

de canal?  

12. A companhia consegue obter uma visão única do consumidor, conhecendo o que ele 

fez ou comprou em cada um dos diferentes canais? Segundo o autor, é ainda mais difícil 

para as empresas estabelecer processos e tomar decisões a partir dessas informações.  
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13. Qual canal creditar por cada venda, caso o consumidor tenha passado por vários deles 

ao longo do processo de compra?  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

 

O objetivo central do estudo proposto foi o de analisar como as empresas podem melhorar a 

execução da estratégia multicanal e se preparar para a transição para uma abordagem 

omnichannel. A gestão da estratégia multicanal é ainda mais desafiadora para empresas 

operaram durante muitos anos com um único canal e que estão fazendo, ou fizeram 

recentemente, a migração para uma estratégia multicanal. Esse estudo pode auxiliar empresas 

que fizeram este movimento ao longo dos últimos anos e que ainda tem dificuldades estratégicas 

ou de gestão relativas à sua política de canais. 

O trabalho contou com um estudo de caso de uma empresa que está migrando para uma 

distribuição multicanal, a Quiksilver do Brasil. Com o estudo do caso, conseguimos empregar 

parte do conhecimento e metodologias mencionados no capítulo anterior em um caso prático, 

possibilitando um aprofundamento da análise. Assim, o trabalho conseguiu um bom 

balanceamento entre teoria e uma situação real de uma empresa. 

Nesse estudo de caso, foram consultadas diversas fontes de dados, como informações do 

mercado, da empresa e entrevistas. Portanto, será um estudo de natureza exploratória. Foi feita 

uma análise da estratégia atual, o grau de maturidade, sofisticação e a efetividade de execução 

da estratégia multicanal da Quiksilver, à luz de alguns conceitos levantados na revisão da 

literatura. 
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Para que seja possível alcançar os objetivos definidos acima, uma extensa pesquisa foi 

necessária. O quadro abaixo resume as fases da pesquisa utilizadas para desenvolver o presente 

estudo: 

Figura 2 – Metodologia – Fases da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2018) 

  

Busca de referencial teórico sobre as transformações relativas aos 

canais de distribuição e comportamento do consumidor que 

ocorreram nos últimos anos.  

Busca na literatura por metodologias, templates, check list e 

frameworks que tenham por objetivo auxiliar as empresas a mapear e 

calibrar a sua estratégia de canais. 

Entrevistas com executivos da companhia para aprofundamento do 

entendimento da organização e suas políticas e problemas relativos às 

estratégias de canais e sua implementação 

Análise do levantamento feito e recomendações de melhorias para a 

Quiksilver 

Entendimento da história do mercado de surfwear no mundo e no 

Brasil e momento atual da indústria e da Quiksilver no Brasil 

Conclusões, sugestões de melhoria e limitações da análise 

Aplicação da metodologia IBM omnichannel report para 

complementar a análise  
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3.1 Razões da escolha da Quiksilver como objeto de estudo 

Existem diversas razões que justificam a escolha da Quiksilver Brasil como objeto desse estudo: 

1 - As indústrias de surfwear no mundo e no Brasil estão em um processo de transformação, 

devido a profunda crise pela qual passaram nos últimos 5 anos. 2 – A Quiksilver está deixando 

de operar em apenas um canal de vendas e adotou uma estratégia multicanal. 3 – O canal 

atacado (surf shops) está diminuindo no Brasil, forçando as empresas a buscar novas 

alternativas de canais para manter o crescimento. 4 - Perda de relevância das marcas com os 

consumidores, aumentando a necessidade de as marcas aumentarem a participação das vendas 

direto para o consumidor no seu mix de canais.  

1. As indústrias de surfwear no mundo e no Brasil estão em um processo de transformação. 

Depois da crise pela qual a indústria passou no começo dessa década, em virtude da 

perda da influência das marcas de surf, como será descrito mais à frente, as grandes 

empresas do mercado de surfwear (Quiksilver, Rip Curl, Billabong e Oakley) estão se 

reinventando e transformando os seus negócios. No Brasil, todas as empresas citadas 

acima estão migrando de uma estratégia baseada apenas no atacado para uma estratégia 

multicanal, com a abertura de lojas e e-commerce. Sendo assim, não apenas a 

Quiksilver, mas toda a indústria de surfwear pode servir como objeto de estudo para o 

entendimento dos problemas enfrentados pelas empresas que estão nesse processo de 

migração.  

2. A Quiksilver operou por muitos anos no Brasil tendo o atacado como o único canal de 

vendas. Todos os principais processos da companhia, como o desenvolvimento de 

produtos, ações de marketing e estrutura de Supply chain, foram desenhados para 

atender esse canal. Portanto, a Quiksilver tem um desafio para fazer a adaptação dos 

seus processos e operações para operar multicanais.  

“Durante muitos anos, o canal atacado foi o único da empresa, e até 

hoje é responsável por mais de 90% das vendas. Sendo assim, é natural 

que os processos internos e até os profissionais das áreas de apoio, como 

Marketing e Supply Chain, tenham um foco muito grande nesse canal. 

Mudar essa cultura instalada, com a abertura de novos canais como o 

varejo e o e-commerce, é um dos maiores desafios da empresa”. Diretor 

da Operação da Quiksilver no Brasil 
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3. O canal atacado (surf shops) no Brasil está encolhendo. Executivos da indústria estimam 

que o canal, que tinha aproximadamente 2.500 surf shops em todo o Brasil, tenha 

perdido entre 15% e 20% dessas portas nos últimos 3 anos. Diversas redes relevantes 

encerraram as suas operações ou estão com dificuldades financeiras como a Trópico 

(chegou a ter 20 lojas no RS), Sul Nativo e Central surf (rede de 15 lojas em São Paulo 

que está em recuperação judicial). Sendo assim, a Quiksilver e todas as empresas do 

setor estão procurando alternativas para continuar crescendo no país.  

4. Perda de relevância das marcas com os consumidores. Globalmente e no Brasil, o surf e 

as suas principais marcas já tiveram mais evidência e eram mais relevantes. A queda 

das vendas e do preço das ações dessas companhias ilustra essa perda de credibilidade. 

No Brasil, a grande maioria das surf shops atende consumidores da classe C. Isso pode 

ser observado ao mapear o número médio de surf shops nos principais shoppings de São 

Paulo. Os shoppings de classe C como Aricanduva, Metrô Tatuapé e Itaquera tem oito 

ou mais surf shops em cada um dos shoppings. Já shoppings com perfil mais A-B, como 

o Morumbi, Iguatemi e Higienópolis tem apenas uma operação. Sendo assim, as marcas 

de surfwear precisam se reconectar com o público mais A-B e os praticantes dos 

esportes, que são os grandes ditadores de tendência nesse mercado. A abertura de lojas 

próprias e de franquias que a Quiksilver e os seus principais concorrentes estão fazendo 

é uma tentativa de se reconectar com esses consumidores.  

 

3.2 O Método de pesquisa, coleta de dados e procedimentos analíticos 

O método da pesquisa foi qualitativo exploratória, que é uma maneira de explorar o significado 

que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano (CRESWELL, 2010). 

O trabalho buscava entender as dificuldades que uma empresa que operava unicamente em um 

único canal tem ao implementar uma estratégia multicanal, e o impacto das novas tecnologias 

e do omnichannel nessa estratégia de canais. A pesquisa exploratória nos ajudou a entender a 

natureza geral do problema, as opiniões dos entrevistados sobre esses problemas e as principais 

variáveis envolvidas. A metodologia proposta permitiu alguma flexibilidade ao longo das 

entrevistas, a fim de explorar com mais profundidade determinadas opiniões ou ideias. Algumas 

vantagens do método qualitativo exploratório: 
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• Pesquisador coletando diretamente os dados, já que é o mesmo que fará a sua análise e 

interpretação. 

• Coleta de opiniões diferentes e múltiplas interpretações sobre os assuntos 

As entrevistas são uma técnica para a coleta de informações e evidências com o objetivo de 

entender as opiniões e o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações 

(MARTINS E THEOPHILO, 2007). As entrevistas podem ser classificadas de acordo com o 

seu grau de padronização. A entrevista semi estruturada segue um roteiro, mas tem respostas 

abertas e dá ao entrevistador alguma liberdade para introduzir novas perguntas ou suprimi-las, 

de acordo com o andamento da entrevista. Esse modelo foi o escolhido para o trabalho em 

questão, pois os entrevistados têm uma diferente senioridade, além de responder por áreas 

diferentes. O questionário semiestruturado nos permitiu maximizar a absorção desse 

conhecimento. Foi desenvolvido um roteiro para auxiliar no andamento das entrevistas, 

apresentado em anexo. 

Foram realizadas entrevistas com os principais executivos da Quiksilver Brasil que de alguma 

maneira são responsáveis pela estratégia multicanal da empresa. Os critérios de seleção foram: 

responsáveis por cada um dos canais de vendas (atacado, e-commerce, varejo e franquias), 

responsável pela estratégia de marketing da empresa e experiência em cargos de gestão, 

garantindo uma visão ampla sobre o negócio e as principais tendências de mercado.  

• Executivo 01 – Diretor da operação da Quiksilver no Brasil 

• Executivo 02 – Diretora de vedas do canal atacado 

• Executivo 03 – Gerente de varejo e franquias 

• Executivo 04 – Coordenadora de varejo e e-commerce 

• Executivo 05 – Gerente de marketing 

• Executivo 06 – Gerente de e-commerce e TI 

O roteiro de entrevistas foi composto por uma etapa inicial de apresentação do tema do trabalho 

em questão, para que os entrevistados entendessem o escopo e a razão da conversa. O 

questionário foi dividido em duas frentes, para facilitar a condução da entrevista e a análise dos 

resultados: 

1. Problemas e dificuldades enfrentadas pela Quiksilver na gestão da sua estratégia 

multicanal 
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2. Nível de maturidade da estratégia multicanal da Quiksilver em um ambiente cada vez 

mais omnichannel.  

As entrevistas ocorreram em março e abril de 2.018 e foram todas presenciais. Todas tiveram 

uma duração aproximada de 45 minutos à 1 hora. A primeira entrevista serviu como pré-teste 

do questionário, que foi validado e ajustado para as próximas. O questionário de entrevistas foi 

construído a partir da fundamentação teórica obtida na revisão bibliográfica, facilitando a 

análise dos resultados. 

Segundo CRESWELL (2010), a análise das entrevistas e das opiniões coletadas ao longo delas 

ocorre paralelamente às próprias entrevistas. Ocorre uma reflexão contínua sobre os dados à 

medida que o processo avança, e as primeiras anotações e conclusões ocorrem mesmo antes do 

início do processo.  
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Quadro 2 – Roteiro de pesquisa 

Temas principais Questões 

Dificuldades da 

operação atual de 

multicanais 

Principais dificuldades enfrentadas 

Cultura da organização 

Apoio e alinhamento do direcionamento estratégico (papel 

esperado dos canais) 

Nível de integração entre os canais em relação aos “P” do 

marketing mix: Produtos, preços, promoções 

Organograma da organização 

Estratégia de segmentação de produtos 

Conflitos de canal 

Indicadores específicos para a realidade multicanal 

Alguma barreira/limitação de TI ou sistemas 

Apoio das áreas de suporte: finanças, logística, RH 

Algum resquício do tempo em que a operação era focada em 

apenas um único canal 

Grau de maturidade da 

estratégia 

omnichannel 

Maturidade do modelo Quiksilver em relação ao 

omnichannel 

Principais barreiras 

Importância de evoluir para um modelo mais omnichannel 

Estratégia / direcionamento da organização 

Potencial para ser um diferencial competitivo 

Nível de integração entre os canais. Sinergias? Cooperação? 

Objetivo compartilhado? 

 Incentivos para que os consumidores trafeguem entre os 

canais 

Trocas de informações entre os canais 

Maximização da experiência de compra do consumidor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de CRESWELL, 2010 e MARTINS E THEOPHILO, 2007 
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A análise dos dados depende não apenas na interpretação do pesquisador, mas do uso de 

técnicas utilizadas, que ajudam a extrair o máximo das informações obtidas, além de minimizar 

qualquer risco de direcionamento de interpretação. Segundo BARDIN (2009), a análise deve 

ser um conjunto de técnicas, que busca através de procedimentos sistemáticos e objetivos, 

conseguir indicadores que permitam uma melhor interpretação dos dados obtidos. Segundo a 

autora, a análise deve ser desenvolvida em três fases distintas: pré análise do material, 

exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação.  

Durante a fase de pré análise, o referencial teórico serviu como base para a elaboração para o 

roteiro semiestruturado de pesquisa. Todas as anotações das entrevistas foram lidas novamente, 

para que o pesquisador obtivesse uma “impressão geral” sobre o conteúdo do material. A fase 

de exploração buscou identificar os conceitos mais recorrentes nas respostas obtidas nas 

entrevistas. Esses temas foram explorados com maior profundidade mais à frente do trabalho. 

A fase de tratamento de resultados teve como objetivo fazer interpretações e gerar inferências 

válidas para a contribuição teórica e prática, baseado na experiência do pesquisador, nas 

referências bibliográficas levantadas e na etapa anterior de análise.  
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CAPÍTULO 04 - O ESTUDO DE CASO DA QUIKSILVER 

“Surfistas não querem mais usar as mercadorias que produzimos. Essa 

é a realidade. Mais cedo ou mais tarde, a perda das conexões das marcas 

com os surfistas acaba afetando a própria relevância das marcas. ” 

(Entrevista com executivo da Indústria de surfwear - 2014).  

 

4.1 A história do Surf e da Indústria de Surfwear 

É importante entender como o surf se originou, assim como a indústria em torno dele, para que 

se compreenda um pouco mais o momento da indústria no mundo e a sua relevância para os 

consumidores.  

O Surf se originou no Havaí há aproximadamente mil anos. Os havaianos usavam pranchas 

para pegar ondas até a praia apenas por diversão. O contato inicial da civilização ocidental com 

o esporte ocorreu logo depois da chegada à ilha. Anexado aos Estados Unidos em 1.898, 

rapidamente a ilha passou a ter o seu potencial turístico explorado. Como estratégia para a 

divulgação do Havaí, alguns aspectos da cultura havaiana passaram a ser explorados na 

comunicação, como o Surf. 

No começo do século 20, dois surfistas havaianos embarcaram em uma viagem de 

demonstração do esporte nos Estados Unidos e na Austrália Em alguns locais, as demonstrações 

tiveram um grande público e causaram bastante impacto, principalmente no sul da Califórnia e 

na Austrália. Depois da 2ª guerra mundial, a penetração do esporte se espalhou, à medida que 

ele começou a ser explorado em filmes e series de TV. Até então um esporte de praia praticado 

por poucas pessoas, o surf começou a emergir como uma subcultura, com comportamento, 

maneiras de falar e de se vestir característicos. A partir de então, o esporte se espalhou e 

começou a ser praticado em todo o mundo, devido ao grande poder de atração que a sua cultura 

tinha sobre os jovens, que passaram a buscar alternativas aos valores tradicionais. (FINNEY; 

HOUSTON, 1996; IMADA, 2012; WAREN; GIBSON, 2014; PEARSON, 1979). 

O crescente interesse popular pela modalidade provocou o surgimento de empresas produtoras 

de equipamentos para o esporte. Em 1960, fábricas de pranchas começaram a se multiplicar nas 

regiões costeiras da Austrália, Califórnia e Havaí. Tipicamente, as fábricas eram empresas 

pequenas, que pertenciam aos praticantes do esporte e atendiam apenas a comunidade local. A 
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partir desse mercado, começaram a aparecer as empresas de surfwear. Na Austrália, surgiram 

as empresas que iriam dominar o mercado global e se tornar negócios com faturamento acima 

de um bilhão de dólares. Elas são conhecidas no mercado de surf como as “três grandes” (Rip 

Curl, Billabong e Quiksilver).  

Inicialmente, os produtos produzidos pelas empresas de surf eram vendidos apenas para as surf 

shops, lojas que eram frequentadas pelos praticantes do esporte. A distribuição era 

propositalmente bastante restrita, o que limitava a velocidade de expansão das marcas, mas 

garantia o seu posicionamento e legitimidade no mercado. Na década de 1980, as surf shops se 

multiplicaram pelos países à medida que o surf crescia.  Nas décadas de 1990 e 2000, as três 

empresas começaram a se expandir globalmente, principalmente através de acordos de 

licenciamento com investidores e contratos com distribuidores.  

Figura 3 – A expansão das indústrias de surfwear no mundo 

 

Fonte: WAREN; GIBSON, 2017 

Em 1996, a Quiksilver abriu o seu capital na bolsa de valores americana e em 2000, a Billabong 

levantou U$ 440 milhões na sua abertura de capital. Uma vez capitalizadas pelo mercado de 

ações e pelas instituições financeiras tradicionais, a Billabong e a Quiksilver começaram um 

processo agressivo de compra de outras marcas para acelerar o seu crescimento. Nos anos 2000, 

a Quiksilver atingiu pela primeira vez um faturamento superior a U$ 1 Bilhão em todo o mundo. 

(WAREN; GIBSON, 2017; WARSHALL, 2010). 
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4.2 A crise global da indústria  

As três grandes empresas do mercado de surfwear passaram por dificuldades no final dos anos 

2000, devido a uma combinação de fatores: a crise financeira global, que derrubou o nível de 

confiança dos consumidores e piorou as respectivas situações financeiras, e a perda de 

credibilidade com os consumidores “core”, que são os surfistas e praticantes dos esportes de 

prancha. O nível de endividamento das empresas subiu a patamares muito elevados, já que elas 

investiram muito em aquisições que não trouxeram o retorno esperado. A Quiksilver foi forçada 

a vender a Rossignol por U$ 169 milhões, realizando um prejuízo de 381 milhões na operação. 

Nessa época, a Moody’s listou a companhia como uma das empresas que corria risco de não 

conseguir honrar os seus compromissos.  

“A abertura de capital foi sem dúvida o ponto da virada. Agora a 

Quiksilver tinha acionistas para satisfazer. Tínhamos que crescer a 

qualquer custo. Fazendo isso, nós perdemos o contato com os nossos 

consumidores chave, os surfistas.” Entrevista com um executivo da 

Quiksilver em 2014.  

O Quadro abaixo retrata a piora dos indicadores financeiros da companhia de 1997 a 2015. A 

partir de 2.008, a situação financeira da Quiksilver começou a se deteriorar.  

Gráfico 01 – A situação financeira da Quiksilver 

 

Fonte: WAREN; GIBSON, 2017 
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Enquanto isso, a Billabong acumulou prejuízos por três anos seguidos, e o seu valor de mercado 

despencou de U$ 6 bilhões para U$ 273 milhões. No final desse período, parte da Billabong foi 

comprada por empresas de private equity americanas (Oaktree, Bank of America e 

Centerbridge). Assim como na Quiksilver, parte da má performance financeira e da perda de 

valor das ações da companhia, também pode ser explicada pela diminuição da conexão da 

marca com os consumidores mais conectados aos esportes de prancha.  

Gráfico 2 – A situação financeira da Billabong 

 

Fonte: WAREN; GIBSON, 2017 

Durante a crise, as grandes empresas do surf estavam sob o comando de executivos que não 

eram praticantes dos esportes de prancha, e isso influenciou no processo de afastamento dos 

consumidores core (WARREN E GIBSON, 2017). Sob a gestão desses executivos, os produtos 

das empresas deixaram de ser exclusivos e ficaram mais parecidos com os produtos das demais 

empresas de moda. 

As empresas de surfwear perceberam que era fundamental se reconectar com os seus 

consumidores e os canais de distribuição mais próximos dos seus esportes. No entanto, fazer 

esse movimente não era fácil para empresas que já tinham se tornado grandes players globais, 

com faturamentos acima de U$ um bilhão de dólares e ações na bolsa de valores. A pressão por 

resultados e por crescimento continuava, e as empresas tiveram que continuar a buscar novos 

mercados, canais e buscar eficiências operacionais.  
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Grande parte da produção das roupas deixou de ser fabricada nos mercados locais e passou para 

a China, em busca de menores custos. Assim, a qualidade, tão importante para os surfistas, foi 

afetada. Além disso, cada vez mais, os produtos das marcas de surf eram mais parecidos com 

as roupas das marcas de fast fashion, que muitas vezes tinham o surf e suas marcas como fonte 

de inspiração.  

Com a perda de conexão com os consumidores “core” (praticantes dos esportes de prancha) a 

participação das vendas vindas das surf shops passou a ser cada vez menor. Em busca do 

crescimento exigido pelos acionistas, as empresas tiveram que abrir cada vez mais os seus 

canais de distribuição, e começaram a vender os seus produtos para grandes lojas de 

departamento e Outlet. Em 2013, as vendas para os canais de desconto significavam quase 20% 

do faturamento da Quiksilver e da Billabong. Essa necessidade de vender para os canais de 

desconto indicava que as empresas tinham excesso de estoque, resultado da queda da demanda 

por seus produtos dos canais tradicionais. Em 2.013, as vendas da Quiksilver e da Billabong 

caíram acima de 30% respectivamente.  

Quando a Billabong começou nos anos 70, era uma empresa única. Uma 

das primeiras a realmente entregar produtos de qualidade superior para 

os surfistas. Era realmente um produto diferenciado. Vamos focar 

novamente no que fez essa companhia ser tão grande. Não é apenas 

vender o produto. É necessário que o consumidor em nossas lojas se 

sinta conectado com as informações e o esporte que eles praticam. As 

pessoas querem ir a uma loja da Billabong e saber como estão as ondas. 

Querem entrar no nosso site e ver os surfistas pegando onda no Taiti. 

Tudo tem a ver com a experiência. Eles precisam se sentir novamente 

parte da tribo. É nisso que estamos trabalhando.  

CEO da Billabong Laura Inman, carta aos acionistas, 2012 

Em 2017, a Billabong anunciou um prejuízo de U$ 77,1 milhões. Combinando com os 

resultados desde 2011, o prejuízo acumulado da companhia ficou acima de U$ 1 bilhão. 

Enquanto isso, a Quiksilver entrou com um pedido de concordata em 2016, para reorganizar o 

seu passivo, e foi comprada por um fundo de private equity chamado Oaktree, que fechou o 

capital da empresa. Desde então, as empresas estão tentando se reestruturar em busca da volta 

do crescimento e da lucratividade.  
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A indústria do surf movimenta aproximadamente U$ 13 Bilhões no mundo (global Industry 

Analysts, 2016). Aproximadamente metade desse mercado está nos Estados Unidos. O mercado 

americano foi estimado em U$ 7,15 bilhões (Surf Industry Manufacturers’ association, 2017). 

Desse total, 25% do faturamento é feito nas surf shops. As lojas de departamento são 

responsáveis por outros 40% das vendas. Os varejistas online, lojas de moda geral e lojas de 

artigos esportivos e de recreação são responsáveis pelo restante das vendas.  

 

4.3 A Quiksilver no mundo 

A Quiksilver é uma das marcas mais tradicionais no segmento de esportes de prancha e 95% 

do seu faturamento é proveniente de confecção. A companhia propõe uma moda jovem, 

divertida a voltada para o ambiente de praia e demais esportes de ação. As suas vendas superam 

U$ 1 bilhão em todo o mundo, embora tenham caído mais de 50% depois do ápice de U$ 2,5 

bilhões em 2.008. Mesmo com a queda, a empresa é atualmente a líder mundial do segmento e 

vende seus produtos em mais de 100 países. Os maiores mercados da companhia são os Estados 

Unidos e a Europa, embora a Ásia e o Brasil tenham participações crescentes na empresa.  

Desde o início das suas operações, a estratégia de canais da Quiksilver foi voltada para o 

atacado. Ou seja, a marca vendia os seus produtos para as tradicionais surf shops que atendem 

o consumidor final e também vendem produtos de outras marcas do segmento, como por 

exemplo a Rip Curl, Hurley e a Billabong. Esse canal corresponde a aproximadamente 70% do 

faturamento da companhia e faz com que os produtos da Quiksilver possam ser encontrados em 

mais de 10.000 lojas em todo o mundo. 

Além do atacado, a Quiksilver tem cerca de 650 lojas espalhadas por todo o mundo e 25% do 

seu faturamento vêm da operação de varejo. Além das lojas, a companhia tem Outlets nos 

principais mercados em que atua. Os Outlets são importantes para ajudar a companhia a desovar 

os estoques de coleções antigas, sem criar conflito de canal com os seus clientes do atacado.  

Além do varejo e do atacado, a Quiksilver abriu recentemente operações de e-commerce em 

países chave da sua operação, como os Estados Unidos, Inglaterra, França e Brasil. O canal 

ainda representa apenas 3 a 4% do faturamento global, mas tem um grande potencial de 

crescimento.  
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4.4 A Quiksilver no Brasil 

A Quiksilver está presente no Brasil há quase três décadas. A empresa começou a operar no 

país como uma marca licenciada, operada por um dos principais empresários do segmento no 

mercado nacional (Alfio Lagnato). Além da Quiksilver, ele também é o fundador de algumas 

marcas nacionais, como a Hang Loose, e tem a licença de outras marcas internacionais, como 

a Volcom.  

Há aproximadamente 10 anos, a empresa foi comprada pela matriz americana, que acreditou no 

potencial de expansão do mercado Brasileiro. A companhia construiu uma posição competitiva 

bem sólida no mercado nacional, sendo líder do segmento com aproximadamente 15% de 

participação. Além disso, era a marca mais desejada pelos consumidores (SITE ALMASURF, 

2014). Assim como no resto do mundo, embora com participações diferentes, o faturamento da 

empresa no Brasil é dividido em três marcas:  

• A própria Quiksilver, voltada para moda praia no segmento masculino. 

• Roxy, moda praia voltada para o público feminino 

• DC Shoes. Marca que se originou no mercado de Skate. Além das tradicionais surf 

shops, a marca também é vendida em lojas especializadas em Skate e de calçados.  

Todas as marcas do grupo investem fortemente nas suas plataformas de comunicação digital e 

tem um engajamento muito alto dos seus consumidores. Cada vez mais, o investimento de 

marketing das marcas é direcionado para impulsionar o conteúdo gerado pelos atletas nas 

principais plataformas de comunicação digital. A companhia tem um faturamento acima de R$ 

100 milhões no Brasil.  
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4.5 A evolução da estratégia de canais da Quiksilver 

 

Figura 4 – A estratégia de canais da Quiksilver 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

No início da operação no Brasil, os produtos da Quiksilver eram vendidos apenas nas melhores 

surf shops do país. Como a marca era muito desejada pelos surfistas e consumidores, pois já 

era bastante conhecida no país devido ao patrocínio de atletas e campeonatos de surf, a empresa 

podia escolher em quais lojas queria vender os seus produtos. Durante os 20 anos seguintes, o 

número de lojas que vendiam os produtos da marca cresceu, com a expansão da marca para 

todo o país. Nos anos 2000, os produtos da marca já eram vendidos em mais de 1000 portas em 

todo o país. O canal atacado era responsável por 100% do faturamento da companhia.  

Em 2011, a Quiksilver abriu as suas duas primeiras lojas, no Rio de Janeiro (Barra Shopping) 

e no Rio Grande do Sul (BarraSul). As lojas foram abertas para testar a viabilidade do canal 

varejo no país, já que nos Estados Unidos e na Europa a empresa estava abrindo muitas lojas, e 

o canal estava ajudando a acelerar o crescimento da companhia. O canal varejo é estratégico 

para a empresa, pois além de ser uma fonte de receita adicional, é fundamental para que a 

companhia tenha contato direto com os consumidores, e ajude a fortalecer as suas marcas.  

Em 2012 e 2013, os produtos da Quiksilver eram vendidos em aproximadamente 1500 portas 

no Brasil. Em busca de crescimento, a empresa autorizou a abertura de muitas lojas que não 

atendiam os surfistas, mas sim pessoas interessadas em usar roupas com o logo da marca. 

Alguns shoppings mais populares, como o Aricanduva, passaram a ter mais de 10 pontos de 
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vendas diferentes que vendiam os produtos da marca. A mesma coisa aconteceu em diversos 

outros shoppings do Brasil.  

Assim como ocorreu no exterior, essa superexposição da marca e dos seus produtos, gerada 

pela venda para a grande massa de consumidores, acabou provocando uma perda do valor da 

marca. O uso da marca foi massificado, e a Quiksilver perdeu conexão com o seu público alvo 

principal, os surfistas. Essa massificação, também aconteceu com outras marcas tradicionais do 

segmento, como a Billabong.  

Ou seja, a mesma crise que afetou as empresas na Europa e Estados Unidos começou a ocorrer 

também no Brasil. A pressão por crescimento e a abertura indiscriminada de canais fizeram 

com que as marcas de surf passassem a ser menos desejadas, e a demanda pelos seus produtos 

caiu. Durante a crise do Brasil de 2014 a 2016, todas as empresas do segmento perderam vendas, 

algumas com queda acima de 20%, e mais de 300 surf shops em todo o país fecharam as suas 

portas.  

Para minimizar a perda de vendas no canal atacado, a Quiksilver acelerou a abertura de novos 

canais. A empresa abriu uma 3ª loja em 2014 (Shopping Iguatemi) e uma 4ª loja em 2015 em 

Ipanema, no Rio de janeiro. Durante esse período, a Quiksilver testou e aperfeiçoou a sua 

operação de varejo, para que fosse possível acelerar a expansão desse canal com a abertura de 

lojas franqueadas.  

As primeiras lojas de franquias foram abertas já em 2015. Atualmente, existem mais de 10 lojas 

de Franquias abertas em São Paulo (SP e Santos), Rio de Janeiro, Santa Catarina (Florianópolis) 

e Rio Grande do Sul (Porto Alegre e Canoas). O objetivo da companhia é abrir mais 30 a 40 

lojas de franquias no Brasil nos próximos 3 a 4 anos.  

“O projeto de varejo e franquias é um dos principais vetores de 

crescimento da companhia nos próximos anos. Além de ser um 

importante canal de vendas, é fundamental termos pelo menos uma loja 

em cada uma das capitais dos estados Brasileiros, além de cidades 

importantes do interior, para que a companhia possa oferecer uma 

melhor experiência de compra para os nossos consumidores finais” 

Gerente de varejo e franquias 
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Em 2015, a empresa abriu o seu e-commerce próprio de cada uma das marcas, e passou a 

oferecer uma nova opção de compra para os seus consumidores. O canal ainda tem uma 

participação pequena no faturamento da companhia no Brasil, mas teve um crescimento 

representativo em 2017.  

Além da abertura do e-commerce e a expansão do varejo e das Franquias, a empresa continuou 

o seu processo de abertura de novos canais no canal atacado. Além do e-commerce próprio, a 

Quiksilver passou a vender produtos também para os grandes players de comércio online, como 

a Kanui, Dafiti e Net Shoes. Rapidamente, esses players se tornaram clientes bastante 

importantes dentro da companhia.  

Em 2017, a empresa começou a atender também as lojas esportivas, como a Centauro, a Paquetá 

e a Bayard. Essas lojas tem um volume total de vendas muito representativo, e passaram a ter 

acesso a alguns itens da linha de produtos da companhia, como os calçados e acessórios 

(mochilas e bonés).  

A entrada nesse novo segmento provocou uma reação do canal de vendas tradicional (surf 

shops) que passou a pressionar a Quiksilver para não expandir ainda mais as linhas de produtos 

oferecidas para as lojas esportivas. Alguns clientes cancelaram parte dos seus pedidos das 

coleções, em resposta a essa expansão de canal, justificando que essa abertura canibalizaria as 

suas vendas e depreciaria ainda mais o valor das marcas.  
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CAPÍTULO 5 - A ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE CANAIS DA QUIKSILVER 

“Criar uma cultura mais voltada para o multicanal é um dos maiores 

desafios da minha gestão. Por muitos anos, o atacado era o único canal 

da empresa e até hoje é o canal que paga as contas dentro da 

organização. No entanto, de maneira geral, as lojas do atacado não 

proporcionam a experiência que as nossas marcas precisam oferecer aos 

consumidores. Sendo assim, é fundamental crescermos com o projeto 

de varejo e de e-commerce, pois eles são importantes não apenas como 

canais de vendas, mas para auxiliar na sustentação da força das marcas 

ao longo do tempo. ” Diretor da Operação da Quiksilver no Brasil 

 

Seguindo a estrutura do roteiro de pesquisa, a análise dos resultados será dividida em três 

partes:  

1. Dificuldades da Quiksilver na implementação de uma estratégia Multicanais 

2. Grau de maturidade da estratégia omnichannel da Quiksilver 

3. Aplicação do questionário IBM sobre omnichannel 

 

5.1 Dificuldades da Quiksilver na implementação de uma estratégia multicanais 

VALOS (2008) afirmou que a implementação de uma estratégia multicanal é comprovadamente 

difícil, pois impacta processos, pessoas e a estrutura organizacional existente. Segundo o autor, 

não existe uma estrutura ótima, e que cada empresa precisa definir a sua estratégia. Os maiores 

desafios são integrar os canais existentes com os novos canais, obter sinergias entre os canais e 

definir o mix ideal.  

5.1.1 Direcionamento estratégico e o papel esperado dos canais 

O mercado de surfwear tem características bastante específicas além de ser um mercado 

pequeno quando comparado a outras indústrias como a de cosméticos ou bebidas. De maneira 

geral, tem uma gestão menos estruturada do que empresas desses outros mercados.  

A Quiksilver não tem um processo de Planejamento estratégico construído com a participação 

dos funcionários, alinhado e comunicado para toda a organização. De maneira geral, esse 
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processo de planejamento se limita a construção do budget de três anos da empresa, que é 

bastante detalhado.  

Assim, uma das maiores dificuldades que a empresa e os gestores de cada canal tem é a falta 

de definição sobre os papeis para cada canal e o tipo de experiência que ele deveria 

proporcionar. Além da inexistência de uma “visão de futuro” clara sobre a estratégia de canais 

da empresa. 

“Eu tenho apenas o meu budget para atingir. Ou seja, eu sei 

perfeitamente qual é o meu target de vendas para aquele mês e quais 

são os KPIs que eu preciso ter dentro do site para atingir aquela 

determinada venda. No entanto, em nenhum momento ninguém da 

empresa me passou uma definição de qual é a experiência que o site 

precisa oferecer para os consumidores e qual é o papel do e-commerce 

dentro da estratégia multicanal da empresa” Gerente de e-commerce 

5.1.2 A cultura da organização 

Durante os primeiros 20 anos, a operação da Quiksilver no Brasil operou apenas com o Atacado 

(surf shops) como o único canal de vendas. Até hoje, este canal é responsável por mais de 90% 

do faturamento da empresa. Além disso, os novos canais são bastante recentes. O projeto de 

franquias tem apenas três anos de existência e a operação de e-commerce tem apenas dois anos. 

Sendo assim, é natural que os processos internos e a cultura da empresa ainda sejam muito 

voltados para atender o atacado. Mudar essa cultura é um dos maiores desafios da empresa, de 

acordo com o diretor geral da Quiksilver no Brasil. 

 “Não existe uma cultura de varejo dentro da companhia. As pessoas 

conhecem muito pouco de como funcionam as lojas e quais são as suas 

necessidades. Isso está na base da organização, mas também vem do 

topo. O atacado ainda é tratado como o principal canal da empresa e os 

outros canais precisam se adaptar a isso” Gerente de varejo e franquias 

É fundamental criar uma cultura que seja mais voltada para o consumidor. Segundo 

PALMATIER, STERN & EL-ANSARY (2016), o desenvolvimento da estratégia de canais 

precisa começar sempre com a perspectiva do consumidor final. Além do Brasil, essa é uma 

necessidade global da empresa, que recentemente contratou a McKinsey para fazer uma 
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pesquisa de hábitos de consumo e um projeto para fortalecer a cultura orientada para o 

consumidor dentro da empresa. 

5.1.3 Nível de integração entre os canais 

Para RUILIANG (2010), para que a empresa consiga implementar uma estratégia com vários 

canais integrados é necessário garantir que os canais cooperem entre si. Em algumas 

organizações, isso não acontece, pois, os gestores de cada canal atuam isoladamente, não 

conhecendo profundamente todas as características dos outros canais, criando uma visão 

limitada da operação. Nesse caso, os canais começam a competir entre si por vendas, prestígio 

e poder, e provavelmente os consumidores não irão se mover entre os canais, como deveria 

acontecer em uma empresa com uma operação verdadeiramente omnichannel. 

Dentro da Quiksilver, existem alguns fatores que fazem com que o nível de integração entre os 

canais seja bastante baixo: 

1. Organograma não favorece a integração dos canais. Os gestores dos três canais da 

Quiksilver (atacado, e-commerce e varejo) respondem diretamente para o diretor geral 

da operação no Brasil. Sendo assim, não existe um executivo responsável por amarrar a 

estratégia de canais e que tenha uma visão integrada da estratégia de canais e a maneira 

como ela impacta os consumidores. 

2. Baixa eficiência do processo para alinhamento das ações de marketing e promoções de 

cada canal. Existe uma reunião trimestral na qual os gestores dos três canais se 

encontram para alinhar as ações promocionais dos próximos meses. Embora a reunião 

aconteça, ao longo dos meses seguintes, cada canal é forçado a alterar as suas estratégias 

em função das alterações no cenário e ou ações dos concorrentes. Sendo assim, o 

planejamento acaba sendo alterado em cada um dos canais e não existe um processo 

formal de realinhamento dessas ações, que ajude a manter o alinhamento entre eles.  

3. Inexistência de indicadores multicanal, que “forcem” os gestores de cada canal a olhar 

para os outros canais da empresa e instiguem uma maior integração entre os canais. 

Segundo AILAWADI (2017), uma grande dificuldade para administrar múltiplos canais 

de distribuição é encontrar metas específicas que proporcionem análises confiáveis para 

acompanhar cada canal e também o nível de integração entre os canais. 
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“Nos últimos dois anos, com a troca de algumas lideranças dentro da 

empresa, podemos dizer que a competividade interna entre os canais da 

empresa diminuiu bastante. No entanto, devido à falta de processos 

internos que incentivem uma maior integração, não dá para dizer que 

ocorra muita troca de informação e colaboração entre os canais. Não 

existe nenhum projeto ou estratégia da companhia que vise uma maior 

integração entre os canais, rumo ao omnichannel” Gerente de varejo e 

franquias 

 

5.1.4 Limitações de sistemas, estruturas e de processos 

Outra dificuldade comum entre as empresas que buscam uma estratégia multicanal efetiva é a 

limitação de sistemas, acesso à informação e a dificuldade dos funcionários para reconhecer e 

usar as informações disponíveis de maneira efetiva (RUILIANG, 2010).  É fundamental que os 

funcionários tenham acesso a todas as informações disponíveis (histórico de compras e de 

navegação site) ao fazer o atendimento desse consumidor em cada um dos canais. 

A Quiksilver tem sistemas transacionais (plataformas) específicos para cada um dos seus canais 

de vendas. O atacado opera com o LINXS, o varejo opera com o mesmo sistema no BackOffice 

e outro sistema no front office da loja, e o e-commerce trabalha com uma plataforma global 

chamada demandware, que precisou ser integrada ao LINXS, mas ainda tem uma série de 

limitações de integração e extração de dados.  

A segmentação de produtos para cada canal e o alinhamento de preços e promoções não são 

amarrados dentro do sistema. Em função disso, ocorrem problemas operacionais e de 

desalinhamento de informações. A segmentação de produtos é um bom exemplo. Toda a linha 

de calçados é organizada por diferentes tipos de segmentos de clientes, mas como na prática 

não há em todos os sistemas uma “trava” que indique que produto pode ou não ser enviado para 

determinado canal ou tipo de cliente, ainda ocorrem uma série de erros operacionais no dia a 

dia.  

“Cada canal opera com um sistema diferente. Sendo assim, uma simples 

troca de informações entre os canais ainda não é possível. A plataforma 

operacional e a infraestrutura da Quiksilver simplesmente não foram 
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concebidas para operar nos tempos do omnichannel” Gerente de e-

commerce e TI 

A estrutura de Supply chain da Quiksilver foi desenvolvida para atender as empresas de atacado. 

A venda da Quiksilver para essas empresas é feita por packs (6 a 12 unidades de tamanhos 

diferentes em cada pack) e não por unidades. Sendo assim, o Centro de distribuição da empresa 

é organizado de acordo com os packs de cada unidade, e não por tamanhos e cores. Esse sistema 

funciona bem para o atacado, mas é ruim para atender o varejo e o e-commerce, que precisam 

de uma estocagem e picking unitários. 

5.1.5. Capacitar área de TI e fortalecer a cultura de gestão de projetos da Quiksilver 

A área de TI da Quiksilver é bastante responsiva e tem um quadro de funcionários enxuto. 

Sendo assim, ela não consegue atender a todas as demandas de dentro da empresa e todos os 

projetos que requerem alguma mudança de sistema acabam demorando bastante para ocorrer. 

Além disso, a empresa não tem uma cultura de gestão de projetos. Existem muitas iniciativas 

dentro da empresa, mas somente uma pequena parte deles acaba sendo finalizada dentro do 

prazo e com os resultados finais esperados. Não existe um gerente de projetos ou um 

responsável por fazer o papel de PMO (Project Manager Office) dentro da organização. 

“A Quiksilver é uma empresa de muitas iniciativas e poucas 

“terminativas”. Muitas das novas iniciativas acabam não saindo do 

papel devido à falta de mão de obra de programação na área de T.I. 

Além disso, falta disciplina de execução dos projetos da empresa. 

Muitos deles acabam não chegando ao final pois são preteridos pelas 

atividades do dia a dia” Coordenadora de varejo e e-commerce 

 

5.2 Grau de maturidade da estratégia omnichannel da Quiksilver 

ROSEMBLOOM (2015) aponta que empresas que vendem produtos por apenas uma única 

estrutura de canal se tornam exceções à regra. O princípio operativo mudou. Ao invés da 

organização operar em função de produtos ou categorias, o ambiente multicanal demanda 

operação centrada no consumidor. Para VERHOEF, KANNANB E INMAN (2015) essa 

transformação começou pelo consumidor e hoje afeta os modelos de negócio de empresas 

varejistas, a estratégia de canais de cada empresa e a escolha do marketing mix. Segundo os 
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autores, nos últimos dez anos, está ocorrendo a transformação de multicanal para o varejo 

omnichannel.  

A Quiksilver ainda está longe de ter uma abordagem omnichannel. Nos últimos 3 a 4 anos, a 

empresa lançou novos canais de vendas (franquias, e-commerce), mas ainda com uma 

integração praticamente inexistente entre os canais. Não existe troca de informações entre os 

canais e nenhum incentivo para que o consumidor comece uma compra em determinado canal 

e termine em outro. Além disso, não existem ações promocionais que incentivem os 

consumidores a conhecer e comprar em outros canais. 

Ainda mais grave, não existe dentro da empresa um direcionamento ou visão de futuro para a 

implementação de uma abordagem mais omnichannel. A não ser nas entrevistas realizadas para 

essa pesquisa, nenhuma vez o pesquisador presenciou dentro da empresa uma discussão sobre 

esse tema. Conforme mencionado anteriormente, a Quiksilver não tem um processo estruturado 

de planejamento estratégico e a abordagem omnichannel ainda não está dentro das prioridades 

da organização.  

“A Quiksilver ainda não entendeu que ela precisa se relacionar mais 

diretamente com os seus consumidores, como vem fazendo a Nike por 

exemplo. No longo prazo, todas as grandes marcas de varejo vão seguir 

o caminho de uma estratégia de canais mais integrada, voltada para 

garantir uma boa experiência de compras para os seus consumidores. A 

companhia já está dando os primeiros passos nesse sentido em países 

como os Estados Unidos e a Europa, mas essa iniciativa ainda não 

chegou ao Brasil” Gerente de e-commerce e TI 

BELL, GALLINO E MORENO (2014) argumentam que no ambiente atual, tanto empresas 

“off-line” quanto empresas “online” devem considerar uma abordagem híbrida, com um mix 

de diversos canais como uma maneira de maximizar a experiência dos consumidores. O 

objetivo final da estratégia de canais de qualquer varejista deve ser reduzir a “fricção” ao longo 

do processo de compra. As empresas devem focar esforços na maneira como “entregam” 

informações para seus consumidores nos diferentes canais, para reduzir as suas incertezas e 

eliminar qualquer barreira de compra. Essa integração deve acontecer também na entrega das 

mercadorias vendidas, permitindo que consumidores façam as suas compras no canal que 
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preferirem, e retirem as mercadorias da maneira mais conveniente possível, mesmo que seja em 

outro canal.  

“O que a Quiksilver fez nos últimos anos foi abrir novos canais de 

vendas, mas nenhuma evolução além disso. O nosso e-commerce 

precisa ser melhorado para oferecer uma melhor experiência de compra 

e as nossas lojas oferecem exatamente o mesmo serviço e experiência 

há vários anos. A minha impressão é que falta dentro da empresa um 

pouco de know how para liderar esse movimento. No marketing, temos 

uma limitação grande de expertise e braços para fazer isso acontecer 

dentro da organização” Gerente de marketing 

 

Segundo NARAYANAN E NANDAGOPAL (2016), as plataformas digitais transformaram 

totalmente a jornada de compras dos consumidores. As jornadas de compra muitas vezes 

começam com as ferramentas de procura, sites de comparação de preços, aplicativos, redes 

sociais e acabam nas lojas físicas.  

“Os canais ainda são muito separados. Na maioria das vezes, não 

conseguimos fazer campanhas de marketing que sejam empregadas em 

todos os canais. E não conseguimos usar as informações de um 

consumidor em um canal para gerar vendas em outros canais, como faz 

uma empresa que esteja mais avançada no omnichannel como a 

magazine Luíza, por exemplo. ” Coordenadora de varejo e e-commerce 

 

5.3 A aplicação do modelo IBM na Quiksilver 

O Boletim omnichannel da IBM, conforme descrito anteriormente na revisão bibliográfica, 

contempla sete dimensões, sobre as quais cada varejista pode avaliar o estágio do seu 

desempenho omnichannel. São elas: 

1. Experiência Digital e Online; 

2. Experiência na loja física; 

3. Flexibilidade de Execução (Logística); 

4. Aplicativo e site móvel; 

5. Marketing Integrado e Precificação; 
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6. Experiência no Call Center (Atendimento, SAC); 

7. Mídia social 

 

Segundo o Report da IBM, os varejistas podem ser classificados como: 

- “Laggards” ou Atrasados, varejos com score <10%; 

- “Fast Followers” ou em fase de transição, varejos com score entre 10% e 70%; 

- “Innovators” ou Inovadores, varejos com score superior a 70%. 

A Quiksilver teve uma pontuação de 30%, abaixo da média das empresas americanas, que é 

48%. Isso coloca a empresa entre as “fast followers” segundo a classificação da IBM. Apesar 

da posição intermediária, a pontuação da empresa é 37% abaixo da pontuação média das 

empresas americanas.  

 

Quadro 03 – Resumo IBM– Avaliação omnichannel da Quiksilver 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

  

PORCENTAGEM OMNI-CANAL 

Seção no EXP ONLINE
EXP LOJA 

FÍSICA

FLEX 

FULFILMENT

WEBSITE 

MÓVEL 

MKT 

INTEGRADO

EXP CALL 

CENTER

MÍDIAS 

SOCIAIS
Subtotal

Pontos possíveis 27 21 33 21 9 21 9 141

Escore médio estudo 100 varejistas EUA 16,5 2,8 8,5 12,8 7,4 13,7 5,4 67,1

Pontuação Quiksilver 12 0 7 10 3 4 6 42

Quiksilver  Vs pontos Possíveis 44% 0% 21% 48% 33% 19% 67% 30%

Quiksilver Vs varejistas EUA 73% 0% 82% 78% 41% 29% 111% 63%



59 
 

Quadro 04 – IBM – Experiência Online e Digital 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Em experiência Online a Quiksilver fica 25% abaixo da média das empresas americanas. Como 

o e-commerce da Quiksilver foi lançado recentemente, a Quiksilver teve uma boa performance 

nessa dimensão. A companhia perdeu pontos nos aspectos mais “omnichannel” como 

possibilidade de ver o estoque das lojas no site e utilização do histórico de compras anteriores 

em outros canais para auxiliar no processo de compras. 

 

  

CATEGORIA CONSIDERAÇÕES PONTOS SCORE PP

Os clientes podem procurar o seu catálogo por fabricante, marca ou preço? 2=Sim 2 2

O seu site oferece uma venda guiada para ajudar os clientes a determinarem o produto

que precisam, mesmo que eles não saibam?
1= Sim 0 1

Resultados efetivos de busca
Quando seu catálogo não tem uma correspondência exata para uma consulta de busca,

oferece opções de natureza similar?
3= Sim 3 3

Histórico do cliente em 

compras cruzadas (cross-

channel)

Há informações da experiência online do cliente detalhadas pelo seu histórico de compras 

na loja, via celular ou através do call center?
3= Sim 0 3

Pesrsonalização
Você pode fornecer uma experiência personalizada com base em informações que tem

sobre o comprador em todos os canais, incluindo o histórico de busca e compras?
3=Sim 0 3

Disponibilidade do produto 

para envio
Os compradores online podem ver a disponibilidade do estoque? 3= Sim 3 3

1= Algumas lojas

3= Todas as lojas

Os compradores online podem facilmente verificar o status do pedido? 1= Sim 1 1

Você envia para o cliente atualizações de email ou SMS referente  ao status do pedido online? 1= Sim 1 1

Os compradores online podem acompanhar os envios diretamente do seu site? 1 = Sim 1 1

1=Novo pedido

2=Revisar pedido

3= Adicionar serviços

Bate papo do serviço ao cliente Você oferece bate papo online? É rápido e fácil de usar? 3= Sim 0 3

12 27Total de Pontos

Disponibilidade do status do 

pedido

3

3

Navegação fácil de produtos

Seção 1 – Experiência Online e Digital

Disponibilidade do produto na 

loja
Os compradores online podem ver a disponibilidade do estoque na loja? 0

Reserva online de Serviços
Os compradores podem encomendar / adicionar serviços  online como por exemplo 

instalação?
1
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Quadro 05 – IBM – Experiência loja Física 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Nas lojas físicas, a Quiksilver não fez nenhum ponto, basicamente devido a dois fatores: 

1. As lojas não têm nenhum tipo de tecnologia à disposição dos consumidores, como 

prateleiras digitais, sistemas para pagamento inteligente em qualquer lugar da loja ou 

aplicativos que permitem que os consumidores acessem informações sobre os produtos. 

2. As lojas não têm integração com os outros canais, como consulta aos estoques do e-

commerce ou acesso ao histórico dos consumidores em outros canais para auxiliar a 

fechar uma venda ou oferecer determinado produto para os consumidores.  

 

  

CATEGORIA CONSIDERAÇÕES PONTOS SCORE PP

Serviços móveis na loja Você tem WiFi, prateleiras inteligentes ou outros serviços móveis na loja? 3= Sim 0 3

1= Sim

3=Todas as lojas

1= Sim

3=Todas as lojas

1= Algumas lojas

3=Todas as lojas

1= Algumas lojas

3=Todas as lojas

Os associados/vendedores da loja têm acesso ao histórico de compras de clientes em

outros canais?
1= Algumas lojas 0 3

2=Instruções para venda 

cruzada e complementar 

disponível 

3=Todas as lojas

0 21Total de Pontos

Caixas móveis
A equipe da loja tem equipamentos móveis para que os clientes fechem a 

compra/paguem em qualquer lugar da loja?
0

Alternativas abrangentes de 

dispositivos para pagamento

Os clientes podem pagar com smartphones usando variedade de métodos (por exemplo, 

Bitcoin)?
0

0

Secão 2 – Experiência da loja física

Os associados/vendedores oferecem ofertas personalizadas, informações para compras 

complementares/adicionais ou para fazer up grade de produtos?
0

Equipe com visão expandida do 

cliente

Comparação de produtos
Você oferece um aplicativo para dispositivos móveis que permita comparar produtos nos

smartphones dos clientes
0

Detalhamento da informação de 

produtos para autoatendimento

Os compradores podem acessar facilmente os detalhes do produto com seu dispositivo

móvel, por exemplo por meio de Scan QR Code?

3

3

3

3

3
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Quadro 06 – IBM – Flexibilidade de entrega 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Fora as mídias sociais, a dimensão em que a Quiksilver fica mais próxima da média dos 

varejistas americanos é a flexibilidade de abastecimento. Mesmo assim, a Quiksilver fez apenas 

7 em 33 pontos possíveis. As entregas do e-commerce tiveram uma boa performance, mas a 

empresa deixou de ganhar pontos nas questões mais “omnichannel” como compra em um canal 

para retirar no outro ou reservas online para retirar em outro canal. 

 

Quadro 07 – IBM – Website Móvel 

 

CATEGORIA CONSIDERAÇÕES PONTOS SCORE PP

2= Sim

3 = Nacional

2= Sim

3 = Nacional

1= Intervalo de 3  a  5 dias

2=Intervalo de 1 a 3 dias

3=1 dia

1= Intervalo de 3  a  5 dias

2=Intervalo de 1 a 3 dias

3=1 dia

2= Sim

3 = Todas as lojas 

1=acordo > 24 horas

2= mesmo dia

3 = < 3 horas

2= Sim

3 = Todas as lojas

2= Sim

3 = Todas as lojas

Sua loja é capaz de absorver esse item para revendê-lo e manter a venda rentável? 3 = todas as lojas 0 3

1= compra/devolução online

2=compra venda direta – call center 

/devolução online

3=compra na loja/ devolução online

7 33

0

1

Total de Pontos

Secão 3 – Flexibilidade do Fulfillment*/Entrega

Reserva de itens para compra Os clientes podem reservar itens online para comprar na loja? 0

Experiência de coleta O processo é claro quando o cliente chega para pegar o item comprado online? 0

Coleta na loja O cliente pode comprar online e pegar na loja? 0

Acordo de nível de serviço – 

para coleta 

Você tem um acordo/relação contratual com fornecedores/operadores logisticos que

garanta a rapidez com que o cliente possa pegar um produto na loja após a compra

online?

0

1=  algumas lojas
Devolução e troca na loja

Devolução e troca online
Você pode devolver mercadorias online, independentemente do canal de compra 

original?

Sua política de devolução é flexível e você implementa essas políticas de forma eficiente?

Os clientes podem comprar online e devolver na loja?

Especificação do dia e hora de 

entrega
Você pode informar com precisão quando os clientes irão receber seus pedidos 2

Assumir compromisso de data 

de entrega
Você pode comprometer-se com uma data de entrega precisa? 2

Opção de entrega expressa Os clientes podem receber seus itens no dia seguinte? 2

Opção de entrega no mesmo 

dia
Os clientes podem receber seus itens no mesmo dia? 0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

CATEGORIA CONSIDERAÇÕES PONTOS SCORE PP

1= Algumas lojas

3= Todas as lojas

1= Pedidos online

2= Pedidos de lojas selecionadas/algumas 

lojas?

3= Pedidos de todas as lojas

2= Sim

3= Todas as lojas

2= Localizador de loja não usa GPS

3= Todas as lojas visa GPS

Visão abrangente do cliente
A atividade móvel e o histórico de navegação são capturados e disponíveis para uso por

associados da loja, call center e loja online?
1= por canal (até 3) 0 3

10 21

Secão 4 – Website Móvel/App

A sua experiência móvel é otimizada para o tamanho e as características dos

smartphones e dos tablets?
3

Disponibilidade do produto 

para envio
Os compradores móveis podem ver online a disponibilidade de estoque? 3

Localizador de loja (via GPS)
O seu aplicativo ou site móvel fornece um localizador de lojas que usa GPS para

encontrar a loja mais próxima?
3

Total de Pontos

3= Sim

3= Sim

Os compradores móveis podem visualizar o status do pedido?

Disponibilidade do produto na 

loja
Os compradores móveis podem ver o estoque disponível na loja? 0

Disponibilidade do Status do 

Pedido
1

Aprendizados via Scan 
Os compradores podem escanear na loja códigos de barra ou QRcodes para acessar as

informações do produto, classificações, avaliações, etc.?
0

Compra Móvel

3

3

3

3

3

3
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Assim como em experiência digital, a Quiksilver fica ligeiramente abaixo da média das 

empresas americanas em Website móvel/app. Como a Quiksilver lançou recentemente a sua 

operação online, tanto o site como o App têm algumas características mais modernas como 

possibilidade de ver os estoques online ou o localizador de lojas.  

Quadro 08 – IBM – Marketing integrado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

O Marketing integrado foi uma das dimensões em que a Quiksilver ficou mais de 50% abaixo 

da média americana. Isso ocorre basicamente, pois, como já foi dito no capítulo anterior, as 

ações de marketing e as promoções não são integradas entre todos os canais. Ou seja, o 

programa de pontuação dos clientes online não se aplica para os clientes das lojas físicas. 

 

Quadro 09 – IBM – Experiência de call center 

 

CATEGORIA CONSIDERAÇÕES PONTOS SCORE PP

2= Sim

3= Todas as lojas

Os benefícios do programa de fidelidade estão disponíveis online e na loja física? 1= por canal canal(store/online) 0 2

 Esses programas são integrados ou separados?
1= Programa é  integrados nos diferentes 

canais
0 1

3 9

Seção 5 – Marketing Integrado e Precificação

O preço é consistente em todos os canais? 3= Sim
Política de preços entre canais - 

transparência e execução
3

3

3

Total de Pontos

Campanhas de marketing em 

canais cruzados

Os cupons/descontos online podem ser resgatados em lojas físicas e os de lojas físicas

podem ser resgatados online?
0

Integração do Programa de 

Fidelidade 

CATEGORIA CONSIDERAÇÕES PONTOS SCORE PP

Disponibilidade do produto 

para envio
A equipe do call center tem visibildade do estoque em todos os canais? Sim=3 0 3

Disponibilidade do produto na 

loja

A equipe do call center pode informar ao cliente se o produto desejado está disponível

na lojas e/ou quando estará disponível?
Sim = 3 0 3

Captação de pedidos no call 

center 

A equipe do call center pode receber novos pedidos, modificar pedidos (por exemplo,

alterar a entrega, alterar o pagamento, atualizar promoções, atualizar quantidade,

adicionar um item a um pedido existente, etc.) ou cancelar pedidos existentes?

Sim = 3 0 3

1 = Sim

3= Rastrear com operador 

logistico

1 = Fazer novo pedido

2 = Revisar um pedido 

3 = Adicionar serviços a pedidos 

existentes

Visão abrangente do cliente
A equipe do call center pode ver o histórico de compras online, na loja física e o

comportamento de navegação?
1= por canal(até 3) 0 3

Controle do carrinho do cliente
A equipe do call center pode assumir o carrinho de compras de um cliente e completar o

processo para ele?
3= Sim 0 3

4 21

3

3

Total de Pontos

Secão 6 – Experiência do Call Center - SAC

Disponibilidade do Status do 

Pedido

A equipe do call center tem acesso ao status do pedido, incluindo a capacidade de

rastrear os embarques para os clientes?
3

Pedidos de  Serviços
A equipe do call center pode realizar novas ordens de serviço, revisar os serviços

existentes ou adicionar serviços aos pedidos existentes?
1
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

A experiência de Call Center é outra dimensão em que a Quiksilver ficou muito abaixo da 

média das empresas americanas. O call center da Quiksilver funciona apenas para atender a 

pedidos de troca e problemas com a qualidade dos produtos. Mas ele não atua como um canal 

de vendas e não tem nenhum tipo de acesso aos outros canais ou ações de marketing. 

 

Quadro 10 – IBM – Mídias sociais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

A dimensão em que a Quiksilver mais se destaca são as mídias sociais. O principal ativo da 

Quiksilver são as marcas da empresa e, como são marcas de esportes de ação, a empresa produz 

muitas fotos e vídeos que são usados nas redes sociais. Cada vez mais, as redes sociais são parte 

da estratégia de marketing da empresa, que recentemente diminui o seu investimento em mídia 

impressa e de TV para direcionar para as redes sociais.  

 

5.4 Resumo do diagnóstico 

A Quiksilver tem uma serie de pontos a desenvolver na sua estratégia multicanal, para se 

preparar para futuramente avançar rumo ao omnichannel. A empresa tem duas frentes principais 

em que precisa avançar: 1 – Melhorar algumas características dos canais atuais, como por 

exemplo as lojas físicas onde a empresa não fez nenhum ponto no questionário da IBM. 2 - 

Começar a integrar um pouco mais os seus canais, já que a integração dos canais atuais é 

praticamente inexistente. Os principais pontos que a Quiksilver precisa desenvolver na sua 

estratégia de canais são: 

1. Trazer a discussão a respeito do omnichannel para os objetivos estratégicos, o dia a 

dia e a cultura da empresa. Avançar rumo a uma estratégia mais omnichannel deve 

fazer parte do planejamento estratégico da empresa, para que ocorra um “efeito 

mobilizador” a respeito do tema dentro da organização. Cada canal deve ter um papel e 

CATEGORIA CONSIDERAÇÕES PONTOS SCORE PP

Interações de serviços sociais 

do Facebook

Os compradores podem compartilhar, likes (no Facebook), pin (no Pinterest), tweet (no

Twitter), etc. diretamente do seu site?
1= Por mídia social(até 3) 3 3

Diversidade da rede social Os clientes podem comprar com você diretamente através de mídias sociais? 1= Por mídia social(até 3) 0 3

Revisões/Avaliações multi 

canais
Você oferece classificações e avaliações geradas pelo usuário? 3= Sim 3 3

6 9Total de Pontos

Secão 7- Mídias Sociais 
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nível de serviço definido dentro da estratégia. Conforme dito anteriormente, criar uma 

rede de canais que funcione de maneira integrada requer foco e investimento, já que os 

sistemas transacionais de cada canal são diferentes e a estrutura tributária do Brasil é 

bastante complexa. A Quiksilver tem a oportunidade de criar uma vantagem competitiva 

sobre os seus principais concorrentes nesse mercado, já que nenhum concorrente direto 

tem uma estratégia de canais muito diferenciada e integrada de canais. Essa priorização 

precisa acontecer não apenas no planejamento estratégico. Precisa atingir também a 

cultura da empresa. Os gestores de cada canal precisam perceber a importância de 

oferecer uma experiência de compra diferenciada para os seus consumidores via uma 

maior integração dos canais.  

2. Foco na gestão da experiência de compra do consumidor. A gestão deveria ser 

centrada no consumidor ao invés de produtos, categorias ou canais. Isso é uma mudança 

de “mind-set” dentro da companhia. Essa definição implica em uma transformação das 

áreas corporativas e seus respectivos papéis, e faz com que a companhia seja pautada 

pela gestão de jornadas de compra dos consumidores através dos diferentes canais de 

distribuição. Nesse novo modelo, as áreas de apoio (Logística, Finanças e Tecnologia), 

assumem um novo papel e precisam suportar as áreas de negócio nessa transformação. 

Isso precisa ser conseguido oferecendo serviços para os consumidores, juntamente com 

os produtos, para enriquecer a sua experiência de compra.  

3. Novo papel da área de TI dentro da organização. A área de TI precisa ser capaz de 

ser uma parceira de negócios das áreas de negócios da organização, e deve ter mão de 

obra e capacitação para desenvolver novos sistemas, além de manter funcionando o dia 

a dia da organização. Uma estratégia multicanal eficiente tem bastante dependência dos 

sistemas de informação e a importância de T.I cresce ainda mais em uma empresa que 

pretende praticar o omnichannel.  

4. Cultura de gestão de projetos eficiente. A grande maioria das mudanças para 

aperfeiçoar a estratégia de canais e chegar ao omnichannel são projetos, que precisam 

ser planejados, desenvolvidos, testados e implementados dentro das empresas. Na 

maioria das vezes, as empresas vão ter muitos projetos sendo desenvolvidos ao mesmo 

tempo. Para que eles sejam implementados dentro do prazo escopo e com a qualidade 

necessária é preciso que a empresa tenha uma cultura eficiente de gestão de projetos.  

5. Aumentar a sinergia entre os canais via um melhor planejamento e execução das 

ações de marketing e trade. A empresa precisa criar um fórum mensal para discussão 
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das principais estratégias de marketing. Deve existir uma reunião mensal de vendas em 

que se elabore um calendário integrado, em que se definem quais são as ações de 

marketing que todos os canais precisam seguir e quais são as ações específicas de cada 

canal. Dentro do possível, deve-se tentar começar a pensar em ações que incentivem os 

consumidores a transitar entre os diferentes canais da empresa,  

6. Desenvolvimento de indicadores (KPIs) que tragam uma abordagem mais 

integrada para a estratégia de canais. A empresa precisa começar a acompanhar 

quando e como os consumidores estão transitando entre os diferentes canais, e 

incentivar essa movimentação via ações de marketing e promocionais integradas.  

7. Maior integração entre os sistemas transacionais de cada canal. Já existe um projeto 

dentro da empresa para que o e-commerce tenha uma maior integração com o LINXS e 

esse projeto precisa ser acelerado. A infraestrutura de sistemas é fundamental para a 

companhia possa avançar futuramente com outros aspectos em direção ao omnichannel, 

como por exemplo a possibilidade de consulta do estoque do e-commerce nas lojas 

físicas ou a possibilidade de compra em um canal para retirada em outro canal. 

8. Melhoria da estrutura de Supply chain. A infraestrutura de Supply Chain da empresa 

precisa conseguir evoluir para conseguir atender melhor o consumidor final. O estoque 

precisa deixar de ser organizado por packs de referências e passar a ser unitário 

(tamanho e cor dentro de cada referência). Isso vai permitir a unificação dos estoques 

do varejo e do atacado (atualmente eles são separados) e vai garantir um melhor nível 

de atendimento para o consumidor final. Futuramente, junto com a integração dos 

sistemas, vai permitir que a empresa evolua para o atendimento integrado entre todos 

os canais. 

É fundamental que o estoque e a estrutura de Supply Chain das empresas não sejam 

separados, como muitas empresas fizeram no passado. Isso diminui os custos 

operacionais totais da empresa, e é fundamental para que a empresa possa evoluir rumo 

ao omnichannel 

9. Melhorar a experiência de compra das lojas físicas. As lojas físicas da Quiksilver 

oferecem exatamente a mesma experiência de compra que há dez anos atrás. As lojas 

não têm aplicativos que permitam a compra no site, ainda operam com apenas um caixa 

e os clientes não podem pagar com smartphones, por exemplo. É fundamental que a 

empresa modernize a operação para que as lojas estejam aptas a se integrar com outros 

canais no futuro. 
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Além disso, a Quiksilver precisa alavancar as suas lojas físicas, transformando-as em 

centros de entretenimento, com uma abordagem mais emocional, como fazem a Disney 

e a Apple. Não é apenas vender o produto. É necessário que o consumidor das lojas se sinta 

conectado com as informações e o esporte que eles praticam. A empresa precisa melhorar a 

experiência oferecida.  

 

5.5 Priorização das iniciativas da Quiksilver  

Segundo RODRIGUES (2004), a matriz de prioridade é uma ferramenta utilizada para 

selecionar os problemas que apresentam maior prioridade, diante das condições e da 

especificidade do processo. É utilizada na priorização das estratégias, tomadas de decisão e 

solução de problemas. 

Passos para a Construção da Matriz de Prioridade (GUT) 

• Identificar os problemas ou causas que farão parte da matriz. 

• Definir os critérios que serão avaliados, levando-se em conta as características do 

processo. 

• Definir qual escala será utilizada para atribuir pesos aos critérios avaliados. 

• Construir a matriz. 

• Multiplicar todos os pesos atribuídos aos critérios diante de cada problema e o que 

apresentar maior valor será o prioritário 

A matriz de prioridade apresenta como critério a melhoria do processo global, viabilidade 

econômico-financeira e rentabilidade/resultados. O resultado apresentado pela matriz GUT tem 

como objetivo apontar as prioridades, orientando a organização para as ações a serem 

tomadas em prol da melhoria dos processos. 

  

http://www.blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/
http://www.blogdaqualidade.com.br/diagrama-de-ishikawa/
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Aplicação da Matriz GUT nos principais problemas da estratégia de canais da Quiksilver 

Tabela 09 – Priorização das iniciativas na Quiksilver 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Escala de 01 (menos grave e menos urgente) a 05 (mais grave e mais urgente) de acordo com a 

opinião do autor e as entrevistas feitas com os principais executivos da companhia. Na coluna 

de tendência, o 01 é a escala de problemas que não tendem a piorar e 5 para problemas que 

devem se agravar rapidamente ao longo do tempo. As escalas de cada problema também foram 

definidas em função das entrevistas realizadas.  

A matriz de priorização dá uma boa ideia de quais devem ser as prioridades da Quiksilver para 

melhorar a execução da sua estratégia de canais rumo ao omnichannel. Os itens prioritários 

apontados pela matriz são os que vão ajudar imediatamente a Quiksilver a melhorar a execução 

da sua estratégia multicanais: 

1. Melhor planejamento e execução das ações de marketing, em uma reunião mensal de 

alinhamento com a participação de todos os canais. Nessa reunião, além do 

planejamento das principais ações de geração de demanda e ações de marketings nos 

canais, a empresa deveria começar a desenvolver promoções “cross canal”, para 

incentivar os consumidores a fazer a transição e migração de canais.  

2. Definir indicadores que ajudem a empresa a desenvolver uma visão mais integrada e 

holística da sua estratégia multicanais. 

3. Melhorar a experiência de compra das lojas físicas, aumentando o uso de tecnologias 

aplicadas nas lojas e oferecendo uma melhor experiência para os consumidores 

4. Trazer o foco na experiência de compra do consumidor para o dia a dia da empresa.  

5. Fortalecimento do papel de TI dentro da organização 

Todas essas medidas, ajudariam imediatamente a Quiksilver a melhorar a execução da sua 

estratégia multicanal. Em um 2º momento, já com a execução da estratégia multicanal em outro 

Ordem Atividade Gravidade Urgência Tendência Prioridade

1 Discussão sobre o omnichannel ainda não faz parte do dia a da da empresa 5 4 1 20

2 Foco na experiância de compra do consumidor 4 4 2 32

3 Novo papel de área de TI dentro da organização. 4 5 2 40

4 Cultura de gestão de projetos eficiente 3 4 2 24

5 Melhor planejamento e execução das ações de marketing 4 5 2 40

6 Definir indicadores que ajudem a trazer uma visão mais integrada de canal 3 5 3 45

7 Maior integração entre os sistemas transacionais da empresa 5 3 2 30

8 Melhoria da estrutura de Supply Chain 5 3 2 30

9 Melhorar a experiência de compra das lojas físicas 4 4 2 32
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patamar, a empresa deveria começar a realizar algumas outras iniciativas para evoluir rumo ao 

omnichannel: 

1. Maior integração entre os sistemas transacionais da empresa, possibilitando que um 

canal tenha acesso mais facilmente a informações dos outros canais 

2. Melhoria da estrutura de Supply chain, que vai proporcionar um melhor nível de serviço 

para os consumidores em todos os canais e gerar economias de para a empresa 

3. Trazer a discussão do omnichannel mais para o dia a dia da empresa. É fundamental que 

a Quiksilver priorize as iniciativas para evoluir na sua execução de canais. 

4. Cultura de gestão de projetos eficiente, já que para chegar próxima do omnichannel a 

empresa terá que desenvolver e implementar vários projetos de melhoria e integração 

na sua estrutura de canais.  
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CAPÍTULO 06 – CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E 

SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS 

 

6.1 Conclusões e contribuições do estudo 

Conforme exposto ao longo do trabalho, o varejo mundial e brasileiro está em um processo de 

profundas transformações, com o surgimento de novas tecnologias que estão transformando o 

comportamento dos consumidores e a sua jornada de compra. Toda essa transformação está 

afetando a estratégia de canais das empresas. As companhias deixaram de atender os 

consumidores em apenas um único canal de vendas e passaram a operar diversos canais 

simultaneamente (multicanal). O próximo passo das empresas, e muitas já estão nesse processo 

de transformação, é começar a integrar esses canais, permitindo que os consumidores migrem 

de um canal para o outro ao longo do processo de compras.  

Essa migração é benéfica para as empresas, já que consumidores que compram produtos da 

companha em mais de um canal tem um ticket médio 40% maior do que consumidores de 

apenas um canal. Além disso, 50% das vendas das lojas físicas já são influenciadas pelos canais 

digitais. Além de aumentar o seu faturamento, as empresas que conseguirem implementar uma 

estratégia de canais integrada (omnichannel) tem uma boa possibilidade de se diferenciar dos 

seus concorrentes, conseguindo uma vantagem competitiva dentro do seu mercado.  

No entanto, o processo de fazer essa transformação na estratégia de canais da empresa é 

altamente complexo e exige o envolvimento de toda a organização. Implementar uma estratégia 

omnichannel, é uma tarefa que envolve a empresa inteira, e não apenas as áreas de vendas e 

operações. Existem muitas barreiras que precisam ser superadas, e será necessário investir 

tempo, recursos e capital ao longo desse processo. Qualquer alteração na estratégia de canais 

das empresas tem um impacto grande nos processos, estruturas e principalmente nas pessoas 

que trabalham na organização. Assim, como qualquer grande transformação dentro das 

empresas, além da complexidade da implementação, é necessário fazer com que as pessoas da 

empresa trabalhem em prol da mudança e a incorporem no seu dia a dia. Essa mudança cultural 

é uma das maiores barreiras para a adoção de novos canais dentro das empresas. 

O primeiro passo para que as empresas consigam ter uma estratégia omnichannel é executar 

bem uma estratégia multicanais. Embora pareça simples inicialmente, uma boa execução de 
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uma estratégia multicanais requer um grande esforço organizacional. Na maioria dos casos, os 

diferentes canais funcionam de maneira bastante independente, e as companhias precisam 

desenvolver processos e mecanismos para tentar garantir que os preços, promoções e mix 

estejam alinhados entre os canais. Em um segundo momento, ainda antes do omnichannel, as 

empresas devem começar a desenvolver ações para incentivar que os consumidores comecem 

a transitar entre os diferentes canais. Junto com isso, as companhias devem ter indicadores que 

permitam que elas acompanhem como está o processo de compra e a migração dos 

consumidores entre os canais, e não apenas a performance de cada canal isoladamente.  

Este trabalho teve como objetivo discutir como as empresas podem melhorar a execução da sua 

estratégia multicanal, e se preparar para o omnichannel. O levantamento do referencial teórico, 

juntamente com o estudo de caso da Quiksilver (entrevistas com os principais executivos e 

aplicação da metodologia do Report IBM omnichannel) nos ajudou a identificar algumas das 

principais barreiras e dificuldades que a companhia tem para melhorar a sua execução 

multicanal. Conforme foi demostrado através da avaliação com o IBM Report, a empresa ainda 

está muito atrás da média dos varejistas americanos nessa questão.  

No capítulo 05, foram discutidas as principais dificuldades da empresa na gestão multicanal e 

possíveis soluções e recomendações para a companhia melhorar essa execução. Algumas das 

melhorias deveriam ser feitas para que a empresa conseguisse, em um primeiro momento, 

melhorar a execução da plataforma atual de canais para, em seguida, em uma segunda onda de 

transformação, começar a remover as barreiras e integrar os seus canais de vendas. A lista 

abaixo resume as principais recomendações, atingindo assim o objetivo principal do trabalho. 

Para facilitar a leitura e a eventual utilização, a lista está dividida em tópicos: 

• Trazer a discussão sobre o omnichannel para o planejamento estratégico e o dia a dia da 

empresa. E a liderança precisa se envolver diretamente no projeto e é fundamental que 

a empresa tenha uma “visão de futuro” clara e defina o papel esperado de cada um dos 

canais.  

• Focar a estratégia de canais na experiência de compra dos consumidores. Essa mudança 

de mind-set vai trazer vários benefícios de longo prazo para a empresa. Cada um dos 

canais, além dos seus objetivos de vendas, deve ter definido que tipo de experiência de 

compra deve ser oferecida para os seus consumidores e como essa experiência deve 

complementar a estratégia da companhia de como se relacionar com os seus 

consumidores.  
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• Capacitar a área de TI dentro da organização para que ela esteja apta a ser parceira das 

áreas de negócios da organização nas inúmeras melhorias e projetos que serão 

desenvolvidos. A área de TI vai precisar ter expertise de programação e 

desenvolvimento de programas e aplicativos para que a empresa não dependa de 

empresas terceiras para fazer cada um dos seus projetos. Tradicionalmente, essa 

limitação de capacitação e know-how é uma barreira importante para o fortalecimento 

da estratégia de canais das empresas, que depende fortemente da utilização e análise de 

dados para evoluir.  

• Cultura de gestão de projetos eficiente. Na transição para o omnichannel, vários projetos 

serão desenvolvidos simultaneamente e as empresas precisam ter disciplina e 

capacidade de execução para implementá-los. Muitos desses projetos serão interligados, 

e é fundamental que exista uma área (exemplo: PMO) ou algum responsável pelo 

acompanhamento ou monitoramento do planejamento e execução dos projetos.  

• Melhorar o planejamento e alinhamento das ações de marketing e promoções em todos 

os canais, e instaurar um processo de revisão periódica desse planejamento. As empresas 

precisam ter um fórum de discussão e alinhamento periódicos das ações de marketing 

entre todos os canais de vendas.   

• Definir indicadores que ajudem a provocar dentro da empresa uma visão mais integrada 

dos canais e ajudem a monitorar a experiência de compra dos consumidores dentro da 

empresa, assim como a maneira como os consumidores estão transitando entre os canais.  

• Investir na integração dos sistemas operacionais de todos os canais da empresa. Na 

implementação do omnichannel, será fundamental que o consumidor consiga acessar as 

informações de todos os canais da empresa, de qualquer canal que ele esteja acessando. 

Isso será mais simples se todas as plataformas da empresa tiverem um mesmo sistema 

operacional. Caso contrário, a integração entre os diferentes sistemas será bastante 

complexa.  

• Melhoria da estrutura de Supply Chain. Todos os canais devem ter apenas um único 

estoque. Além disso, deve ser possível o picking unitário de todos os produtos dentro 

desse estoque. Isso permitirá que a empresa tenha economias de escala com o 

crescimento dos novos canais, como o e-commerce por exemplo.  

• Melhorar a experiência de compra nas lojas físicas via maior utilização de tecnologia 

aplicada na operação. Com o avanço das novas tecnologias, a expectativa dos 

consumidores em relação às lojas físicas também mudou. As lojas precisam evoluir e se 
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adaptar às novas demandas por parte dos consumidores, com uma maior utilização da 

tecnologia nas próprias lojas. 

 

Algumas das barreiras e dificuldades identificadas na operação da Quiksilver, assim como 

algumas das melhorias propostas, também podem ser aplicadas por outras empresas que 

necessitam melhorar a execução da sua estratégia de canais. Apesar de cada empresa ter uma 

realidade de negócios específica, vários tópicos apresentados acima podem servir como ponto 

de partida para discussão e a evolução da execução da sua estratégia multicanal.  

 

6.2 Limitações do estudo 

O estudo de caso de apenas uma empresa, mesmo que com bastante profundidade, pode criar 

algum tipo de viés na análise e conclusões do estudo. Como pesquisa, ela é pouco conclusiva e 

sujeita a experiência e as interpretações do pesquisador. Essa é sem dúvida uma limitação 

metodológica importante.  

Outra limitação é o número de entrevistas feitas. Embora o pesquisador tenha conversado com 

o diretor responsável pela Quiksilver no Brasil e os responsáveis pelo marketing e cada um dos 

canais de vendas (atacado, varejo e e-commerce) o número total de entrevistas foi relativamente 

pequeno. A principal razão para isso é que o quadro de funcionários da Quiksilver no Brasil é 

pequeno, e cada canal de vendas tem poucos profissionais. 

Além disso, a Quiksilver é uma empresa que, embora seja uma multinacional com faturamento 

acima de U$ 1 bilhão no mundo, tem características bastante particulares, por competir em um 

mercado pequeno e com baixa competitividade. Portanto, a análise feita sobre a Quiksilver e as 

conclusões desenvolvidas a partir dessa análise podem não ser generalizáveis para outras 

empresas, maiores ou menores.  

Para que o estudo e a análise sejam mais conclusivos, o mesmo processo de mapeamento 

deveria ser feito em outras empresas, de mercados e tamanhos diferentes. Essa análise poderia 

trazer novas questões e dificuldades enfrentadas pelas empresas, e poderia deixar a lista de 

recomendações mais robusta.  
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6.3 Recomendações de pesquisas futuras 

Novas pesquisas podem ser realizadas na mesma área para aprofundar as questões levantadas 

ao longo do trabalho. A recomendação mais óbvia seria fazer as duas etapas realizadas nesse 

trabalho (entrevistas e IBM Report) também com outras empresas, de segmentos, tamanhos e 

regiões geográficas diferentes. Nesse momento de transição em que o varejo se encontra, sem 

dúvida não seria difícil encontrar outras empresas com uma situação similar à da Quiksilver, 

que deixou de ser uma empresa com apenas um canal de vendas para ser uma empresa 

multicanal, e que em algum momento vai precisar a se preparar para o omnichannel.  

Outra pesquisa interessante seria aplicar as sugestões identificadas acima para outras empresas 

que estão em um momento de mercado similar ao da Quiksilver, para testar a cobertura e o 

nível de aplicabilidade prática da lista de sugestões. Sem dúvida, esse processo poderia ajudar 

a deixar a lista mais completa e robusta.  

Uma última sugestão seria fazer uma pesquisa para estudar a perspectiva do consumidor. Esta 

pesquisa poderia aprofundar o entendimento sobre como os consumidores estão enxergando as 

últimas movimentações de mercado feitas pela Quiksilver. Algumas questões que poderiam ser 

estudadas: 

• Os consumidores das lojas próprias e de franquias são os mesmos que consomem nas 

multimarcas ou é um perfil completamente diferente? 

• Os consumidores do e-commerce já compravam antes produtos nas lojas ou sites 

multimarcas (surf shops) ou passaram agora a consumir os produtos da marca? 

• Mesmo sem nenhum tipo de incentivo, os consumidores já transitam entre os diferentes 

canais da marca? Eles pesquisam sobre os produtos no site para posteriormente ir a uma 

loja provar e comprar o produto? 

• O que os consumidores estão achando da abertura de canais que a Quiksilver fez 

recentemente, como por exemplo, a venda de produtos para lojas de esportes como a 

Centauro? Isso é bom para as nossas marcas no longo prazo?   
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Anexo 01 - Roteiro para entrevistas com Equipe Quiksilver  

 

Tema da pesquisa. Como melhorar a execução da estratégia multicanal e se preparar para o 

omnichannel? 

DIFICULDADES DA OPERAÇÃO ATUAL DE MULTICANAIS 

• Principais dificuldades enfrentadas atualmente 

• A Cultura já está sendo adaptada de um único canal para multicanais?  

• Apoio e alinhamento do direcionamento estratégico (papel esperado dos canais) 

• Existem conflitos de canal? Como a empresa faz para minimizá-los?  

• Como é o nível de integração entre os canais? Produtos, promoções, preços?  

• Organograma da organização ajuda a garantir essa integração?  

• Como você enxerga a estratégia de segmentação de produtos? Funciona na prática? 

Como isso é registrado em sistema? 

• Indicadores específicos para a realidade multicanal? 

• Existe alguma barreira de TI / sistemas que seja importante? 

• As áreas de apoio da empresa estão se adaptando a essa nova realidade? Porquê? 

o Finanças 

o RH 

o Logística 

• Em algum aspecto, ainda existe algum elemento cultural ou estrutural da época em 

que a empresa operava apenas com o atacado que atrapalha a operação de multicanal? 

OMNICHANNEL 

• De zero a 10, como estamos em relação ao omnichannel? Alguma mudança nos 

últimos 2 anos? 

o Quais são as principais barreiras 

• Importância de a empresa evoluir a sua estratégia de canais para um modelo mais 

omnichannel 

• Existe alguma estratégia ou direcionamento dentro da organização para essa evolução? 

• Existe um potencial para que a estratégia de canais se transforme em um diferencial 

competitivo?  
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• Nível de integração dos canais da Quiksilver. Alguma sinergia? Cooperação/ 

competitividade? Algum objetivo compartilhado? 

• Algum incentivo para que os consumidores naveguem e descubram os diferentes 

canais 

• Troca de informações entre os canais. Existe algum incentivo ou sistema para que isso 

seja feito?  

• A Quik visa a maximização da experiência de compra do consumidor com o seu mix 

de canais?  


