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RESUMO 

A dinâmica do processo de decisão de compra para produtos de consumo tem mudado em 

virtude dos vários pontos de contato disponíveis para que o consumidor conheça, pesquise, 

compre e recompre produtos. Consumidores podem utilizar diversos dispositivos (celulares, 

smartphones, tablets, computadores) e canais online e offline, compondo uma complexa 

jornada de compras. Estudos indicam o conceito de omnichannel representando a abordagem 

integrada de vários canais para desenvolver estímulos de marketing para interagir com o 

consumidor. Ao mesmo tempo, empresas enfrentam desafios ao buscarem a gestão 

omnichannel. Nesse contexto, esta pesquisa investiga como o ambiente multicanal impacta na 

gestão da empresa em transição na diversificação de pontos de contato em direção à 

abordagem omnichannel. A metodologia é do tipo exploratória qualitativa e a organização 

estudada foi o comércio varejista Magazine Luiza, caracterizando assim um estudo de caso 

único. Foram entrevistados oito executivos da liderança através de um roteiro 

semiestruturado, bem como analisados documentos e relatórios disponíveis. Também foi 

aplicado um roteiro executivo da IBM para a avaliação do estágio da transição omnichannel. 

Como principais resultados e contribuições do estudo destacam-se: i) identificação de três 

macro-áreas onde residem os maiores impactos durante a transição: a operação centrada no 

consumidor; a excelência operacional e a transformação da gestão para um contexto de redes 

e conexões; ii) identificação de serviços que influenciam diretamente o incremento de receita 

para a empresa em transição. São eles: o m-commerce; o social-commerce; a experiência 

cross-canal personalizada; visibilidade online de estoque e pedidos de compras cross-canais; e 

iii) outra contribuição desse trabalho é a aplicação de ferramenta executiva desenvolvida pela 

IBM para avaliar a gestão omnichannel de um varejista no Brasil que está em transição.  

 

Palavras chave:  

Comércio varejista – Brasil. Canais de distribuição. Comércio eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Consumer goods purchase decision process has changed due to multiple touchpoints to know, 

to buy and to repurchase products. Consumer uses a wide range of devices (mobile phones, 

tablets, computers) as well as online and offline channels shaping complex shopping 

journeys. 

Studies explain omnichannel as the touchpoints integration to develop marketing influence 

and interact with consumers.  On the other hand, companies face challenges during transition 

to an omnichannel approach. This study investigates how the multichannel environment 

impacts the management of corporations in transition to an omnichannel approach.  The 

methodology used was that of an exploratory research and a qualitative approach. The 

organization studied was Magazine Luiza retailer; this research is a single case study. The 

sources of evidence used were:  in-depth interviews with leadership team executives, public 

reports and documentation analysis. In addition, it was applied the executive assessment from 

IBM Commerce to evaluate omnichannel transition stage. The results and study contributions 

show: i) The major transition effects impact three areas: a consumer-centric organization; an 

operational excellence efficiency and networks management; ii) New services to generate 

revenue and profitability such as: m-commerce, social-commerce; a personalized cross-

channel experience; online visibility of in-stock products; cross-channels sales. iii) The third 

contribution is the IBM executive assessment applied to evaluate omnichannel transition stage 

at Magazine Luiza, which has been positioned as a progressive retailer worldwide.  

 

Keywords:  

Retail – Brazil; Distribution channels; e-commerce  
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  Apresentação do tema e problema de pesquisa 

A tecnologia tem permitido que empresas utilizem novas formas de interação com 

consumidores através da digitalização dos pontos de contato (VERHOEF, KANNAN & 

INMAN, 2015). Por exemplo, até meados dos anos 90, a internet era vista como uma 

tecnologia de transformação disruptiva e futuristas sinalizavam a chegada de uma nova era 

para as empresas tradicionais. A partir de 2000, novas formas de contato surgiam para que as 

empresas pudessem interagir com consumidores de diferentes maneiras além dos canais 

físicos de vendas  (ZHANG et al., 2010).  

A crescente disponibilidade e utilização das novas tecnologias como internet móvel e 

aplicativos permitiram o empoderamento de consumidores que passaram a ter acesso a 

qualquer tipo informação em qualquer lugar e a qualquer tempo, com uma maior informação 

para comparação de preços e produtos, por exemplo. Em resposta a esse consumidor, 

empresas passaram a desenvolver capacidades analíticas para poderem compreender o 

comportamento de compras (EDELMAN & SINGER, 2015) e diversificarem seus pontos de 

contato para personalizarem suas ofertas, comunicação, preços e distribuição dos seus 

produtos. O desafio dos profissionais de marketing está em interagir com consumidores nos 

momentos – pontos de contato - em que estão suscetíveis à influência para a decisão de 

compra (COURT et al., 2009).  

Durante muitos anos, gestores de marketing compreenderam pontos de contato pela analogia 

de um funil de compras num processo linear. O consumidor se engajava inicialmente com 

algumas marcas de consideração inicial para depois começar uma avaliação ativa e entrar num 

loop de interações que poderiam levar à lealdade. Conforme as ações de marketing exercem 

influência nos pontos de contato, o número de marcas no funil vai se reduzindo, até que ao 

final emerge apenas uma marca, a de escolha para a compra (COURT et al., 2009).  

A partir de 2015, novos estudos começaram a ressaltar que a internet seria uma tecnologia 

facilitadora em várias dimensões (ZHANG et al., 2010), viabilizando às empresas o 

desenvolvimento de novos canais para interface com o consumidor. Uma pesquisa realizada 

pela The Fletcher School/Tufts University1 indica um novo contexto de mercado em que o 

próximo bilhão de consumidores online irão tomar suas decisões de compra em seus 

smartphones, tablets, relógios – uma prática bem diferente do primeiro bilhão de 

consumidores que ajudaram a construir a indústria de e-commerce, surfando pela internet, 

                                                
1 �-Harvard Business Review: www.hbr.org 
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acessando e-mails e comprando via desktops ou notebooks (CHAKRAVORTI, TUNNARD & 

CHATURVEDI, 2015).  

Essa evolução vem impactando tanto as empresas (varejo e indústria), como também os 

consumidores que se comportam e tomam suas decisões de compra de maneira diferente. O 

avanço das novas tecnologias permitiu a proliferação dos pontos de contato através de redes 

sociais, aplicativos móveis, m-commerce, etc. A multiplicidade dos pontos de contato 

impactou diretamente no comportamento de compras do consumidor, que passou a ser 

formado por jornadas de compras e não mais pelo tradicional funil (EDELMAN & SINGER, 

2015). 

Na jornada de compras, o processo é circular, onde o estágio de consideração inicial de 

marcas – que no funil de compras era amplo – passa a ser reduzido e a etapa para avaliação 

pode ser até eliminada. A interação de marcas com consumidor pode começar já no loop de 

lealdade e, nesse momento, “blindar” o consumidor evitando que migre para outras marcas 

(COURT et al., 2009). 

Empresas tradicionais passaram a dominar também a esfera virtual através de novos pontos de 

contato online. Mais de 80% dos varejos americanos multicategorias passaram a vender 

produtos ou serviços em múltiplos canais (ZHANG et al., 2010). O comportamento de 

compra do consumidor já é multicanal, e mais de 50% das vendas no varejo são influenciadas 

pelos pontos de contato digitais2. 

Com o desenvolvimento da tecnologia de comércio eletrônico e vendas online, cada vez mais, 

empresas que vendem produtos por apenas uma única estrutura de canal se tornam exceções à 

regra (ROSENBLOOM, 2012). A revolução digital trouxe desafios para as organizações 

como um todo. A proliferação de canais na era digital, por exemplo, vem transformando 

varejos em uma plataforma digital com acesso direto aos consumidores, ganhando 

popularidade e relevância tanto offline, como online (NESLIN et al., 2014).  

A Sephora, varejo de cosméticos, é um exemplo de empresa que vem diversificando e 

integrando diversos pontos de contato com seus consumidores. Seu aplicativo Sephora To-Go,  

permite a visualização de estoques, o acesso a reviews, ratings, informações sobre uso de 

produtos, bem como a utilização de messaging para ofertas e promoções. A varejista oferece 

também a seus consumidores um programa de fidelidade, o Beauty Inside Reward, que se 

integra com o Sephora-To-Go, viabilizando uma melhor compreensão da jornada de compra 

do cliente e a oferta de ações sincronizadas que acabam por possibilitar maiores taxas de 

                                                
2  IBM Commerce: www.ibm.com  



17 

 

conversão e engajamento com a marca (GUISSONI, 2017). Best Buy, outro exemplo de 

empresa que diversificou sua operação, desenvolveu um aplicativo com serviços de GPS, 

dentre outros (RIGBY, TAGER & CHERIS, 2016). 

Empresas offline em transição de poucos para muitos pontos de contato e canais que devem 

estar integrados para o consumidor, ou seja, para uma abordagem omnichannel, seguem uma 

lista de iniciativas práticas que geram valor pela intersecção de pontos de contato pouco 

coordenados. Coletivamente, essas iniciativas endereçam soluções na gestão da diversidade 

de jornadas e da cooperação entre canais. É necessária uma disciplina de gestão para 

compreender a heterogeneidade de consumidores e como se comportam em cada etapa da 

jornada de compras. O processo requer mecanismos de melhorias contínuas e ajustes sob uma 

governança (BIANCHI, CERMAK & DUSEK, 2016). A diversidade será a tônica para chegar 

mais próximo do cliente (VERHOEF, KANNAN & INMAN,  2015). 

Assim, no contexto ilustrado acima, é importante compreender o processo de transição e os 

desafios que as empresas podem passar ao buscarem a gestão omnichannel. No Brasil, as 

empresas multicanais estão em estágio de implementação de ajustes em seus modelos de 

negócios, competências, processos e ferramentas para integrarem pontos de contato e 

interagirem com consumidores. 

A literatura nacional sobre multicanal é ainda restrita, com algumas pesquisas sobre e-

lealdade e comportamento o consumidor, destacando autores como Rocha, Parente e Porpino 

(2015), Dias (2012) e também estudos sobre o impacto da gestão e alocação de recursos em 

ambiente multicanal (GUISSONI, 2012). Foi encontrado estudo sobre desafios da integração 

do varejo multicanal, realizado no ano de 2006, tendo como objeto de estudo casos da 

indústria de livrarias no Brasil. Como as empresas no Brasil têm buscado este movimento em 

direção à gestão omnichannel mais recentemente3, a literatura pode começar a explorar esse 

fenômeno a fim de compreender as práticas dessas empresas e seus resultados. Nesse sentido, 

o presente trabalho se propõe a contribuir com este entendimento que está em estágio inicial 

no Brasil.  

 

1.2  Objetivo e justificativa do tema 

O presente trabalho tem o propósito de compreender os impactos do ambiente multicanal na 

gestão de um varejista em transição para a abordagem omnichannel, migrando de canais 

simples para canais múltiplos integrados. A questão de pesquisa que norteia o estudo é: 

                                                
3  www.ecommercebrasil.com.br  
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“como o ambiente multicanal impacta a gestão de uma empresa varejista em transição para a 

abordagem omnichannel?”.  

Com este trabalho, espera-se contribuir para a geração do conhecimento sobre a transição de 

empresas para o omnichannel. Espera-se oferecer ao meio executivo a visão de profissionais 

que vivem (ou viveram) a experiência da transição, destacando os principais desafios e 

impactos na gestão ao longo da implementação. Esse estudo ainda se propõe a auxiliar outras 

organizações que queiram adotar o omnichannel, na identificação e escolha de variáveis a  

serem consideradas na tomada de decisão para que a integração de canais se torne uma real 

vantagem competitiva. Como contribuição teórica, este estudo tem o propósito de prover ao 

meio acadêmico informações sobre a transição para o omnichannel, contribuindo com o 

entendimento desse fenômeno, que  está em estágio inicial no Brasil. 

A figura a seguir apresenta de forma esquemática a questão de pesquisa, o objetivo, as 

contribuições esperadas e as etapas da pesquisa utilizadas para seu desenvolvimento. 
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Figura 1: Questão, objetivo, contribuições esperadas e etapas da pesquisa 

A pesquisa é apresentada em oito capítulos. No primeiro capítulo é apresentado o tema e a 

justificativa de escolha. O segundo capítulo traz a revisão da literatura sobre a evolução de 

canais de marketing; o conceito de multicanal e a evolução para omnichannel. O terceiro 

capítulo apresenta considerações para o estudo de caso; o quarto, a metodologia adotada, 

técnica para coleta e análise de dados. No quinto capitulo é apresentada a empresa-caso; no 

sexto, o desenvolvimento do estudo a partir de categorias de análise. No sétimo capitulo é 

apresentada a análise do estudo e no oitavo, as considerações finais.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

A revisão da literatura do presente estudo abarca teorias dos principais autores sobre canais de 

marketing nos últimos trinta anos, apresenta a evolução do conceito multicanal e o contexto 

omnichannel. O conteúdo teórico aqui relacionado embasará o estudo empírico em uma 

empresa nacional de varejo, em transição para a abordagem omnichannel.  

 

 2.1 Evolução do conceito de canais de marketing 

Canais de marketing representam papel fundamental na cadeia de valor e a importância do 

tema torna-se evidente pela sua representatividade no PIB de uma nação. Por exemplo, no 

Brasil, o comércio representa 12% do PIB e o canal varejista, 43% do comércio nacional, 

sendo este último o maior empregador depois do governo (IBGE – PAC, 2016) . No mercado 

global, canais de marketing (atacadistas, distribuidores, varejistas) representam 1/3 do PIB 

mundial (KRAFFT et al., 2015). 

Atualmente, com a pulverização das formas de contato entre marcas e o consumidor, a 

decisão e as escolhas de canais de marketing têm se tornado tão importantes e complexas 

como suas decisões de produtos e preços. Ainda que a indústria também esteja apta a vender 

diretamente ao consumidor final, sempre haverão intermediários responsáveis pelo transporte, 

estocagem, comercialização, propaganda e relacionamento com um nível de qualificação 

maior do que o produtor diretamente (KRAFFT et al., 2015).  

O presente estudo contempla a evolução do conceito canais de marketing à luz das teorias dos 

principais autores da literatura, bem como uma análise sob múltiplas perspectivas e 

abordagens acerca do tema, ao longo dos últimos trinta anos.  

 

2.1.1  Canais de marketing à luz dos autores Berman, Coughlan, Anderson, Stern, El-

Ansary e Rosenbloom 

Canais de marketing (ou distribuição) são definidos como um grupo de organizações 

interdependentes envolvidas no processo para disponibilizar os produtos de uma empresa para 

uso e consumo (COUGHLAN et al., 2012). Os autores reforçam que os canais de marketing 

devem prover os produtos e serviços nos quatro tipos de utilidade: forma, tempo, lugar e 

posse. Referenciando a interdependência entre as organizações, os autores destacam que é de 

extrema importância que todos os membros do canal concentrem seus esforços e atenção no 

usuário. Ou seja, o principal motivo de toda essa organização, da coordenação e dos processos 

é a entrega de produtos e serviços de forma eficiente ao consumidor final (COUGHLAN et 
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al., 2012). 

O tema canais de marketing pode ser abordado de diferentes maneiras. Uma delas é funcional, 

ligada à função propriamente dita de cada agente da cadeia, como, por exemplo, vendas, 

crédito, propaganda, entre outros. Uma abordagem institucional tem como enfoque as 

características dos agentes dos canais de distribuição, como dimensão, responsabilidades e 

formas de organização. Já a abordagem comportamental se fundamenta nas relações dos 

agentes dos canais de distribuição, identificando parcerias, relação de cooperação e poder, 

bem como o valor gerado e a satisfação dos mesmos em relação ao sistema como um todo. 

Além da funcional, institucional e comportamental há também uma abordagem estratégica, 

que se refere à gestão eficiente do canal de distribuição para o desenvolvimento, a 

implementação e o controle de uma vantagem competitiva (BERMAN, 1996). Em qualquer 

perspectiva de abordagem é relevante analisar detalhes dos canais de marketing e seus 

desempenhos em função das mudanças no comportamento do consumidor, buscando 

conveniência com uma preocupação ambiental, dentre outros fatores (NEVES, 1999).  

De acordo com Rosenbloom (2012), os canais de distribuição podem ser definidos como “a 

organização contratual externa que a gestão utiliza para atingir seus objetivos”. É necessária a 

presença de um agente externo, gerando interações extra organizacionais para alcançar o 

objetivo final. Para o autor, os canais de distribuição oferecem maior potencial na obtenção de 

vantagens competitivas por ser mais difícil de ser copiada pelos concorrentes no curto prazo.  

A eficiente rede de distribuição gera vantagem competitiva sustentável para uma organização. 

Quando os participantes e elos desses canais estão bem estruturados, a empresa e sua rede 

ficam fortalecidas perante os concorrentes (CRAVENS, 1997) e a adaptação desses agentes 

perante as mudanças no ambiente se faz necessária, gerando  assim  impactos em toda 

estrutura de distribuição (NEVES, 1999).  

Dentro do estudo da estratégia, os canais de marketing vêm se destacando na busca de 

vantagens competitivas sustentáveis. Para Rosenbloom (2012), o ganho da vantagem 

competitiva sustentável via estratégia de preço é menos viável do que via estratégia de 

produto. Ou seja, trabalhar as características e a diferenciação de produtos e serviços se 

tornou mais eficiente do que trabalhar meramente com a estratégia de preços. Os canais de 

marketing oferecem maior potencial na obtenção de vantagens competitivas, pois “é mais 

difícil de ser copiado pelos concorrentes no curto prazo” (ROSENBLOOM, 2012, p. 8). O 

autor relaciona três principais razões para a escolha da estratégia de canal: a) ocorre no longo 

prazo, b) na maioria dos casos exige uma estrutura, e c) baseia-se em pessoas e 

relacionamento.  
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Rosembloom (2015) fundamenta também sua argumentação, destacando a administração 

estratégica de marketing pela combinação de quatro variáveis controláveis, o conhecido mix 

de marketing, ou 4P’s, para atender a demanda do consumidor à luz das variáveis 

incontroláveis, internas e externas à organização. Rosenbloom (2012) destaca o papel de 

canais de marketing nos 4 P's: preço, produto, promoção e praça, sendo esta representada 

pelos canais de marketing. As principais tarefas da administração de marketing são: procurar 

potenciais mercados-alvo e desenvolver estratégias apropriadas e coordenadas de produto, 

promover preço e distribuição para atender a esses mercados em um ambiente competitivo e 

dinâmico. A estratégia de canal pode ser considerada um guarda-chuva, que engloba a gestão 

logística pelo seu caráter mais amplo e essencial. Já a gestão logística está mais focada no 

ambiente tático, no intuito de prover a disponibilização adequada do produto para o cliente 

(ROSENBLOOM, 2012). 

Vale ainda destacar a visão do canal de marketing como um sistema social. Esse conceito, traz 

uma nova perspectiva sobre canal de marketing, até então compreendido apenas como um 

sistema econômico. Nessa vertente, a cooperação, desenvolvimento de parcerias e alianças 

tornam-se fatores importantes no estudo dos canais de marketing. Juntamente com essas 

questões, surge a questão do conflito, uma vez que o mesmo ocorre quando um membro do 

canal percebe que as ações de outro membro estão bloqueando o alcance das suas metas. 

Dentre as causas para o conflito de canal destacam-se: incongruência de papéis; escassez de 

recursos; diferenças de percepção; diferenças de expectativa; discordância no domínio da 

decisão; incompatibilidade de metas; dificuldades de comunicação; e conflito e eficiência de 

canal (ROSENBLOOM, 2012). 

 

2.1.2  Canais de marketing varejistas 

O varejo consiste em atividades envolvidas para vender bens e serviços aos consumidores 

finais para uso pessoal. Nesse contexto, os varejistas assumem papéis na cadeia de 

distribuição com a maior aproximação do consumidor, utilizando-se de indicadores de 

performance na sua gestão, agregando valor no sortimento de produtos, conveniência e 

oferecendo atendimento diferenciando aos clientes (COUGHLAN et al., 2015).   

A maneira como a empresa varejista escolhe posicionar-se no mercado implica diretamente ns 

sua competitividade e desempenho; são escolhas baseadas nas características da empresa que 

determinam custos e demanda por parte dos consumidores. Pelo lado da demanda, os 

varejistas definem níveis de serviços a serem ofertados ao consumidor final. Por parte de 

custos, a empresa determina a filosofia operacional de margem e rotatividade que certos 
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segmentos de consumidores estão dispostos a assumir em dadas classes de comportamento de 

compras e trazendo resultado financeiro por múltiplas combinações das variáveis envolvidas 

(COUGHLAN et al., 2015). 

Segundo os autores, canais de marketing permanecem viáveis ao longo do tempo por meio da 

realização de funções que reduzem custos de busca, tempo de espera e armazenagem, dentre 

outros. Se atributos físicos de produtos e preços são iguais, os usuários preferem lidar com o 

canal de marketing que ofereça o maior e melhor nível de serviço em: a) fracionamento de 

produtos, b) conveniência espacial, c) tempo de espera ou entrega d) variedade de produtos, e) 

atendimento ao cliente, e f) fornecimento de informações. O fracionamento de produtos 

refere-se à possibilidade de usuários comprarem a quantidade desejada, ainda que pequena de 

um produto ou serviço; a conveniência espacial se traduz através dos supermercados de 

bairro, centros comerciais, lojas de conveniência, postos de gasolina, dentre outros exemplos 

de formatos que satisfaçam a demanda por conveniência. O tempo de espera é o período que 

usuário deve aguardar entre o pedido e a entrega de bens ou serviços que, quanto maior, mais 

inconveniente se torna ao consumidor final; em relação à variedade de produtos, os autores 

destacam a amplitude de variedade (diferentes categorias/linhas de produtos) ou a 

profundidade do sortimento (profundidade de marcas ou modelos dentro de cada categoria) 

que devem ser avaliadas pois quanto maior a produção do sistema de canais de marketing, 

maior o custo global de distribuição. O atendimento ao cliente refere-se a todos os aspectos 

para facilitar o processo de compra dos usuários finais e o fornecimento de informações se 

propõe a educar consumidores sobre atributos de produtos ou configurações de uso, ou ainda 

serviços pré e pós compra.  

Vale destacar que as inovações do varejo no século XX dependeram da manipulação da 

variável de serviços ao cliente. Os serviços relacionados como ajuda às vendas dentro da loja, 

como por exemplo de assistência às vendas, que se sustentavam por mão-de-obra intensiva, 

tendem a reduzir, seja pela diminuição gradual da necessidade de assistência com o 

empoderamento da informação pelo consumidor, seja pelo aperfeiçoamento da produtividade 

de uma força de trabalho redimensionada (COUGHLAN et al., 2015). 

Os autores destacam as principais questões estratégicas enfrentadas pelos varejistas como a 

crescente tendência entre os consumidores da busca por conveniência, demandando cada vez 

mais do varejista a gestão de uma experiência multicanal, incluindo novos canais de 

marketing como o e-commerce e vendas diretas, por exemplo; as questões relativas à 

expansão do poder do varejo, incluindo a capitalização via marcas próprias e ferramentas de 

negociação com fabricantes como taxas de fracasso e custos de estocagem (slotting 
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allowances) e, por fim, a crescente internacionalização do varejo e os impactos da 

globalização no país de atuação.  

O varejo faz a gestão do mix de varejo, que Parente (2000) destaca como “o conjunto de 

variáveis que compõem o esforço de marketing do varejista conhecido como o ‘composto de 

marketing do varejista’, ou simplesmente como ‘composto varejista’ e engloba todos os 

fatores controláveis que o varejista pode articular na conquista das preferências dos 

consumidores”.  

O conceito dos 4 P’s de marketing foi introduzido por Jerome McCarthy envolvendo as 

decisões de responsabilidade dos profissionais de marketing relacionadas a preço, produto, 

praça e promoção e desde então tem sido verificado que essas variáveis controláveis, também 

chamadas variáveis de decisões, possuem efeitos diretos nos resultados das empresas que 

podem ser atribuídos aos esforços de marketing (GUISSONI & NEVES, 2013). A partir de 

1980, vários pesquisadores passaram a propor mais um P de marketing (pessoas, processos, 

embalagem/ “packaging”).  

Surge então a classificação dos 6P’s: preço, produto, promoção, pessoal, ponto, apresentação. 

Mason, Mayer e Wilkinson (1993) definem cada uma dessas variáveis, conforme abaixo:  

a) Preço: refere-se às decisões de alinhamento, política de descontos, relação 

benefício/custo, concessão de crédito, ajustes do preço inicial e meios de pagamento. 

Estas decisões se mostram mais complexas no momento em que o mesmo varejista 

oferece produtos e serviços em vários canais, incluindo lojas físicas e online, 

acessadas, muitas vezes, pelos mesmos clientes; 

b) Produto: refere-se às decisões como o sortimento, amplitude e profundidade, a 

qualidade doe produtos e serviços, às opções de marcas, tipos de fornecedores, 

gerenciamento de estoques e alocação das mercadorias nas lojas.  

c) Promoção: refere-se às ações de divulgação da empresa varejista visando aumento 

das vendas de seus produtos e serviços. Dentre elas pode-se destacar: propaganda, 

publicidade, relações públicas (press release, coletiva de imprensa), sinalização de 

produtos, ofertas e promoções (demonstrações, cupons, prêmios, sorteios) e venda 

pessoal.  

d) Pessoas: refere-se às pessoas que trabalham no atendimento do varejo e serviços 

prestados na loja, incluindo o tipo de venda pessoal, fornecimento de informações, 

serviço de atendimento ao cliente, rapidez e qualidade dos serviços, relacionamento 

dos vendedores com o cliente, o papel desempenhado nas lojas, processo de venda e 

respostas ao pós-venda e reclamações.  
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e) Praça: refere-se à localização e visibilidade da loja, horário de atendimento e 

formas de acesso. 

f) Apresentação refere-se ao ambiente da loja e elementos como: layout da loja e 

tipos de design (grade, fluxo livre), visual merchandising, planejamento do espaço 

(departamentos, planogramas), apresentação das mercadorias, ambientação 

(atmosfera, música, cor).  

g) Processo: refere-se ao fluxo de atividades que produzem um serviço, desde o 

acompanhamento do cliente em seus primeiros contatos com a empresa ao 

envolvimento do mesmo durante todo o processo de elaboração do serviço, e 

finalizando com o relacionamento de pós-venda e/ou execução do serviço. 

Com a evolução do e-commerce, os gestores estão aprendendo a lidar com novos elementos 

que emergiram juntamente com universo online. De alguma forma, esses novos 

“ingredientes” apresentam uma analogia ao universo físico que, sob uma nova perspectiva, se 

mostram disruptivos e passam a ser conceituados sob uma nova caracterização no chamado e-

marketing mix (GOI, 2009). 

 

2.1.3  A evolução de temas em canais de marketing 

A diversidade de teorias, constructos e estratégias é crescente na literatura de canais de 

marketing, cada vez mais pulverizada e fragmentada. Autores acadêmicos adotam várias 

abordagens e múltiplas perspectivas de análise nos estudos disponíveis na literatura atual 

sobre canais de marketing. Até a década de 1980, pesquisas se fundamentavam puramente em 

teorias econômicas, como a de Coase em 1937, por exemplo, que analisava canais de 

distribuição como fluxo de produtos ou serviços. Estudos modernos como os de Rosenbloom 

e Coughlan, Anderson, Stern, El-Ansary (influenciado por Bucklin de 1966) trouxeram novas 

abordagens às análises do tema canais de marketing, passando a ser fundamentação para 

novas pesquisas que ultrapassam as fronteiras econômicas para também incorporarem estudos 

sociológicos, políticos e sociais.  

O quadro abaixo consolida a evolução de temas e teorias em canais de marketing nas últimas 

três décadas, onde evidencia-se a influência de teorias comportamentais, principalmente partir 

de meados da década de 90, período de advento da internet. 
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Quadro 1: Evolução dos temas em canais de marketing e teorias influenciadoras 

 Pré anos 80 De 1980 a meados de 1990 Desde meados da década de 90 
Principais Temas Fluxo de bens e 

produtos. 
Custos de transação, teorias de 
agência, teoria dos jogos, RBV, 
franchising, pricing, estrutura 
de canais, produtos, 
verticalização, poder, conflito, 
relacionamento. 

Comprometimento e confiança, 
poder, conflito, governança, 
verticalização, signaling e 
screening, network, 
relacionamento. 

Temas Econômicos 
e influenciadores 

Fluxo de bens e 
produtos, 
Gattorna, Bucklin 
(1937), influência 
de Coase (1966) 

Custo de transação, Williamson 
(1985); Teorias de agência, 
Eisenhardt (1989); Teoria dos 
jogos, Von Neumann and 
Morgenstern (1944); RBV, 
Wernerfelt (1984) 

Custo de transação, Williamson 
(1985); Teorias de agência, 
Eisenhardt (1989); Teoria dos 
jogos, Von Neumann and 
Morgenstern (1944); RBV, 
Wernerfelt (1984) 

Temas 
comportamentais e 
influenciadores 

 Teorias comportamentais 
Poder, conflito, dependência 
(relações sociais), Cook and 
Emerson (1978), French and 
Raven (1959), Emerson (1962) 
Formas de relacionamento e 
contratos (relação em unidade 
diade), Thibaut and Kelley 
(1959), contract law (Macneil 
(1980) 

Teorias comportamentais 
Poder, conflito, dependência 
(relações sociais), Cook and 
Emerson (1978), French and 
Raven (1959), Emerson (1962) 
Formas de relacionamento e 
contratos (relação em unidade 
diade), Thibaut and Kelley 
(1959), contract law (Macneil 
(1980) 
Relacionamento e governança, 
Heide (1994) 
Comprometimento e confiança, 
Cook and Emerson (1978) 
Relações em novas unidades de 
análise: network, multicanal, two 
sided platform, Achrol (1977), 
Pavlou, Majchrzac (2002) 

Fonte: elaborada pela autora, a partir de WATSON, George F. et al. ,2015. 
 

2.2. Definição e a evolução do conceito multicanal 

Depois de se analisar a definição e a evolução das teorias em canais de marketing, cumpre 

destacar o conceito multicanal, como surgiu e como tem evoluído. Define-se multicanal como 

o conjunto de atividades envolvidas na venda de produtos ou serviços aos consumidores 

através de mais de um canal (LEVY, WEITZ & AJAY, 2009), permitindo que as empresas 

construam um relacionamento mais sólido com seus clientes, oferecendo informações, 

produtos, serviços e suporte (ou a combinação dos mesmos) através de um ou mais canais, 

conforme teoria de Rangaswamy e Van Bruggen (2005). As empresas adotantes da 

abordagem multicanal são aquelas que, independente do percentual, obtêm parte de suas 

vendas de dois ou mais canais distintos, enquanto que aquelas com 100% de suas vendas 

proveniente de apenas um canal adota o modelo de canal único (COELHO & 

EASINGWOOD, 2003). 
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O varejo com abordagem multicanal não é um fenômeno novo. A Sears se tornou um varejista 

multicanal em 1925, quando abriu sua primeira loja física para complementar seu canal de 

vendas por catálogo lançado desde 1886. Logo após a Sears, outros varejos passaram a adotar 

a abordagem multicanal, vendendo seus produtos ou serviços em canais físicos ou não 

(catálogos, marketing direto), porém operacionalizados de maneira separada, sem nenhum 

tipo de integração. Esse foi o caso de empresas americanas como Eddie Bauer e Speigel’s que 

também iniciaram suas operações de vendas por catálogos, para depois expandirem suas 

vendas para o canal de loja física.  

A emergência do fenômeno multicanal tornou-se evidente com o início da internet e a 

possibilidade da mesma representar um promissor canal de vendas. Em meados dos anos 90, a 

internet passou a ser vista como uma tecnologia de transformação disruptiva para a indústria 

do varejo. Futuristas sinalizavam a chegada de uma nova era, onde os consumidores 

abandonariam as lojas para comprarem a maioria dos produtos serviços pela internet. 

Zhang et al. (2010) ressaltaram que a internet é uma tecnologia facilitadora em várias 

dimensões, viabilizando aos varejos de lojas físicas a possibilidade de complementarem sua 

oferta de produtos ou serviços através dos canais online, aumentando sua eficiência 

operacional e aprimorando benefícios oferecidos aos seus consumidores.  

O multicanal se fortaleceu a partir de 1999, quando varejistas tradicionais nos EUA passaram 

a destinar recursos, esforços e prioridades estratégicas para a internet. A entrada dos varejistas 

tradicionais mostrou vantagem sobre os varejistas exclusivamente virtuais. Enquanto a 

decisão de vender através de múltiplos canais trazia inicialmente preocupações e dúvidas de 

canibalização, pesquisas revelaram que a operação multicanal traz efeito positivo no 

desempenho financeiro das organizações. Algumas das fontes de motivação para a adoção da 

abordagem multicanal são: i) menor custo para entrada em novos mercados; ii) maior índice 

de satisfação e lealdade do consumidor; e iii) criação de vantagem competitiva sustentável 

(ZHANG, et al, 2010). 

A internet estimulou o varejo a se reinventar para enfrentar o desafio da conveniência e das 

crescentes alternativas de customização e interatividade proporcionadas pelo canal virtual, 

seja pelo valor e diferenciação, seja pela geração de experiências de compra. Da mesma 

forma, canais de marketing em que o consumidor interage com empresas proliferaram. Nos 

Estados Unidos, sete dos dez maiores varejistas da internet – Staples, Office Depot, Dell, 

Hewlett-Packard, Office Max, Sears e Sony – oferecem canais on-line (DIAS, 2014). Na 

última década, a internet deixou de ser uma nova tecnologia para ser um canal rotineiro para 

busca de informação, comunicação e compras no varejo. Apesar de a internet ter trazido 
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oportunidades de negócio e se tratar de um canal em ascensão, ainda não é o método mais 

comum de compra; como plataforma independente frequentemente não sobrevive, salvo 

algumas exceções (BRASHEAR et al., 2009).  

A evolução das empresas para o modelo multicanal online e offline pode também denotar uma 

resposta estratégica dos fornecedores para o poder crescente do setor varejista. Coughlan et al. 

(2012) relatam que os produtores assumiram mais fluxos de canais ou desenvolveram novas 

tecnologias de canal que ajudam a reequilibrar o poder de canal e o melhor gerenciamento do 

mesmo. A distribuição dupla (direta do fabricante e via intermediário) passa a ocorrer pela 

expansão do número de canais a fim de reduzir a dependência do varejo. O princípio 

operativo passa a ser o gerenciamento do consumidor e não mais o gerenciamento de 

categoria.  

Rosembloom (2015) ressalta que, com o desenvolvimento da tecnologia de comércio 

eletrônico e vendas online, várias firmas criaram estruturas multicanais incluindo canais 

online e, cada vez mais, empresas que vendem produtos por apenas uma única estrutura de 

canal se tornam exceções à regra. A maioria das organizações adota a estratégia multicanal, 

explorando as vantagens do comércio eletrônico. 

Nota-se o varejo atravessando uma drástica transformação nos últimos vinte anos com o 

advento de canais de vendas virtuais e a crescente digitalização. Em alguns segmentos, mais 

especificamente no setor de serviços, o canal de vendas online passou rapidamente a ser o 

canal dominante, denotando de fato uma transformação disruptiva ao gerar novos modelos de 

negócios. Um exemplo evidente é a indústria de viagens com inúmeros players online como 

Booking.com, Expedia, Tripadvisor, Airbnb, que abalaram os tradicionais modelos do 

mercado vigente com intermediários de viagens. Em outras indústrias, como bens de consumo 

de massa, o impacto tem sido mais lento, menos disruptivo. Entretanto, ainda assim várias 

empresas percebem impactos diretos em seus modelos de negócios, uma vez que o mix do 

varejo vem se alterando e os consumidores vêm se comportando de maneira diferente diante a 

evolução digital (VERHOEF, KANNAN & INMAN, 2015). 

Neslin et al. (2006) definem a gestão multicanal como o “desenho, desenvolvimento, 

coordenação e avaliação de canais para aprimorar o valor ao cliente através da efetiva 

aquisição, retenção e desenvolvimento de cliente”. Os autores classificam canais como pontos 

de contato onde há a interação entre marca e cliente. Ao enfatizarem a interação como 

necessária para a definição de pontos de contato, os autores excluem dessa definição canais de 

mão única, onde não há nenhum tipo de interação como, por exemplo, canais de comunicação 

em massa, como a TV e mídia impressa.  
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Nos últimos anos, nota-se a atenção à evolução do fenômeno multicanal em função do 

crescimento de canais online e como os mesmos afetam as empresas e o comportamento do 

consumidor. Neste estágio da abordagem multicanal, as empresas passam a desenvolver e 

expandir seus canais de distribuição, gerenciando-se separadamente numa gestão por canal, 

com algum tipo de integração limitada (VERHOEF, KANNAN & INMAN, 2015). 

 

2.3 Omnichannel: o multicanal integrado 

Durante a fase multicanal, estudos concentravam sua atenção no processo de pesquisa que o 

consumidor faz na internet e depois a compra passa a ser efetivada dentro da loja física. Na 

fase omnichannel prevalece a integração total dos canais por parte do varejo e os 

consumidores assumem um novo comportamento de compra, buscam informações online 

sobre o produto, visitam as lojas físicas para conhecerem e experimentarem ao mesmo tempo 

em que estão buscando no celular e comparando mais informações sobre o produto, podendo 

encontrar preços e ofertas mais atrativas. Esse fenômeno é conhecido como showrooming, 

comum em ambientes omnichannel e seu oposto, chamado webrooming também ocorre no 

estágio omnichannel, quando consumidores compram offline depois de terem feito a pesquisa 

online sobre produtos, informações e ofertas (VERHOEF, KANNAN & INMAN, 2015). 

Não há uma receita única de sucesso para empresas multicanais e sua evolução para a 

integração omnichannel. Cada varejista, a partir do mercado em que atua, vai precisar 

identificar seu modelo, o do cliente, suas competências e recursos. Deverá desenhar a melhor 

alternativa e estratégia de operação integrada em múltiplos canais. As fronteiras entre 

mercados e concorrência tornam-se mais nebulosas e complexas. Além disso, com a evolução 

da internet móvel e a proliferação dos pontos de contato, os canais tornaram-se 

intercambiáveis, os consumidores passaram a adotar múltiplos canais simultaneamente, 

alterando seu processo de compra e tornando difícil ou quase impossível as empresas 

exercerem algum tipo de controle ao longo desse processo.  

Cumpre também destacar uma característica do omnichannel que não se nota no estágio 

multicanal: a tradicional divisão existente entre canais de interação e canais de mão única 

torna-se menos evidente. Há a integração dos meios de interação, seja para vendas, 

comunicação ou pós-venda. Um exemplo foi a ação de marketing da Vodafone, com o 

desenvolvimento de um aplicativo para interagir com os consumidores durante shows de 

televisão. No Brasil, pode-se destacar a ação do programa de televisão Master Chef, quando 

divulgou o ganhador primeiro pelo Twitter, recebendo feedbacks do público e somente depois 

anunciou o ganhador pela TV. Dessa forma, os autores destacam a importância de se ampliar 
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o escopo da abordagem de canais para pontos de contato com consumidor (customer touch 

points), que por sua vez, podem ser curtos, com ou sem interação entre marcas e o 

consumidor, sendo a troca superficial ou intensiva. Pontos de contato podem ainda envolver 

interação cliente-cliente via mídias sociais ou word of mouth e onde a empresa não exerce 

controle de atuação.  

Verhoef, Kannan e Inman (2015) definem a gestão omnichannel como o gerenciamento 

sinérgico dos numerosos pontos de contato com o cliente, de maneira que a experiência 

proporcionada ao cliente nos distintos canais e o desempenho dos canais como um todo seja 

otimizada. Lembram ainda que diferentes canais interagem entre si e são usados 

simultaneamente.  

Rigby et al. (2013) sinalizam o omnichannel como o cenário onde lojas físicas e e-commerce 

deverão evoluir de várias maneiras, se complementarão e a inter-relação entre os canais online 

e físico será tão intensa que consumidores não serão mais capazes de distingui-las. Lojas que 

sobreviverem irão promover experiências omnichannel que combinarão o melhor do comércio 

digital - fácil comparação, opinião de experts, baixos preços e amplitude de escolhas - com o 

melhor da compra física – experiência sensorial, acesso instantâneo, interação social e 

respostas mais fáceis. 

A nova perspectiva das empresas no contexto omnichannel, pode ser traduzida na figura 2. Na 

gestão tradicional de canais em bens de consumo, o foco era ter a marca e seus produtos bem 

posicionados nos pontos de venda. Na economia digital com omnichannel, o foco passa a ser 

o consumidor final e a qualidade das experiências com marcas e produtos. 
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Figura 2: A gestão de canais no contexto omnichannel: do foco no ponto de venda para o 
foco no consumidor 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Verhoef, Kannan e Inman(2015); Rigby et al. (2013) e Neslin et al. 
(2014) 

 

O grande desafio da operação omnichannel é a integração entre os canais para uma 

abordagem única, homogênea a ponto de viabilizar uma experiência singular ao consumidor. 

Com o avanço da tecnologia eliminando as fronteiras entre o físico, o digital e impactando o 

comportamento do consumidor, o mercado varejista se vê diante de uma transição para um 

modelo de concierge, voltado para ajudar o cliente ao invés de dar foco exclusivo em 

transações e entregas de produtos. Atualmente, alguns varejos físicos já assumem um novo 

papel na decisão de compra do consumidor pelo próprio conteúdo online que se tornou 

acessível dentro das lojas físicas, via smartphones, tablets ou smartwatches podendo ser 

suportados inclusive por tecnologias de realidade virtual. Essa experiência multicanal 

integrada “quebra” antigas barreiras enfrentadas pelo consumidor, como a geográfica ou 

mesmo a da ignorância pela falta ou seu acesso limitado à informação (BRYNJOLFSSON, 

HU & RAHMAN, 2013). Por outro lado, também são quebradas antigas barreiras que 

impediam uma operação mais eficaz por parte dos varejistas, que passam a poder assumir um 

desempenho mais assertivo, se utilizando da tecnologia digital para fortalecer a experiência do 

consumidor nas suas lojas.  

Neslin et al. (2014) enfatizam que, enquanto o multicanal tem como foco a gestão de canais 

de varejo, o estágio omnichannel prioriza a interação que se estabelece entre marcas e canais, 
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promovendo uma integração entre consumidor-marca-canal. A diversidade e pulverização dos 

inúmeros pontos de contato de um contexto omnichannel, tornam a experiência do 

consumidor mais social. Compreender essa experiência e a jornada completa do cliente 

omnichannel com a complexidade crescente de seu comportamento de compra, tornou-se um 

fator chave de sucesso para organizações.  

Vale destacar a definição do que é experiência e jornada do consumidor, dois conceitos 

predominantes na organização omnichannel. Acadêmicos e gestores compreendem a 

experiência total de um cliente como um constructo multidimensional que envolve 

componentes cognitivos, emocionais, comportamentais, sensoriais e sociais. Entretanto, uma 

experiência pode estar relacionada a aspectos específicos, como uma marca ou a tecnologia 

que consiste de vários pontos de contato entre a empresa e o cliente em pontos distintos da 

experiência. E, uma experiência completa se constrói por uma coleção de inúmeros pontos de 

contato em múltiplas etapas do processo de decisão de compra, mais conhecido como jornada 

de compra (LEMON & VERHOEF, 2016). 

Mais do que responderem a uma jornada do cliente, empresas modernas têm formatado novos 

caminhos e lideram mais do que reagem. O marketing omnichannel faz a gestão de jornadas, 

como fariam a gestão de produtos. Dessa maneira, jornadas exercem papel central na 

experiência de uma marca, com a mesma relevância que os produtos desempenham no ganho 

de vantagem competitiva (EDELMAN & SINGER, 2015). 

Cumpre ressaltar aqui a teoria de Kumar sobre o papel de marketing nas organizações, 

segundo o qual, desde 2013 a área de marketing deve também estar integrada aos novos 

canais de mídia e comportamento dos consumidores, incorporando a crescente 

heterogeneidadede clientes, utilizando eficientemente métricas para otimização de recursos, 

gerando accountability, além de endereçar de maneira objetiva a lucratividade de clientes. O 

autor referencia o conceito de engajar clientes. Com a explosão das redes sociais, torna-se 

crítico saber engajá-los a 1) referenciar bem sobre seus produtos/serviços/marca; 2) 

influenciar positivamente outros clientes e clientes em potencial; 3) trocar informações via 

feedback com sua empresa. Nesta nova era, a gestão de marketing é “infiltrada” em toda a 

organização e gerida de forma conectada numa rede sem fronteiras entre funções, 

departamentos ou silos (LEEFLANG et al., 2014). 

O processo da experiência omnichannel do cliente, por sua vez, é dinâmico e transita desde o 

momento pré-compra (incluindo buscas), a compra e pós-compra. Trata-se de um processo 

que incorpora experiências passadas e fatores externos, sendo que somente alguns dos pontos 

de contato permanecem sob o controle das organizações. O processo pode ser evidenciado 
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pela figura abaixo:  
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Figura 3: Experiência do cliente 

Fonte: Adapatado de Lemon e Verhoef (2016) e Enger, Vollhardt (2016)  
 

A transformação da experiência do cliente requer agilidade e precisão na tomada de decisão e 

em geral ocorre por práticas real time num processo com abordagens bottom up e top down.  

Bottom up pela voz e engajamento do cliente (na loja, com vendedor, nas redes sociais, 

feedback em pós-venda e pesquisas de mercado); e pela informação e dados gerados nos 

vários pontos de contato. Top down pela necessária identificação preliminar das experiências 

relevantes e seus pontos de dor (ENGER & VOLLHARDT, 2016). 

No contexto omnichannel, as empresas precisam compreender as perspectivas da jornada de 

compra sob o ponto de vista do consumidor e da empresa, identificando aspectos-chave em 

cada etapa. É principalmente o entendimento pela visão do consumidor ao longo de toda a 

jornada de compra que vai permitir às organizações a melhoria significativa de sua 

performance. A jornada de compra poderá ser longa, durando dias ou mesmo semanas com 

extensões múltiplas de canais e pontos de contato (MAECHLER, NEHER & PARK, 2016). 
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Além disso, empresas que buscam a abordagem omnichannel verificam necessariamente 

todos pontos de contato existentes ao longo da jornada, identificando trigger points que levam 

o consumidor a continuar ou descartar sua jornada de compra (LEMON & VERHOEF, 2016). 

O mapeamento da jornada do cliente “cross-canal” se mostra como a grande oportunidade de 

cooperação entre os distintos canais que a empresa atua e, ao mesmo tempo, é também o 

grande desafio para os varejistas que se deparam com barreiras internas para criar a necessária 

compreensão sofisticada do consumidor e sua percepção sobre as múltiplas opções de canal 

de compra. As empresas já entenderam que a adoção da abordagem omnichannel é um 

imperativo, entretanto sua implementação é difícil com muitos os obstáculos a serem 

vencidos. Um desses desafios é a crença de que são necessárias ações e investimentos 

massivos, como uma nova plataforma de IT ou uma nova estrutura comercial que incorpore 

todos os canais juntos (LEMON & VERHOEF, 2016). 

Starbucks tem sido uma referência na gestão de jornadas e experiências cross canais. O 

mapeamento da jornada completa, desde o início até o fim, levou a empresa a desenvolver o 

sofisticado aplicativo móvel “My Starbucks”. Pelo serviço de identificação geográfica, a 

empresa envia mensagens com promoções aos compradores potenciais, a fim de gerar fluxo 

para suas lojas. O aplicativo atua como um dispositivo de compras pré-pagas através de “QR 

code” nas lojas e armazena dados sobre lealdade dos clientes a fim de gerar compras futuras e 

o engajamento.  

 
Figura 4: “My Starbucks” app 

Fonte: Forrester Research. Inc (2014) 
 

Ainda que as empresas estejam atentas e entreguem uma completa jornada “end-to-end” com 

múltiplas experiências cross-canais, consumidores ainda interrompem essa experiência e 
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escapam em “gaps” que podem ocorrer na transição de um canal para outro. A britânica Cad 

& The Dandy, varejo online de ternos e camisas sociais masculinas sob medida, percebeu que 

ao dar a seus consumidores o controle do momento de transição entre os pontos de contato, 

transmitia confiança e credibilidade. A plataforma oferece o serviço personalizado e 50% dos 

clientes já desenham online como querem que seus ternos e camisas sejam produzidos. Para 

completar o pedido de compra, é solicitado ao cliente o agendamento de uma reunião 

presencial para tirar a medida correta do cliente. O agendamento é feito pelo próprio cliente 

que recebe várias opções de datas além de email de confirmação, assim que o agendamento 

estiver completo. 

 
Figura 5: Agendamento de reunião presencial no site Cad & The Dandy  

Fonte: Forrester Research (2014)  
 

Em relação à transição para uma abordagem omnichannel, cumpre destacar que empresas de 

sucesso offline em transição para a abordagem omnichannel se concentram em uma lista longa 

de iniciativas práticas que, conforme sua implementação, geram valor pela intersecção entre 

os canais pouco coordenados. São iniciativas que se concentram em dois principais problemas 

organizacionais: i) tendência para desconsiderar a diversidade e não entender que 

consumidores são diversos não apenas em suas necessidades, mas também em como esperam 

que as mesmas sejam atendidas, ii) baixo índice de cooperação, pois muitas empresas ainda 

operam cada canal separadamente com a expectativa de que cada um possa otimizar seu 

desempenho e serviços próprios sob incentivos que reforçam o isolamento dos canais, 

gerando uma acirrada competição interna. 

Como já mencionado anteriormente, não há uma receita única de sucesso para empresas 

multicanais e sua evolução para a integração omnichannel. A transição torna-se possível 

através de uma disciplina de gestão para compreender como diferentes consumidores pensam 

e se comportam em cada etapa de sua jornada individual. Ao identificar cada um dos “pontos 
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de dor” para o consumidor, as análises subsequentes ajudam gestores a definirem quais as 

mudanças devem ser feitas primeiro e gradualmente tornam o processo simples e efetivo para 

o consumidor ao longo da experiência.  

Primeiramente, é necessário identificar “clusters” de clientes por um processo de segmentação 

sofisticado que vai além de perfil demográfico. O passo seguinte é identificar necessidades e 

as etapas do consumidor durante as jornadas física e online, identificando esses “pontos de 

dor” e áreas de oportunidade. Num terceiro momento, deve-se definir um portfólio de 

iniciativas para cada área de oportunidade, desde melhoria em gestão no link de dados, 

relançamento de ofertas e novas medidas de desempenho. Cada iniciativa deve ter objetivos 

práticos, atingíveis, promovendo mudanças profundas e sustentáveis no longo prazo. 

Geralmente, as mudanças mais urgentes são no canal online, onde consumidores se deparam 

com amplitude de escolhas e complexidade de preços e regras que se torna impossível 

identificar a combinação ideal. Propor uma nova estrutura de página para cada cluster de 

cliente promove uma experiência customizada, resultante de uma combinação de dados 

existentes do cliente com o seu comportamento durante a busca. Por último, deve-se 

promover uma organização que seja capaz de sustentar a necessária e profunda mudança 

cultural. Desenvolver mecanismos de ajustes e melhorias contínuas, revisitando a governança, 

seu desempenho organizacional e suas capacidades, tornam-se um imperativo (BIANCHI, 

CERMAK & DUSEK, 2016).  

 

2.4 O varejo omnichannel 

São muitas as referências de varejos internacionais que atuam numa abordagem omnichannel, 

que hoje é uma realidade em países desenvolvidos onde mais de 80% da população está 

conectada online. Macy’s, Best Buy, JC Penney, Target, American Eagle e Toys “R” Us, 

dentre outros varejos omnichannel declaram resultados robustos em e-commerce combinados 

com resultados de lojas físicas (RIGBY, TAGER & CHERIS, 2016).  

A abordagem omnichannel prevê que a população do país esteja conectada, inserida no 

ambiente digital e físico. Dessa maneira, a prática desta nova abordagem por parte dos 

varejistas é conhecida em países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão e países 

europeus, onde a penetração da internet atingiu índice de penetração superior a 90%.  

Este trabalho toma como exemplo a prática de varejistas nos Estados Unidos. Com um índice 

de penetração da internet acima de 90% e internet móvel de 69,6% em 2016 (STATISTA, 

2016), o comportamento do consumidor americano omnichannel já diluiu as fronteiras entre 

os canais, tornando cada vez mais difícil a apuração de resultados por tipo de canal. Surgem 



37 

 

dificuldades em definir, por exemplo, a qual canal deveria ser creditada uma compra feita pela 

internet, mas que foi entregue pela loja física? Ou ainda, a loja deveria ser penalizada pela 

devolução de compras feitas online? Alguns varejos estão abandonando a apuração por canal 

e alocando transações físicas e digitais por área geográfica. O e-commerce móvel, ou m-

commerce, também apresenta acentuado crescimento nos Estados Unidos com perspectiva de 

representar 36% do share em valor nas vendas totais de e-commerce até 2020 

(EUROMONITOR, 2015).  

Em 2015, o varejo americano cresceu seu faturamento em USD 120,2 bilhões (3,8% em 

relação a 2014), atingindo o patamar de USD 3,25 trilhões em 2015. E-commerce, por sua 

vez, cresceu USD 43,5 bilhões, representando 36,2% do crescimento total do varejo em 2015. 

(https://www.internetretailer.com/2016/02/17/us-e-commerce-grows-146-2015). Segundo 

Euromonitor, em 2015 o e-commerce nos Estados Unidos cresceu 13%, com evolução em 

praticamente todas as categorias de consumo. 

O consumidor omnichannel é considerado hiperconectado, se utilizando de vários dispositivos 

móveis para fazer suas pesquisas e compras a qualquer hora e lugar. Segundo pesquisa global 

da Euromonitor, com a alta disponibilidade de informações e opções de compra online, 

consumidores hiperconectados tendem a se utilizar mais de seus dispositivos móveis online 

do que visitar lojas físicas durante o processo de decisão de compra. Cumpre ressaltar que o 

processo de decisão de compra do consumidor hiperconectado se compõe de quatro etapas: i) 

Pesquisa de compra, browsing e pesquisa de produtos; ii) Seleção: comparação de preços e 

busca por descontos/ofertas; iii) Compra: realização da compra; iv) Pós-compra: interação 

com suporte a clientes. 
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Figura 6: Número de dispositivos usados por consumidores conectados 

Fonte: Euromonitor, 2015c 
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Figura 7: Dispositivos e canais utilizados no processo de compra 

Fonte: Euromonitor, 2015c 
 

Durante o processo de compra omnichannel, nota-se que não há a preferência por um único 

dispositivo ao longo do processo de compra, sendo que cada um, na maioria, acaba sendo 

usado em pelo menos duas etapas. E essa é a grande diferença da abordagem omnichannel: 

desenvolver capacidades agnósticas a canal, oferecendo ao shopper a completa flexibilidade e 
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conveniência de compra durante toda a jornada. Abaixo, segue um exemplo de atividades 

omnichannel em cada etapa do processo de compra. 
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Figura 8: Atividades omnichannel mais comuns por etapa do processo de compra 

Fonte: Euromonitor, 2015b 
 

Ao longo de 2015, varejistas omnichannel fortaleceram plataformas online, mas 

principalmente suas aplicações móveis. A Target, por exemplo, criou aplicativo para dicas e 

compras de produtos de decorações para universitários decorarem seus quartos, com foco na 

geração millenials que, além de conectada a maior parte do tempo, compra pelo celular e se 

preocupa com preços competitivos. Além disso, a Target também introduziu o Target Run que 

se utiliza da tecnologia de beacons para divulgar ofertas baseadas na localização de cada 

cliente dentro das lojas. Outro varejista omnichannel, a Sephora, que tem o aplicativo Sephora  

To-Go, permitiu aos shoppers visualizarem o estoque da loja, escanearem produtos para 

pesquisa de reviews e ratings, bem como para aprenderem sobre utilização dos produtos. Ao 

final do período promocional, a Sephora se utilizou também de messaging no aplicativo para 

se comunicar com clientes fiéis, divulgando informações de descontos, lançamento de 

produtos e exclusividades. Best Buy, que também adota abordagem omnichannel, ofereceu 

aos clientes o serviço de notificação com GPS via aplicativo, que antes do shopper chegar à 

loja, o aplicativo avisa ao vendedor/estoquista que o cliente está chegando para retirada de um 

pedido de compra feito online, evitando assim filas e transtornos durante o período de pico em 

festas de final de ano (RIGBY, TAGER & CHERIS, 2016). 

Não há dúvida de que o impacto do e-commerce é crescente e uma realidade para qualquer 

varejista. Entretanto, pesquisa da Bain & Co indica que no futuro 80% das vendas do varejo 
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serão via lojas físicas, sinalizando uma desaceleração do crescimento do e-commerce, 

(RIGBY et al., 2016). Dados da Euromonitor International sobre expectativa de crescimento 

do e-commerce no Brasil, corroboram com a teoria da consultoria Bain & Co. 
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Figura 9: Evolução do e-commerce no Brasil 

Fonte: Euromonitor International, 2015b. 
  

Nos Estados Unidos, o e-commerce cresceu, entre 2011 e 2015, 15% em valor, com projeção 

de crescer 10% nos próximos cinco anos e estabilizar a taxa de aproximadamente 5% em 

2030. Ainda assim, o atual momento do varejo americano apresenta pressão sobre lojas físicas 

para corte de custos fixos e, embora se mantenham relevantes no longo prazo, o papel e o 

modelo de operação das lojas físicas deve passar por uma transformação. A tendência para o 

varejo omnichannel é de combinar o melhor do ambiente físico e do digital para entregar ao 

shopper experiências diferenciadas, inusitadas e impactantes (RIGBY et.al., 2015). 

Enquanto muitos varejistas avaliam o fechamento de lojas físicas, o varejo puramente online 

já reconheceu o poder da presença física e da experiência na loja. Warby-Parker, por exemplo, 

e-commerce de óculos, abriu 19 lojas nos últimos dois anos e descobriu que mais de 1/3 dos 

clientes da loja física não fariam a compra online. E, após terem a experiência física, 

realizaram a segunda e terceira compra online. Nas cidades onde Warby Parker abriu lojas 
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físicas (ou showrooms com venda), as vendas online tiverem incremento de 3,5%, 

corroborando com a teoria de que lojas físicas não canibalizam a venda online, mas são 

complementares entre si (RIGBY et.al., 2015). 

Na última década, a maior parte do crescimento e inovação no varejo foi em função de 

tecnologias digitais. Ao longo de toda a cadeia, desde o desenvolvimento de produtos, 

merchandising, marketing, lojas e logística foram viabilizadas novas ferramentas rentáveis e 

eficazes na aquisição, conversão, engajamento, serviço e retenção de clientes. E são varejistas 

puramente online que lideram essa tendência, se posicionando primeiramente como empresas 

de tecnologia e num segundo momento, como um varejo.  

A Amazon é a grande referência. Nota-se, atualmente, varejistas omnicanais praticando 

avanços em tecnologia e experiência, mas nenhum deles trouxe até então um exemplo de uma 

completa e real transformação corporativa como fez a Amazon. Os varejos omnicanais ainda 

se mostram aprisionados em convenções e modelos tradicionais, implementando novidades de 

maneira isolada sem impacto para uma mudança disruptiva de mercado (RIGBY et al., 2015).  

Já a Amazon, por sua vez, nos últimos dez anos vem investindo agressivamente em 

experiência do cliente, em capacidades de logística para a maior eficiência operacional e 

expansão para linhas de produtos e negócios adjacentes. Seus pilares de crescimento são 

abordados na figura a seguir:  

Amplo&e&relevante&sor.mento&

&
365MM&produtos&&
19&categorias&

Marketplace&>&50%&do&site&

&

Extraordinária&experiência&do&
cliente&

NPS&de&58%&:&&4&x&Etsy&e&7pp&maior&
que&Nordstrom&

Preços&atra.vos&

Preços&dinâmicos&(&mudança&5&x&ao&
dia,&flutuando&de&20%&a&30%&)&

&
&
&
&
FBA&(&Filled&by&Amazon):&40%&do&GMV&em&2015.&&Armazenagem,&picking,&
embalagem&e&envio&de&produtos&de&terceiros.&Parceiros&também&têm&acesso&aos&
membros&Prime,&via&caixa&de&compras&(&controle&de&touchpoints).&&&

&
&
35%&&a&40%&do&GMV.&Es.ma.va&de&#&assinaturas&crescer&15%&a&20%&aa,&chegando&a&65%&do&GMV&em&2020.&Clientes&
gastam&40%&a&mais&e&são&de&5x&a&6x&mais&propensos&à&conversão.&U.lização&de&serviços&como&videos&e&músicas.&A&cada&
quatro&domicilios&nos&EUA,&um&é&Prime&Member.&&
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Figura 10: Amazon pilares de crescimento 

Fonte: Kim (2016) 
 

Os pilares de crescimento da Amazon estão centrados no consumidor. O vasto portfólio de 

produtos permite que o consumidor sempre encontre o que procura; a experiência de compra 

desde a busca até o recebimento do produto é positiva e quando os preços são 

consistentemente competitivos, consumidores voltam para compras futuras. Esse círculo 

virtuoso atrai terceiros para seu marketplace, enriquecendo ainda mais a oferta e diversidade 

de produtos (RIGBY et al., 2015). 

Além disso, a experiência também é enriquecida com conteúdos proprietários e exclusivos 

sob a plataforma Amazon Originals, fidelizando ainda mais os clientes prime. Com essa 

estratégia, o varejista passou a oferecer também serviços de streaming de vídeos, músicas e 

armazenagem de fotos por exemplo. Nos Estados Unidos, Prime Video já se tornou a segunda 

maior plataforma de serviços em streaming de vídeos, atrás de Netflix e com duas vezes o 

número de domicílios assinantes do concorrente Hulu (RIGBY et al., 2016). 

Dentre as inovações da Amazon, cumpre ressaltar: 

1. Amazon Prime: um dos mais populares serviços de assinaturas online  

mundialmente, com um portfólio de aproximadamente 1 milhão de produtos; 

2. Prime Now: serviços de entrega em até 1 hora para clientes Prime; 

3. Marketplace: pequenos fabricantes podem vender seus produtos pelo site 

Amazon, sem ser necessário pagar taxa de adesão e tem os produtos dispostos lado 

a lado aos da Amazon; 

4. Amazon Web Services: serviços junto a pequenas e médias empreas de   

plataformas de cloud e infraestrutura; 

5. Amazon Echo: uma nova categoria de dispositivos com comunicação por voz. 

Desde 2016 já se configura uma família de produtos (Echo, Tap e Dot); 

6. Amazon LauchPad: programa de incubadoras junto a start ups com investidores, 

aceleradoras, e plataformas de crowd-funding; 

7. Prime Air: serviço futuro de entrega de produtos por drones em até 30 minutos; 

8. Dash Button: pedido de compra com apenas 1 clique; 

9. Fulfillment by Amazon: empresas vendedoras podem usar a Amazon para 

armazenar, embalar e enviar os produtos até a casa do consumidor. Serviço é 

usado para entrega de produtos em mais de 100 países; 

10. Amazon Wind and Solar Farms: energia eólica para sustentar operação AWS; 
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11. Fire Tablets: serviços de streaming com comando de busca por voz; 

12. Amazon Fresh: entrega de produtos hortifruti no início do dia; 

13. The Mayday Button: para Fire HDX tablets e Fire phones é um serviço de 

suporte tecnológico 24 horas sem nenhum custo. 

14. Kindle: o leitor portátil onde se pode ler livros em várias línguas. 

15. Amazon Fulfillment Network: mais de 70 centros de armazenamento, 

embalagem e distribuição com tecnologia de última geração com uma rede de 

empresas parceiras e mais de 50 mil colaboradores. 

Além de seu propósito de inovação e tecnologia, a estratégia omnichannel da Amazon é 

evidente e notória pelo objetivo do varejista líder em e-commerce, de abrir dezenas de lojas 

físicas, chamadas “pop-up stores” ao longo do ano. Trata-se de um formato de lojas menores 

que funcionam como um showroom para demonstração e venda de seus dispositivos móveis, 

em especial da linha Echo Home, bem como explicar seus serviços Prime e conteúdos 

proprietários Amazon Originals. Até o mês de agosto foram contabilizadas 16 lojas pop ups 

com expectativa de ultrapassar 30 lojas até o final de 2016. Amazon vem construindo sua 

visão para uma nova categoria/classe de lojas físicas que oferece um poderoso sortimento 

online e uma experiência física com inovação em dispositivos e serviços (KIM, 2016).  

 

Figura 11: Pop up store da Amazon em São Francisco no Westfield Mall 

Fonte: Kim, 2016 – Business Insider 
 

Em 2016, Amazon também anunciou para o ano de 2017 o lançamento da loja Amazon Go 



44 

 

que trará uma disruptiva experiência de compra numa loja sem checkouts e nem filas de 

espera.  
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3  PANORAMA E IMPORTÂNCIA DO SETOR VAREJISTA NO BRASIL E 

CONSIDERAÇÕES PARA DELIMITAÇÃO DE ESTUDO DE CASO 

O setor varejista vem assumindo importância cada vez maior no cenário empresarial 

brasileiro. Além de gerador do maior número de empregos formais no pais, o setor exibe 

especialmente nos últimos anos consistentes indicadores de modernização, atravessando um 

processo de transformação especialmente intenso. Com um acelerado ritmo de consolidação 

do setor, o número de empresas varejistas que aparece dentre as maiores empresas do Brasil 

vem crescendo (ADVN, 2016). O ranking de 2016 da Revista Exame Melhores e Maiores traz 

os dez principais varejistas do país, conforme Quadro 2: 

Quadro 2: Dez principais varejistas do Brasil em 2016 

Posição Empresa Faturamento 
1º Grupo Pão de Açucar U$ 6.022,9 
2º  Via Varejo U$ 5.164,7 
3º Atacadão U$ 5.081,1 
4º WalMart Brasil U$ 3.754,6 
5º Carrefour U$ 3.662,4 
6º Lojas Americanas U$ 2.613,1 
7º Assaí Atacadista U$ 2.506,5 
8º Magazine Luiza U$ 2.378,8 
9º Raia Drogasil U$ 2.371,5 
10º B2W Digital U$ 2.236,6 

Fonte: Revista Exame Melhores e Maiores, 2016 
 

Cumpre destacar que desde 2014 o varejo vem enfrentando um momento econômico 

desafiador no Brasil. Em 2015, a inflação atingiu dois dígitos, patamares não vistos até então 

nesta última década, o dólar bateu recordes de alta com alto índice de desemprego e 

inadimplência. O varejo está dentre os setores que mais sofrem com a crise atual, caindo 

quase 7% em 2015, uma queda maior que o PIB nacional que caiu 3,9% no mesmo período, 

conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 1: Crescimento do varejo no Brasil 
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Fonte: IBGE – PMC  
 

Além do cenário de crise político-econômica, outros fatores também têm exercido influência 

no comportamento de compra do brasileiro. Em 2015, houve uma explosão no número de 

consumidores usando internet, que atingiu índice de penetração superior a 60%. Em apenas 

um ano, o crescimento no número de usuários de internet foi de 20%, principalmente em 

função da massificação dos smartphones com preços mais acessíveis e entrada de novos 

players no mercado brasileiro. Além do agressivo e rápido crescimento dos smartphones, 

houve também a explosão no uso das redes sociais pelo brasileiro. De acordo com estatísticas 

do governo, 92% dos usuários da internet estavam conectados nas redes sociais, sendo que a 

maioria de usuários de Facebook, WhatsApp e Instagram permancem conectados 100% do 

tempo.  

O consumidor brasileiro também passou a comprar mais online e o m-commerce cresceu em 

vendas 36% em um ano, enquanto e-commerce também apresentou significativo crescimento 

de 15%. Esse contexto indica um novo desenho do comércio brasileiro, deixando evidente aos 

varejistas a relevância e a emergência para se investir na estratégia omnichannel. A Natura é 

um exemplo de varejista que, antes era 100% atuante no canal de vendas diretas, passou a 

atuar em e-commerce e varejo físico.  

 

Tabela 1: Evolução do varejo brasileiro 

RS#bilhões 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lojas0Físicas 557 616 674 729.5 786.2 821 824.6 833.8 845.9 860.8 878.4
Lojas0não0físicas 38.1 42.8 48.6 55.1 62.8 71.5 75.8 80 84.3 88.5 92.6
Varejo# 595 659 722.6 784.6 849 892.5 900.4 913.8 930.2 949.3 971

Cresc#%#
Lojas0Físicas 10.6% 9.4% 8.2% 7.8% 4.4% 0.4% 1.1% 1.5% 1.8% 2.0%
Lojas0não0físicas 12.3% 13.6% 13.4% 14.0% 13.9% 6.0% 5.5% 5.4% 5.0% 4.6%
Varejo0 10.8% 9.7% 8.6% 8.2% 5.1% 0.9% 1.5% 1.8% 2.1% 2.3%
Fonte:0Euromonitor,02016

Evolução#Varejo#brasileiro
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Tabela 2: Tendência da evolução de canais varejistas não físicos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Venda&Direta 37.1 39.2 41.3 43.6 46.0 48.4 52% 52% 52% 52% 52% 52%
Homeshopping 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Internet&Retailing 32.3 34.4 36.5 38.5 40.3 42.0 45% 45% 46% 46% 46% 45%
Vending&Machines 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 1% 1% 1% 1% 0% 1%

TOTAL-Retail 71.4 75.7 80.0 84.3 87.9 92.6 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte:&Euromonitor,&2016.

Tendência-de-Evolução-de-canais-varejistas-não-físicos

Vendas&em&R$&bi Crescimento&%

 

 

 
Figura 12: Evolução e-commerce no Brasil 

Fonte: E-bit(2016) 
 

Segundo estimativa do instituto E-bit, o e-commerce se mantém em vigoroso crescimento, 

atingindo valor de vendas em 2016 de R$ 44,6 bilhões com crescimento de 8%. 

É notória uma mudança do comportamento de compra do consumidor brasileiro que, na sua 

maioria, já pesquisa online, cada vez mais realiza compras online e está conectado quase o 

tempo todo, via smartphones acessando aplicativos, redes sociais e informações de produtos. 

Esse contexto demanda dos varejistas uma nova abordagem em relação ao mercado brasileiro, 

voltada ao consumidor omnichannel e suas múltiplas redes de conexão (E-BIT, 2016). 

A maioria dos varejistas que atuam no mercado brasileiro estão buscando seu modelo ideal de 

operação, entretanto um deles se destaca dentre os demais, por ter sido o primeiro e o único 

varejo de bens de consumo a iniciar a operação de e-commerce integrada com sua operação 

física, vislumbrando desde o ano de 2000 a chegada do contexto omnichannel. Esse varejo é o 

Magazine Luiza, hoje uma referência de empresa no Brasil em transição para o omnichannel.  

Em sendo um caso peculiar, como afirma Yin (2010), justifica-se a opção da autora da 

dissertação por um Estudo de Caso Único.  
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4  METODOLOGIA 

4.1  Planejamento da pesquisa 

O desenvolvimento teórico proposto para a construção conceitual desta dissertação foi 

realizado sob abordagem de três grandes temas a partir dos quais fosse possível identificar 

pontos de atenção, posteriormente resgatados na definição das categorias de análise. O 

Quadro 3 sumariza o desenvolvimento teórico, bem como principais temas abordados e 

pontos de atenção.  

Quadro 3: Desenvolvimento teórico 

Base Teórica Temas principais Pontos de atenção 
Evolução de Canais de 
marketing 

- Economia de Serviços 

- Relacionamento, comprometimento, 
confiança; 

- Relações de governança; 

- Novas unidades de análise: 2-sided 
markets e redes 

- Expansão de poder do varejo via 
capitalização de marcas próprias, novos formatos 
de negociação com fabricantes e 
internacionalização do varejo. 

Consumidor é o centro, 
impactando a operação tradicional 
que tinha foco em produtos e 
categorias e rompendo modelos 
tradicionais de gestão.  

Evolução do 
Multicanal 

- Maior índice de satisfação e lealdade do 
consumidor; 

- Criação de vantagem competitiva 
sustentável; 

- Custos menores para entrada em novos 
mercados; 

A gestão estratégica do varejista 
sustentável no longo prazo se 
traduz nos pontos de venda pelo 
papel de prestador de serviços e 
não mais como um ponto 
transacional.    

O contexto e o varejo 
Omnichannel 

- Principio operativo é o gerenciamento 
do consumidor; 

- Experiência de compra ao longo da 
Jornada de Compra; 

- Transformação dos pontos físicos; 

- Desafios na integração e execução 

- E-commerce; m-commerce; s-commerce. 

Desafios para a excelência 
operacional no ponto de venda, 
integração de canais e gestão do 
mix de marketing sob nova 
estratégia competitiva de supply 
chain e seus parceiros. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das referências estudadas. 
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A partir do desenvolvimento teórico e dos pontos de atenção destacados pela literatura, as 

seguintes proposições e seus respectivos autores fundamentaram uma orientação para a 

condução deste estudo:  

1) Vetores de mudança para a evolução multicanal, destacado por Zhang et al. 

(2010); 

2) O princípio operativo do gerenciamento do consumidor em detrimento da gestão 

por categorias, de Coughlan et al. (2012); 

3) Mudança do papel de marketing na organização em busca do engajamento do 

consumidor, segundo Kumar (2015); 

4) A evolução na gestão dos 4P’s do mix de marketing, caracterizando o e-marketing 

mix sob a possibilidade de infinitas estratégias possíveis, por Goi (2009); 

5) A evolução na gestão de canais de marketing como fonte de vantagem 

competitiva, segundo Rosenbloom (2012); 

6) Estágio omnichannel e a interação entre marcas e canais, conforme Rigby et al. 

(2013) e Neslin et al. (2014). 

A partir dessas proposições foram geradas cinco categorias de análise, que por sua vez 

nortearam questões deste estudo de caso. As categorias são: 

1) Vetores de Mudança; 

2) Impactos na organização; 

3) Impactos na gestão do mix de marketing; 

4) Desafios na integração de canais e gestão dos 6P’s do varejo; 

5) O que esperar para o futuro?  

 

4.2  Abordagem da pesquisa 

A pesquisa utilizada nesse trabalho será a qualitativa exploratória, definida como um meio 

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

problema social ou humano (CRESWELL, 2010). Essa abordagem é a mais apropriada uma 

vez que a questão de pesquisa busca compreender a influência do fenômeno do ambiente 

omnichannel na gestão de uma empresa varejista. O estudo tem a intenção de explorar fatores 

que envolvem o fenômeno, apresentando perspectivas sobre a gestão do mix de marketing por 

executivos de uma empresa em transição para a abordagem omnichannel. 



50 

 

O caráter exploratório deste trabalho se fundamenta no sentido proposto por Aaker, Kumar e 

Day (1995) de que a pesquisa exploratória é utilizada quando se busca uma compreensão da 

natureza geral de um problema, as possíveis decisões alternativas e as variáveis relevantes que 

devem ser consideradas. Os autores destacam que, tipicamente, existe um pequeno 

conhecimento prévio sobre o qual construir. Os métodos de pesquisa são altamente flexíveis, 

desestruturados e qualitativos, já que o pesquisador inicia sem preconcepções quanto ao que 

será encontrado. A falta de estrutura permite uma busca minuciosa de ideias interessantes e 

indícios sobre a situação do problema. 

A adoção da pesquisa exploratória apresenta-se adequada ao tema proposto, uma vez que a 

abordagem multicanal é um conceito recente e que, ao mesmo tempo, vem evoluindo 

rapidamente com a atual revolução digital e consequente pulverização de canais. Pretende-se 

assim, encontrar ideias interessantes e a visão de executivos sobre a integração e gestão 

multicanal. Aaker, Kumar e Day (1995) também destacam a flexibilidade de um estudo 

exploratório. Boyd e Westfall (1984) afirmam “como o objetivo do estudo exploratório é 

descobrir ideias e relações novas, não pode ser estabelecido nenhum projeto formal. A 

flexibilidade e a engenhosidade caracterizam a investigação”. 

Cumpre ressaltar características adicionais da abordagem qualitativa, apresentadas por 

Creswell (2010) que reforçam a adequação ao estudo qualitativo exploratório proposto neste 

trabalho. São elas: 

- O papel do pesquisador como instrumento da pesquisa, coletando pessoalmente os 

dados, uma vez que todo o processo de coleta será realizado e interpretado pela 

pesquisadora; 

- O projeto é emergente, significando que o plano inicial da pesquisa não pode ser 

rigidamente prescrito, uma vez que a ideia principal é aprender sobre a questão com os 

participantes; 

- O foco no significado que os participantes dão à questão de pesquisa em todo o 

processo, dada a ausência de outros significados pela a inexistência de prévios estudos 

teóricos ou empíricos na literatura;  

- A pesquisadora coleta múltiplas formas de dados, tais como entrevistas e 

documentos em vez de confiar em uma única fonte de dados.  

A questão de pesquisa que norteia o presente estudo é: como o ambiente multicanal impacta a 

gestão de uma empresa varejista em transição para a abordagem omnichannel. A unidade de 

análise será um varejo nacional de bens de consumo em transição para a abordagem 

omnichannel. Os critérios para a seleção da empresa foram: 
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- Ser um varejista de bens de consumo em transição para a abordagem 

omnichannel. Segundo pesquisa da Euromonitor, o Brasil é o quarto país com o maior 

potencial de crescimento em bens de consumo, somando de USD 0,8 bilhões entre 

2010 e 2020 (BAIN & COMPANY, 2012).  

- Ter iniciado sua operação com lojas físicas e somente depois de estabelecida no 

ambiente offline passou a diversificar seus canais de vendas e marketing, expandindo a 

operação também para ambiente online. 

- Atuar em categoria hedônica de produtos, como por exemplo, eletrônicos, 

vestuário, calçados, onde o ambiente multicanal se mostre como uma real vantagem 

competitiva, conforme teoria de Kushwaha e Shankar (2013). 

A empresa que será objeto de estudo deste trabalho é um varejista nacional de bens de 

consumo, que tem como principais categorias de produtos: casa e decoração, eletrônicos, 

eletrodomésticos, celulares, informática. A abordagem multicanal em transição para 

omnichannel, se mostra como uma fonte de vantagem competitiva, uma vez que: 

- Suas principais categorias de produtos (casa e decoração; eletrônicos, 

eletrodomésticos, celulares, informática) são também as que lideram vendas no e-

commerce brasileiro em valor, representando 73% do total do faturamento no primeiro 

semestre de 2016, segundo E-bit;  

- Consumidores multicanal no Brasil acessam essas categorias por meio de 

diferentes canais não havendo preferência ou predominância de um especificamente, 

conforme pesquisa Webshoppers 2016, realizada pelo instituto E-bit e representada 

pela figura a seguir: 
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Figura 13: Pesquisa WEBSHOPPERS 2016 - Dos produtos que você comprou nos 
últimos seis meses, quais foram pela internet e quais foram em lojas físicas? 

Legenda: 

1 Petshop 11 Bebês e Cia 21 Brinquedos e games 
2 Alimentos e bebidas 12 Instrumentos musicais 22 Ingressos 
3 Joalheria 13 Moda e acessórios 23 Assinatura de revistas 
4 Construção e ferramentas 14 Cosméticos perfumaria/ cuidados pessoais 24 Colecionáveis 
5 Papelaria e escritório 15 CDs 25 Livros 
6 Arte e aniguidades 16 Sex shop 26 Informática 
7 Artigos religiosos 17 DVDs 27 Telefonia e celulares 
8 Acessórios automotivos 18 Casa e decoração 28 Eletrodomésticos 
9 Flores, cestas e presentes 19 Esporte e lazer 29 Eletrônicos 
10 Saúde 20 Fotografia 30 Viagem e turismo 
 

Fonte: E-bit (2016) 
 

Na parte direita do gráfico são destacadas as categorias que o consumidor mais utilizou o 

canal online para realizar suas compras em 2015. E, na parte esquerda do gráfico estão as 

categorias menos exploradas pelo comércio eletrônico, aquelas que o consumidor ainda 

prefere comprar offline. Na parte intermediária do gráfico estão as categorias onde existe 

grande participação das compras feitas tanto pelo canal online como pelo offline e, onde 

vemos as cinco principais categorias deste varejista, sendo acessada por diferentes canais. 

Kushwaha e Shankar (2013) consideram tais categorias como hedônicas, ligadas à sensação 

de bem-estar, prazer, vaidade e às quais o consumidor aumenta o seu volume de compras 

conforme maior for o nível de exposição e contato com as marcas e produtos. 

 

4.3  Método de pesquisa 

Dentre os métodos existentes de pesquisa qualitativa, optou-se pelo estudo de caso. Segundo 

Yin (2010), os estudos de caso são o método preferido quando: buscam responder questões do 
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tipo “como” e “por que” referentes a um conjunto de eventos contemporâneos, sobre os quais 

o pesquisador tem pouco ou nenhum controle. Para o autor, o estudo de caso inicia com “uma 

revisão minuciosa da literatura e com a proposição cuidadosa e atenta das questões ou 

objetivos da pesquisa“ (YIN, 2010 p. 23). São cinco os componentes importantes no 

desenvolvimento do estudo de caso:  

i) as questões do estudo, que podem se desenvolver em três etapas: a) uso da literatura para 

estreitar interesse por um ou mais tópicos-chave; b) análise de outros estudos sobre o tópico 

de interesse, buscando identificar lacunas de pesquisa; c) exame de estudos que tratam da 

mesma questão;  

ii) as proposições (se houver) e cada uma deverá dirigir a atenção do pesquisador para algo 

que deve ser examinado no escopo do estudo; 

iii) as unidades de análise, sendo necessário: “ter limites espaciais concretos e temporais” 

(YIN, 2010, p.53); 

iv) a lógica que une os dados às proposições, que deverá ser o emprego de técnicas que 

permitam ao pesquisador “vincular dados às proposições” (YIN, 2010, p.50); 

v) os critérios utilizados para interpretar as constatações da pesquisa, com a redação do 

relatório final.  

Nesta dissertação, a autora se propõe a desenvolver um estudo de caso único aplicado no 

varejo brasileiro Magazine Luiza, localizado em São Paulo, capital. Conforme Yin (2010), 

uma das vantagens da opção pelo estudo de caso único está em verificar “se as proposições da 

teoria estão corretas ou se algum conjunto alternativo de explanações pode ser mais 

relevante”. Nesse caso, é importante observar que as proposições foram extraídas da teoria e 

que a observação de sua aplicabilidade em uma empresa varejista específica, se mostre 

passível de análise. Outra vantagem para a escolha do caso único é quando se trata de um caso 

“extremo ou peculiar” (YIN, 2010, p. 71). Assim, vale destacar que o Magazine Luiza é o 

único varejista de bens de consumo nacional que iniciou sua operação online integrada à 

operação física, vislumbrando desde o ano de 2000 o contexto omnichannel e é hoje 

reconhecido como o varejo mais avançado na abordagem multicanal integrada. Consultorias 

especializadas em varejo e marketing digital reconhecem o Magazine Luiza como o único 

varejo no Brasil a compreender que “não existe mais comércio físico ou virtual, ambos são 

reais” e que “atrás de um clique no computador existe uma pessoa”, endossando a estratégia 
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declarada do varejista em se tornar uma “empresa digital com pontos físicos e calor humano” 

(ISTO É DINHEIRO, 2016).  

Este trabalho se propõe a ter como unidade de análise a organização Magazine Luiza na sua 

natureza global e dessa maneira será adotado o estudo de caso único holístico.  

O projeto holístico é vantajoso quando as subunidades lógicas não podem ser identificadas ou 

quando a teoria relevante, subjacente ao estudo de caso, for de natureza holística. Os 

problemas potenciais podem surgir à medida em que a abordagem global permite que o 

pesquisador evite examinar um fenômeno especifico em detalhes operacionais. Um outro 

ponto de atenção é que toda a natureza do estudo de caso pode mudar, sem o conhecimento do 

pesquisador, durante o curso do estudo. As questões iniciais podem ter refletido uma 

orientação, mas à medida em que evolui, poderá surgir uma orientação diferente e a evidência 

passa a abordar questões de pesquisa diferentes.  

 

4.4  Coleta de dados 

A coleta de dados para os estudos de caso pode se utilizar de muitas fontes de evidências, 

dentre as quais Yin (2001) identifica: documentação, registros em arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos. 

Em relação aos procedimentos para a coleta de dados, esta pesquisa utilizará fontes primárias 

e secundárias. Técnica baseada em entrevistas com executivos da empresa será adotada como 

fonte primária e análise de documentos e relatórios divulgados pela empresa, como fonte 

secundária. Os autores Martins e Theóphilo (2007) destacam a entrevista como uma técnica 

para coleta de informações, dados e evidências com o objetivo básico de entender o 

significado que entrevistados atribuem a questões e situações. 

As entrevistas ainda podem ser classificadas de acordo com o seu grau de padronização 

(SAUNDERS, LEWIS & THORHILL, 2000; MARTINS & THEÓPHILO, 2007). Se adotar 

um questionário único, com respostas fechadas, chama-se estruturada. A semiestruturada 

segue um roteiro, mas as respostas são abertas e o entrevistador poderá até omitir ou incluir 

algumas perguntas de acordo com o andamento da entrevista. O terceiro tipo são as 

entrevistas em profundidade que, segundo os autores, são aquelas em que se buscam 

informações detalhadas. 

Neste trabalho, as entrevistas serão realizadas pelo tipo semiestruturadas de acordo com a 

proposta de Saunders, Lewis e Thorhill (2000), seguindo um roteiro de questões abertas, ao 
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qual foram incluídas outras de acordo com o andamento do diálogo entre o entrevistado e a 

pesquisadora. Além disso, vale ressaltar que as entrevistas serão realizadas com executivos da 

empresa na sua maioria muito ocupados e o formato semiestruturado permite um melhor 

direcionamento à entrevistadora, minimizando o risco de eventuais dispersões e otimizando o 

tempo dos entrevistados.  

Foi desenvolvido um roteiro de orientação de entrevistas, apresentado no Anexo, para 

direcionar o fluxo da conversa e separar os diferentes tópicos que deverão ser cobertos. Esse 

roteiro foi elaborado à luz de proposições apresentadas pelos principais autores acerca do 

tema apresentados no estudo bibliográfico. Yin (2010) afirma que “cada proposição dirige 

atenção para algo que deve ser examinado dentro do escopo do estudo” e, dessa forma, 

conforme mencionado anteriormente, a partir dos pontos de atenção destacados pela literatura, 

as seguintes proposições nortearam esse estudo:  

1) Vetores de mudança para a evolução multicanal, destacado por Zhang et al. 

(2010); 

2) O princípio operativo do gerenciamento do consumidor em detrimento da 

gestão por categorias, de Coughlan et al. (2012); 

3) Mudança do papel de marketing na organização em busca do engajamento do 

consumidor, segundo Kumar ( 2015); 

4) A evolução na gestão dos 4P’s do mix de marketing, caracterizando o e-

marketing mix sob a possibilidade de infinitas estratégias possíveis, por Goi 

(2009); 

5) A evolução na gestão de canais de marketing como fonte de vantagem 

competitiva, segundo Rosenbloom (2012); 

6) Estágio omnichannel e a interação entre marcas e canais, conforme Rigby et al. 

(2013) e Neslin et al. (2014). 

Foram realizadas oito entrevistas com gestores e líderes das principais áreas impactadas pela 

transição multicanal: i) Presidente do Magazine Luiza; ii) Diretor Executivo de E-commerce; 

iii) Diretor Comercial de E-commerce; iv) Diretor Executivo de Operações de Lojas Físicas; 

v) Diretora de Marketing Multicanal; vi) Diretor de Logística; vii) Diretor de Pesquisa e 

Desenvolvimento, CTO;  viii) Gerente Geral de Novos Projetos e Marketplace. Os critérios 

para seleção dos executivos foram: 
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• Executivos que gerenciem mix de marketing (ou uma parte do mix), lidando 

diretamente com a pulverização de canais; 

• Executivos que vivenciam ou vivenciaram a transição multicanal por pelo menos 

um ano, assegurando a experiência da transição para multicanal ou omnichannel; 

• Ter pelo menos um executivo por área que ocupe cargo de gestão gerencial e/ou 

acima, assegurando uma visão de ambientes complexos, multifacetados sob o 

ponto estratégico e de execução. 

O roteiro das entrevistas foi composto inicialmente por uma etapa inicial de apresentação da 

pesquisadora e da pesquisa, uma pergunta inicial a fim de gerar rapport, como um “quebra 

gelo”. Em seguida, foram colocadas as questões para discussão que compreenderam quatro 

estágios: i) quais os vetores de mudança que influenciaram a empresa a migrar para o 

multicanal; ii) o que, como fizeram e o que tem sido feito; iii) resultados atingidos até o 

momento; iv) o que esperam para o futuro. As entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas para análise.  

Como fonte secundária, o estudo se utilizou de dados da empresa disponíveis em sites, assim 

como a análise de relatórios e outros documentos de domínio público. Conforme Creswell 

(2010), a análise de documentos permite ao pesquisador obter a linguagem dos entrevistados, 

representam dados criteriosos, são evidências escritas, poupam tempo e gastos para a 

transcrição. O Quadro 4 lista as fontes primárias utilizadas nesse estudo de caso. 

Quadro 4: Fontes primárias e secundárias utilizadas na pesquisa 

Data Nome Função
Tempo no 

cargo Cargo anterior
Duração da 
entrevista Coleta

6/5/16 Frederico,Trajano Presidente,/,CEO Desde,Jan,2016 CTO, 00:45:03 Presencial

18/05/16 Pedro,Correa,Souza

Gerente,Geral,
Novos,Projetos,e,
Marketplace

Desde,Maio,
2014 Gerente,Comercial 01:05:32 Presencial

1/6/16 Eduardo,Galanternick
Diretor,Executivo,
de,EKcommerce Desde,Jul,2015 Diretor,EKCommerce(,B2W) 00:37:56 Presencial

1/6/16 Julio,Trajano

Diretor,
Comercial,EK
Commerce

Desde,
Mar/2016 Diretor,Comercial,,Lojas,Físicas 00:52:23 Presencial

7/6/16 Ilca,Sierra

Diretora,
Marketing,
Multicanal Desde,Out/2014

Gerente,de,Marketing,EK
Commerce 00:52:05 Skype

8/6/16 André,Fatala CTO, Desde,Fev/2014 Gerente,de,P&D 01:35:01 Presencial

23/06/16 Ricardo,Ruiz
Diretor,de,
Logística Desde,2011 Diretor,de,Logistica,,(,na,BASF), 01:24:39 Presencial

30/06/16 Douglas,Matricardi

Diretor,
Operações,de,
Lojas,físicas Desde,Ago/2009 Gerente,Nacional,de,Vendas 01:32:36 Presencial

Fontes primárias entrevistadas no Magazine Luiza
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Fonte: a autora 
 

4.5  Protocolo para a realização das entrevistas 

O contato para apresentação do estudo e convite foi realizado por e-mail pela pesquisadora. 

As entrevistas aconteceram nos meses de maio e junho de 2016, conduzidas na sua maioria de 

maneira presencial (somente uma entrevista foi via Skype) e gravadas, facilitando o momento 

de análise de dados e evitando eventuais falhas associadas ao registro exclusivamente por 

anotação. Apesar da liberdade concedida ao entrevistado nas respostas, uma vez que as 

perguntas são abertas e pouco específicas, alguns cuidados foram tomados por parte da 

entrevistadora. Martins e Theóphilo (2007) destacam a importância de manter um clima 

amistoso, por exemplo, para que o entrevistado se sinta mais propenso a expor suas opiniões. 

Saunders, Lewis e Thorhill (2000) sinalizam a importância da confiança no entrevistador, que 

dever ser hábil para entender o “papel” que os entrevistados estão interpretando dando suas 

próprias opiniões ou fazendo uma declaração com prudência. Essas considerações nortearam 

a condução das entrevistas pela pesquisadora. 

Autores também destacam a relevância da preparação prévia do entrevistador, sendo 

recomendado, ir além da preparação das perguntas adequadas ao objetivo da pesquisa 

embasadas em referencial teórico. Também recomenda-se buscar informações prévias 

relacionadas ao ambiente do entrevistado, como notícias recentes sobre a empresa e contexto 

de seu mercado (SAUNDERS, LEWIS & THORHILL, 2000).  

 

4.6  Análise de entrevistas 

Creswell (2010) afirma que a análise dos dados qualitativos é conduzida em paralelo com a 

coleta dos dados, a interpretação e a redação do relatório. É um processo concomitante, 

envolvendo reflexão contínua sobre os dados, formulando questões e escrevendo anotações 

durante todo o estudo. 

Saunders, Lewis e Thorhill (2000) destacam que os dados coletados em pesquisas qualitativas 

não são padronizados, mas complexos, pois o sentido está baseado nas palavras, não em 

números, o que impõe um desafio na etapa de análise de dados para que se consiga, com base 

nessa diversidade, atingir os objetivos do estudo.  

A análise da presente pesquisa será realizada através do método de análise do conteúdo. 

Segundo Bardin (2008), o termo análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
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conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens”.  

As entrevistas foram transcritas e, primeiramente, foram identificados grupos semelhantes no 

que se refere às questões por bloco de perguntas, permitindo que códigos emerjam durante a 

análise de dados, conforme o processo de codificação proposto por Creswell (2010). Em um 

segundo momento, a codificação foi usada para gerar um pequeno número de temas ou 

categorias para o estudo, evidenciando as múltiplas perspectivas dos entrevistados. As 

respostas foram sequencialmente identificadas em termos de relevância, conforme a 

fundamentação teórica e objetivo da pesquisa. Dessa maneira, o agrupamento de conteúdo em 

categorias de análise facilitou a organização das entrevistas e a teoria previamente pesquisada 

viabilizou melhor análise, bem como a identificação de subcategorias que se mostraram 

fundamentais durante o estudo empírico.   

Cumpre ressaltar duas observações: 1) a fundamentação teórica permitiu a organização do 

roteiro de orientação para as entrevistas em grandes agrupamentos (categorias de análise), 

facilitando a análise de conteúdo e corroborando com a teoria de Yin (2010) quanto ao 

emprego da literatura no método de estudo de caso; 2) os dados secundários reunidos pela 

autora desse estudo foram analisados durante as entrevistas, quando entrevistados 

exemplificavam ocorrências do dia a dia profissional na empresa com os documentos; e 

também após a análise das entrevistas, quando os documentos fundamentavam as situações 

comentadas e o contexto da empresa. 

A análise de resultados desse trabalho foi realizada à luz das teorias que fundamentaram o 

estudo pelas proposições teóricas e categorias de análise apresentadas. A análise foi 

complementada por uma fundamentação executiva, por meio da aplicação do assessment em 

omnichannel desenvolvido pela consultoria IBM que avalia o estágio da transição de uma 

empresa para omnichannel. Esta ferramenta, conhecida por “Boletim Omnichannel”4da IBM, 

faz uma análise de como os principais varejos americanos estão desempenhando serviços em 

omnichannel. O estudo foi realizado no quarto trimestre de 2015 através de uma pesquisa pelo 

método de “comprador oculto” com 100 varejos multi-canais nos Estados Unidos. Após a 

pesquisa, foi gerada uma referência atual de desempenho de varejos e analisada em relação 

aos critérios relevantes para o consumidor. O estudo permite uma avaliação do varejo sob sete  

áreas críticas: i) experiência digital e online; ii) experiência na loja física; iii) entrega flexível; 
                                                
4  IBM Commerce / “Omnichannel Report Card”:  www.IBM.com 
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iv) Site Móvel – App da Marca; v) Maketing Integrado e Preços; vi) experiência no call 

center; vii) Mídia Sociais.   

O “assessment” classificou os principais varejos multicanais americanos com “score” médio 

de 48% e faz a seguinte classificação de resultados: 

10% > Score < 30%: varejos lentos 

30%> Score > 70%: varejos em rápida transição  

Score > 70%: varejos inovadores. 

Em seguida à avaliação pelo Boletim Omnichannel, os temas foram trazidos para uma 

discussão e como passo final da análise, realizada uma interpretação. Segundo Creswell 

(2010), a interpretação da pesquisa qualitativa pode assumir muitas formas, ser adaptada para 

diferentes tipos de projetos e ser flexível para comunicar significados pessoais, baseados na 

pesquisa e ação. Assim, as análises serão apresentadas na seção de discussão da dissertação a 

partir dos temas identificados e da triangulação entre as informações extraídas das fontes 

primárias e secundárias, comparando com a revisão bibliográfica realizada anteriormente. 

Yin (2010) afirma que o desenvolvimento da teoria não apenas facilita a fase de coleta de 

dados do estudo de caso, mas também a teoria desenvolvida se torna o nível em que ocorrerá 

a generalização dos resultados do estudo de caso. Ainda segundo o autor, projetos de caso 

único, quando construídos da teoria como tática de estudo, possibilita à pesquisa ter validade 

externa por meio da generalização analítica e afirma que “na generalização analítica, o 

investigador luta para generalizar um conjunto de resultado a alguma teoria mais ampla”. 

(YIN, 2010, p. 66). 
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5  APRESENTAÇÃO DO CASO 

Fundado em 1957 em Franca-SP, o Magazine Luiza está hoje entre os dez maiores varejos do 

país, sendo o terceiro player no mercado de vendas online. Com faturamento bruto de R$ 11 

bilhões/ano, 786 lojas, nove centros de distribuição e 20.000 funcionários, a empresa oferece 

“produtos para casa da família brasileira, onde o cliente quer e do jeito que ele quer, através 

da multicanalidade composta por lojas físicas, lojas virtuais (e-commerce, m-commerce e s-

commerce) e televendas” (MAGAZINE LUÍZA, 2016). As principais categorias de produtos 

comercializadas são: móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, presentes, brinquedos, 

hobby, lazer, informática e telefonia, que somadas ao sortimento ainda mais amplo das lojas 

online, constituem um portfólio de aproximadamente 50.000 ítens.  

O Magazine Luiza é uma empresa familiar de capital aberto, sendo que 72% de suas ações se 

mantêm sob os controladores e 28% estão livres à negociação de mercado free float. Neste 

último ano, o valor da ação cresceu mais de quatro vezes evidenciando o vigor da operação 

multicanal perante o atual período de crise econômica do país. 

 

 
Figura 14: Evolução do valor da ação do Magazine Luiza nos últimos dois anos 

Fonte: Yahoo Finanças, 2016 
 

Sua estrutura societária também é composta pelas empresas LuizaCred (joint venture com 

Itaú-Unibanco, 50%), LuizaSeg (joint venture com Cardif, 50%) e Consórcio Luiza. 

A missão da empresa em gerar bem estar comum, sendo ao mesmo tempo inovadora e ousada, 

é concretizada por meio de princípios e valores que se aplicam na operação e norteiam ações e 
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atitudes praticadas por seus líderes e colaboradores. Hoje, o Magazine Luiza é referência 

nacional e internacional em gestão empresarial pelo seu crescimento sustentável, seu espírito 

inovador, respeitando as pessoas e buscando o desenvolvimento do país. Pelo 19o ano, a 

empresa foi reconhecida como uma das melhores para se trabalhar no Brasil, segundo 

pesquisa do Instituto Great Place to Work (INVESTIMENTOS E NOTÍCIAS, 2016). 

Uma das formas de apresentar o espírito inovador da empresa é detalhar a evolução e 

multiplicidade de seus canais de marketing, com destaque em especial para o lançamento das 

lojas virtuais desde 1992 e do Magazine Você em 2011. A apresentação geral da empresa é 

apresentada na Figura 15. 

 
Figura 15: A apresentação geral da empresa 

Fonte: Magazine Luíza, 2016 
 

5.1  História do Magazine Luiza 

O Magazine Luiza foi fundado em 16 de novembro de 1957 em Franca-SP, quando o casal Sr. 

Pelegrino José Donato e Dona Luiza Trajano Donato adquiriram uma pequena loja de 

presentes, chamada na época de A Cristaleira. O nome Magazine Luiza surgiu após um 

concurso cultural de rádio realizado com os próprios clientes. Luiza Helena Trajano, atual 

presidente do conselho, se associou ao Magazine Luiza em 1976. Em seguida, foram 
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adquiridas as Lojas Mercantil com filiais em Barretos, Igarapava e Franca, a primeira grande 

aquisição do grupo.  

 
Figura 16: Primeira loja do Magazine Luiza  

Fonte: Magazine Luíza, 2016b 
 

Na década de 80, o Magazine Luiza já indicava sua vocação visionária ao ser uma das 

primeiras redes a implementar o sistema de computação nas lojas. Dez anos depois, Luiza 

Helena Trajano assume o comando da rede e, em 1992 criou o primeiro modelo de comércio 

eletrônico do mundo: as Lojas Eletrônicas (hoje chamadas Lojas Virtuais). Esse novo canal, 

vigente até hoje, vende produtos por meio de terminais multimídia com vendedores 

orientando clientes, sem necessitar de produtos em exposição ou em estoque.  

Em seu depoimento para esta pesquisa, Luiza Helena Trajano comenta sobre a intuição que 

tinha sobre o mercado no Brasil e de que o Magazine Luiza poderia crescer. Precisava então 

fazer acontecer. “Coloquei um movimento de alinhamento de todos na mesma direção. Todos 

ajudavam a desenvolver o planejamento estratégico, poderiam assim sentir e se comprometer 

com a missão da companhia. Precisamos ter uma equipe alinhada e por isso o mais importante 

é:  

#1 Ter a verdade e princípios não na teoria, mas na prática.Você prega o que você faz; 

#2 Ter crescimento é importante e se preocupar em crescer sem perder o jeito de ser; 

#3 Ter o foco na instituição acima de tudo. A família nunca abriu mão do que era bom para a 

instituição. Não é pensar no dinheiro, mas ter a cultura de serviço e trabalho e poder gerar 

riqueza. A familia foi criada para gerar.” 
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Em 1999, a experiência adquirida por meio das lojas virtuais foi levada para a internet pela 

criação do site magazineluiza.com, hoje o terceiro maior e-commerce do país. Os dez anos 

seguintes foram pautados por várias iniciativas e inovações que se tornaram motores de 

crescimento e reforçam o perfil arrojado e empreendedor do Magazine Luiza. Destaca-se 

neste período: 

1. Criação da Financeira LuizaCred, uma associação entre Magazine Luiza e 

Itaú/Unibanco para ampliar a oferta de crédito aos clientes com o cartão Luiza, 

Empréstimo Pessoal e Crédito Direto ao Consumidor (CDC);  

2. Criação do LuizaSeg, empresa de seguros (hospitalar, odontológico, residencial e 

vida) e garantia estendida via parceria com a Cardif, “braço” segurador do banco 

Paribas; 

3. Aquisição das lojas Arno no Rio Grande do Sul; 

4. Entrada do novo sócio, o fundo Capital Group, adquirindo 12,36% da empresa; 

5. Magazine Luiza chega à capital do estado de São Paulo em 2008, inaugurando 44 lojas 

na cidade de uma única vez; 

6. Aquisição das lojas Maia em 2010, com 141 lojas no Nordeste, sendo este um dos 

momentos mais importantes da história do Magazine Luiza, atingindo 20 milhões de 

clientes com 16,6 mil colaboradores no país. 

Em 2011, o capital da empresa era aberto e em seguida houve a aquisição de 121 lojas do Baú 

da Felicidade, junto ao grupo Silvio Santos. Foi também lançado no Brasil mais uma inovação 

disruptiva em canais de marketing, o primeiro social commerce do país, chamado Magazine 

Você, bem como o Chip Luiza, um chip de celular com menu exclusivo do Magazine Luiza, 

oferecendo acesso gratuito às redes sociais e promoções exclusivas.  

Em 2013, Magazine Luiza expande suas categorias de atuação adquirindo 100% do capital 

social da Campos Floridos, detentora do site Época Cosméticos, especialista na venda online 

de produtos de beleza. Ao mesmo tempo, inaugura sua mais tecnológica loja de toda a rede, 

no shopping Iguatemi de Ribeirão Preto.  

Um ano depois é criado um laboratório de Tecnologia e Inovação, o Luizalabs dentro do 

núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do grupo e um novo portfólio de serviços passa a ser 

oferecido aos clientes, dentre os quais destaca-se: a ferramenta “Na Mosca” que ajuda na 

escolha de presentes; o aplicativo do Magazine Luiza, que oferece mobilidade e 

personalização, “Quero de Casamento”, serviço online de listas de casamento e “Clube da 

Lu”, um clube de compras.  
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A história do Magazine Luiza ilustra seu espírito empreendedor e inovador desde a expansão 

do grupo do interior de São Paulo para lojas em todo país, passando pelo desenvolvimento de 

canais de marketing e serviços ao consumidor.  
“Aqui no Magazine Luiza o pensamento da cultura da empresa é o de ousar e inovar. 

Está lá nos valores, sempre existiu”. (André Fatala)  
 

5.2  Visão, Missão, Valores e Princípios 

A visão e missão da empresa estão assim anunciadas no seu portal, site e apresentações 

internas e externas: 

- Missão: “Ser uma empresa competitiva, inovadora e ousada que visa sempre o bem-estar 

comum”.  

- Visão: “Ser o grupo mais inovador do varejo nacional, oferecendo diversas linhas de 

produtos e serviços para a família brasileira. Estar presente onde, quando e como o cliente 

desejar, seja em lojas físicas, virtuais ou online. Encantar sempre o cliente com o melhor time 

do varejo, um atendimento diferenciado e preços competitivos”.  

- “Valores e Princípios:  

1. Respeito, Desenvolvimento e Reconhecimento: nós colocamos as pessoas em primeiro 

lugar. Elas são a força e a vitalidade da nossa organização;  

2. Ética: nossas ações e relações são baseadas na verdade, integridade, honestidade, 

transparência, justiça e bem comum;  

3. Simplicidade e Liberdade de Expressão: buscamos a simplicidade nas nossas relações 

e processos, respeitamos as opiniões de todos e estamos abertos a ouvi-las, 

independentemente da posição que ocupam na empresa;  

4. Inovação e Ousadia: cultivamos o empreendedorismo na busca de fazer diferente, por 

meio de iniciativas inovadoras e ousadas; 

5. Crença: acreditamos em um Ser Supremo, independentemente de religião, bem como 

nas pessoas, na empresa e no nosso País; 

6. Regra de Ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você” (MAGAZINE 

LUÍZA, 2016) 

A empresa assume um papel participativo perante a sociedade e comunidades em que atua, 

valorizando a diversidade e mantendo o compromisso social como uma das regras da 

empresa.  
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Para aplicar sua missão, princípios e valores, a empresa adota práticas de governança segundo 

IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), com premissas como transparência, 

equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.  

Algumas ações evidenciam as práticas de valores e princípios no Magazine Luiza. A empresa 

sempre inicia as semanas com o ritual de se fazer uma oração e cantar o Hino Nacional. Todas 

as quintas-feiras é gravado o programa para a Rádio Luiza. Esse programa é elaborado por um 

conselho, formado por funcionários que fazem toda programação e as gravações são 

transmitidas para cada uma das lojas da rede. Ao ligar a rádio pela manhã, as lojas escutam o 

programa da semana, onde são comentadas promoções, ofertas e resultados operacionais por 

exemplo.   

No seu depoimento, Luiza Helena Trajano fala sobre valores e princípios no Magazine Luiza 

e o papel da liderança para o engajamento de seus funcionários. “O trabalho para permanecer 

tem que ter princípios muito rígidos”.  

 

5.3  Modelo de negócio: operação multicanal 

“Somos uma empresa de varejo com uma área digital; queremos ser uma empresa digital com 

pontos físicos e calor humano”. É assim que Frederico Trajano, atual Presidente do Magazine 

Luiza define seus planos para o Magazine Luiza (SANTOS, 2016). A empresa, que em 1992 

já tinha o desenvolvimento de novos canais como um vetor de crescimento por meio de suas 

Lojas Eletrônicas, assumiu a multicanalidade como principal estratégia competitiva a partir 

dos anos 2000, após o lançamento de seu e-commerce, magazineluiza.com.br.  

 

5.3.1  As lojas físicas 

Presente em 16 Estados, Magazine Luiza soma 786 lojas convencionais, representando cerca 

de 75% da receita bruta da companhia. A área média dessas lojas pode variar em três 

diferentes tamanhos: i) as grandes lojas com 3000m2; ii) as lojas médias de 1000m2; iii) as 

pequenas entre 600m2 a 700m2. A maioria desses pontos de venda está localizada em áreas de 

comércio de rua com mostruário físico e estoque próprio, vide Figura 17.  
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Figura 17: Loja Física Magazine Luiza – Vila Guilherme, São Paulo 

Fonte: Revista Exame, 2014.  
 

A equipe de loja passou ao longo de 2016, por um processo de digitalização da companhia e 

os vendedores apresentaram maior sofisticação no atendimento, utilizando smartphones 

durante atendimento ao cliente. Desde 2015, passaram também a utilizar a nova aplicação, o 

Mobile Vendas, MPDV, na qual podem acessar o histórico de compras e pesquisas online por 

cliente, viabilizando maior qualidade e assertividade na experiência física, que por sua vez, 

também fica registrada no MPDV. Com o Mobile Vendas, as lojas físicas podem também 

vender o mesmo sortimento de produtos disponíveis na loja online. 

Os gerentes das lojas estão sendo preparados e treinados para divulgarem promoções em 

mídias sociais e também atraírem clientes por meio desse canal interativo. Participam 

ativamente do Projeto Magalocal, onde são incentivados a criarem fanpages por loja com 

produção de conteúdo próprio via postagens de vídeos e imagens promovendo produtos e 

atraindo clientes. Além de receberem treinamento sobre administração das fanpages, os 

gerentes de loja também são orientados para mensuração dos resultados a fim de que a 

estratégia de sua divulgação nas redes sociais esteja alinhada às demais áreas da empresa. 

Como resultado, a equipe de loja ganha mais autonomia nas decisões e os clientes têm acesso 

a mais informações sobre as ofertas locais.  

As lojas físicas vêm assumindo um novo papel no Magazine Luiza. Mais centradas no cliente, 

com foco na experiência de pesquisa e compra de produtos, as lojas passaram a ser também 

um centro de distribuição, tanto para a retirada ou entrega dos produtos vendidos pelo novo 

serviço “compre online e retira na loja”, atualmente disponível em 26 lojas-teste.  

As mudanças nas lojas físicas são contínuas e, desde o 2015, as equipes vêm passando por um 

processo de digitalização e capacitação para prover uma experiência física integrada à digital, 

cada vez mais assertiva e centrada no cliente. 
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“Agora já temos 26 lojas e estamos fazendo roll out. Consumidores compram na 

internet e retiram na loja. Eu liguei para as 26 lojas, conversei com cada gerente e 

disse que faria o piloto com eles. Expliquei que podemos facilitar para o nosso 

cliente. E a loja ganha o direito de relacionamento com esse consumidor, afinal ele 

vai até à nossa loja. Teremos uma reunião de feedback com a equipe para entender 

como foi esse piloto e se foi possível converter mais vendas. A equipe participa do 

processo, da mudança. Nós envolvemos nossa equipe, eles participam se sentem 

engajados, donos do projeto”. (Douglas Matricardi) 

 

As lojas físicas do Magazine Luiza compreenderam a importância do e-commerce. Hoje, cada 

loja do Magazine Luiza tem sua própria fanpage no Facebook sob gestão dos gerentes de loja, 

incluindo compra de mídia na rede social.  

Além de smartphones para equipe de vendas, disponibilização de wifi nas lojas, do serviço 

“Compre online e retira na loja” e do Mobile Vendas/MPDV, as lojas físicas também contam 

com o novo aplicativo Mobile Estoquista e Mobile Montador que, em conjunto com Mobile 

Vendas promovem ganho de eficiência operacional abreviando tempo de espera do cliente.  

Com o Mobile Montador, as rotas de montagem de móveis ficaram mais ágeis, eliminando 

atividades administrativas nas centrais de montagem; e o Mobile Estoquista diminui o tempo 

de espera do cliente para retirar o produto comprado. 

A digitalização das lojas físicas reduz o tempo de realização de uma venda de 45 minutos para 

5 minutos. O cliente ganha mais tempo e uma experiência mais agradável na loja física.  

 

5.3.2  As lojas virtuais e o site magazineluiza.com.br 

O Magazine Luiza cresceu com foco na expansão do número de suas lojas físicas, 

principalmente via aquisições até o ano de 1992, quando inaugurou o inovador modelo das 

Lojas Eletrônicas, hoje conhecidas como Lojas Virtuais. Esse formato foi uma alternativa 

para cidades pequenas de aproximadamente 40.000 habitantes, onde não justificaria o 

investimento em lojas físicas, como Batatais, Cássia e Igarapava, as três primeiras no interior 

de São Paulo. São lojas onde não há exposição de produtos, mas o consumidor pode comprar 

todo o portfólio do Magazine Luiza que era conhecido via catálogo virtual – imagens dos 

produtos gravadas em fitas de vídeo cassete.  
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Figura 18: Lançamento das Lojas Eletrônicas em 1992 

Fonte: Acervo Estadão, 7 de junho de 1992 
 

O vendedor, com um guia que identificava os minutos exatos de cada imagem na fita de vídeo 

cassete, demonstrava os produtos à venda. Os mesmos eram entregues via CD central de 

Ribeirão Preto e as imagens, produzidas pelo próprio Magazine Luiza. As três lojas iniciais 

foram um sucesso. Anos seguintes, após uma parceria com a IBM, as imagens passaram a ser 

armazenadas e projetadas em um monitor.  
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Figura 19: Lojas Eletrônicas nos anos 2000 

Fonte: Acervo Estadão, 26 de agosto de 2002 
 

Hoje são 110 lojas eletrônicas localizadas em cidades de até 60.000 habitantes e que podem 

chegar a faturar mensalmente até R$ 1 milhão. Conhecidas como Lojas Virtuais, têm um 

formato pequeno em média de 150m2 e operam sem estoque físico ou mostruário, exceto para 



70 

 

câmeras digitais e celulares em suas vitrines. Em 2015, as Lojas Virtuais representaram 5% 

do faturamento do Magazine Luiza. As imagens dos produtos são exibidas na tela do 

computador em várias versões demonstrando virtualmente as capacidades e funcionalidades 

dos produtos. 

1	-	Lojas	de	até	200m2;	em	
cidades	de	até	60.000	habitantes	

	

2-		Exposição	de	disposi=vos	
móveis	(	celulares	/	tablets	)	e	
brinquedos	em	datas	especiais.		

	

3	-	Atendimento	individualizado.	
Conhecimento	online	dos	

produtos	à	venda.	

4	-	Demonstração	visual	dos	
produtos	e	suas	funcionalidades	

em	mais	de	20	fotos	
aproximadamente	por	sku	

	

5	-	Possibilidade	de	adquirir	a	
garatn=a	extendida.	

6	-	A	autora	com	gerente	de	loja	d	
e	equipe	de	vendas	da	loja	de	

Artur	Nogueira.	Operação	enxuta	
e	eficiente..	

 
Figura 20: Experiência na Loja Virtual  

Fonte: Visita presencial da autora às lojas virtuais Magazine Luiza de Porto Ferreira e Artur Nogueira em 
13/12/2016. 

 

Nesse mesmo período, foi lançado também o canal televendas, que além de vender produtos 

oferecia suporte pós-venda.  

 
“Até hoje agregamos sobre o know-how que ganhamos com as lojas virtuais. Por que 

em 1992 o Magazine Luiza conseguia que um cliente no interior de Minas Gerais 

comprasse um produto, uma geladeira por exemplo, sem ver? Porque naquela época 

a empresa construiu um bom SEO – as imagens do catálogo eletrônico. O vendedor 

era treinado para fazer uma venda muito mais técnica do que quando o consumidor 

pode ver e tocar o produto.” (Julio Trajano) 
 

A entrada no mercado de e-commerce em 1999 foi rapidamente viabilizada, uma vez que já 

havia o banco de imagens digitalizadas, um centro próprio para produção de novas imagens e 

a estrutura de CD’s que podia contar com um CD central para o e-commerce. Nesse momento, 
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foi então lançado o magazineluiza.com.br, hoje o terceiro maior varejo online do país. Em 

2015, o site operou com mais de 50.000 produtos e representou 20% do faturamento do 

Magazine Luiza. Em meados de 2016, sua relevância tornou-se ainda maior crescendo em 

mais de 33% seu faturamento no 1o semestre de 2016. Uma avaliação do BB Investimentos 

sobre o desempenho do magazineluiza.com.br destaca os acertos no mix de vendas e maior 

taxa de conversão, resultando em velocidade de vendas do varejista superior ao apurado no 

mercado no período (ISTO É DINHEIRO, 2016). 

Pode-se dizer que a operação multicanal do Magazine Luiza teve seu início em 1992, com a 

abertura das Lojas Eletrônicas, seguida pelo canal Televendas e do e-commerce 

magazineluiza.com.br. 

Depois de seu lançamento em 1999, a operação e-commerce vem sendo aprimorada, 

oferecendo serviços e novas opções de multicanalidade ao consumidor. O marketplace, 

lançado em 2016 vem ampliar o sortimento de produtos à venda no site e poderá oferecer até 

1 milhão de itens nos próximos anos. Além disso, a partir da plena implementação desta nova 

plataforma de vendas de marketplace, o magazineluiza.com.br poderá também vender para 

outras lojas, oferecendo a pequenos e médios lojistas acesso ao tráfego de um dos maiores 

sites de compras do Brasil, sem que o Magazine Luiza assuma riscos de estoque e de entrega. 

 

5.3.3  Magazine Você 

Depois das Lojas Virtuais, Televendas e o e-commerce magazine.com.br, outra inovação 

dentro da estratégia multicanal do Magazine Luiza foi o lançamento do primeiro social 

commerce do Brasil, Magazine Você. Neste novo canal, o consumidor dentro da rede social 

Orkut ou Facebook construía sua própria loja Magazine Você (que poderia se denominar 

como “Magazine Josefa” ou “Magazine José”, “Magazine Roberta”, ou ainda “Magazine 

Oferta Prime”, etc.  

 
“O desenvolvimento do Magazine Você partiu de uma ideia no início dos anos 2000, 

do próprio Frederico, de explorar as redes sociais para fazer a venda dos produtos do 

Magazine Luiza. Começamos a pensar de que forma poderíamos tirar proveito 

disso.” (Pedro Correa) 
 
Em 2011, Magazine Luiza lançou o Magazine Você, um projeto 100% desenvolvido 

internamente pelo Luizalabs, célula de inovação e tecnologia da empresa, que criou um 

aplicativo dentro do Facebook e do Orkut que permitia aos usuários das redes sociais a 

criação de uma loja com até 60 produtos. O processo para se cadastrar é muito simples, é 
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necessário preencher 11 campos, que já estão sendo reduzidos para apenas 4 campos: nome; 

CPF; e-mail; nome da loja e uma senha. Com isso, qualquer consumidor cadastrado recebe 

um login e pode montar sua loja, que hoje não se limita mais a 60 produtos. Para receber a 

comissão é necessário cadastrar também dados bancários. Esse novo gestor divulga sua loja e 

produtos dentro da rede social e assim torna-se elegível a receber uma comissão. Atualmente, 

dependendo das vendas, a comissão pode chegar a aproximadamente 15% sobre o valor 

faturado e é paga automaticamente na conta corrente cadastrada. 

Em 2012, Magazine Você foi reconhecido internacionalmente e o Magazine Luiza tornou-se a 

primeira empresa brasileira a fazer uma apresentação no painel de inovação da NRF, a maior 

feira de varejo americana onde apresentou seu projeto inovador (MAGAZINE VOCÊ, 2012). 

Luizalabs recebeu reconhecimento pela ITNG (International Conference on Information 

Technology) e Magazine Você foi nomeado como o 1º projeto de social commerce do mundo, 

levando a plataforma digital a seu mais elevado nível (POWER RETAIL, 2012).  

Até o ano de 2014 após o encerramento do Orkut, Magazine Você se manteve dentro da 

plataforma do Facebook para em seguida funcionar em qualquer navegador: Chrome, Firefox, 

Internet Explorer. Hoje, o divulgador pode se conectar com qualquer rede social e não se 

restringe mais ao Facebook, além de poder também se interligar com todos os provedores de 

e-mails. Atualmente, o Magazine Você conta com mais de 100.000 divulgadores sob uma 

diversidade de perfis, desde os que mais se utilizam das redes sociais aos que preferem usar 

programas de afiliados com uma vasta base de e-mails. Há ainda aqueles que, além das redes 

sociais, realizam inclusive a venda direta, porta a porta. 

 

5.3.4  App Magazine Luiza, Clube de Ofertas da Lu, Quero de Casamento e Marketplace 

Em 2013, mais um novo canal de vendas online é lançado pela empresa. O Clube de Ofertas 

da Lu é uma plataforma com descontos especiais para consumidores que se tornam sócios, 

como um clube de compras. O novo site traz itens com descontos e vantagens diferenciadas 

aos associados.  

Já o Quero de Casamento, blog com serviço online de lista de casamento, foi lançado pelo 

Magazine Luiza em 2014 e gerencia listas de casamentos dos noivos, gerando créditos de 

compra tanto nas lojas físicas como nos canais online do Magazine Luiza para aqueles que 

presentearem os noivos pelo blog.  

Em 2015, foi lançada a plataforma móvel do Magazine Luiza, o aplicativo para celular 

totalmente personalizado, onde o consumidor pode comprar com apenas um clique, 
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cadastrando ou fotografando o cartão de crédito e se utilizando de lista de produtos favoritos. 

O aplicativo permite também a localização das lojas mais próximas.  

Em 2016, Magazine Luiza começa a operar o marketplace e passa a oferecer em seu portfólio 

novas categorias e produtos de empresas parceiras, como por exemplo a linha pet e 

cosméticos. O Quadro 5 evidencia a diversificação crescente de canais no Magazine Luiza, 

um dos pilares para a transformação digital que será abordada no próximo item deste capítulo. 

 

Quadro 5: Diversificação dos canais no Magazine Luíza 

Desde%1957 1992 1999 2011 2013 2014 2015 2016

Lojas&Físicas Lojas&Físicas Lojas&Físicas Lojas&Físicas Lojas&Físicas Lojas&Físicas Loajs&Físicas Loajs&Físicas
Lojas&Eletrônicas Lojas&Eletrônicas Lojas&Eletrônicas Lojas&Eletrônicas Lojas&Eletrônicas Lojas&Eletrônicas Lojas&Eletrônicas
Televendas Televendas Televendas Televendas Televendas Televendas Televendas

magazineluiza.com.br& magazineluiza.com.br& magazineluiza.com.br& magazineluiza.com.br& magazineluiza.com.br& magazineluiza.com.br&
Magazine&Você Magazine&Você Magazine&Você Magazine&Você Magazine&Você

Clube&de&Ofertas&da&Lu Clube&de&Ofertas&da&Lu Clube&de&Ofertas&da&Lu Clube&de&Ofertas&da&Lu
Quero&de&Casamento Quero&de&Casamento Quero&de&Casamento

App&Magazine&Luiza App&Magazine&Luiza
Marketplace

Diversificação%de%Canais%no%Magazine%Luiza

 
Fonte: Magazine Luíza (2016b) 

 

5.4  Pilares da transformação digital 

Como já abordado anteriormente, a principal estratégia do Magazine Luiza para os próximos 

cinco anos é a transformação digital, com o objetivo de transformar a empresa de varejo 

tradicional para se tornar uma empresa digital, com pontos físicos e calor humano.  

Esse ciclo de transformação se iniciou em 2015 e contempla cinco pilares: inclusão digital; 

digitalização das lojas físicas; multicanalidade; criação de plataforma digital; 

desenvolvimento da cultura digital. 

1) Inclusão Digital: o Magazine Luiza se propõe a convidar e a ensinar o consumidor a se 

digitalizar. Seus vendedores são agentes dessa mudança, orientando para o melhor uso 

de produtos de tecnologia. Em setembro de 2016, a empresa deu início à campanha de 

marketing do projeto #missãodigital, pelo qual a empresa investe em conteúdo para 

ensinar às famílias brasileiras a se digitalizarem.  
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Figura 21: Campanha da promoção Missão Digital 

Fonte: Magazine Luiza 
 

2) Digitalização das Lojas Físicas: como já mencionado anteriormente sobre o canal 

Lojas Físicas, o Magazine Luiza se propõe a revolucionar a experiência de compra e já 

iniciou projetos para reduzir pontos de fricção no processo de compra do consumidor. 

Os aplicativos Mobile Vendas, Mobile Estoquista e Mobile Montador trazem ganho 

em produtividade e dão autonomia à equipe de loja, que deve estar cada vez mais 

centrada no cliente e sua experiência na loja.  

3) Multicanalidade: em 2015 foi consolidada a malha de distribuição, fortalecendo a 

estratégia de entrega multicanal. Na Logística, veículos responsáveis pelo transporte 

são compartilhados para entrega de produtos nas lojas físicas, bem como para as 

compras online, otimizando custos de frete da companhia. O sortimento online passou 

a estar também disponível para a venda nas lojas físicas e a distribuição das vendas 

online já passou a ser feita pelo CD mais próximo do cliente (Entrega Multicanal). A 

empresa se propõe a continuar investindo na ampliação da multicanalidade, a fim de 

utilizar as 786 lojas para oferecer mais conveniência aos clientes e reduzir prazos e 

custos de entrega.  

4) Transformação do site em plataforma digital: como mencionado anteriormente, a 

implementação do modelo marketplace viabiliza a venda do Magazine Luiza de 

produtos para outros varejistas, distribuidores ou até mesmo canais de venda direta, 

podendo ampliar o sortimento de produtos para até 1 milhão de itens.  

5) A Cultura Digital: o Magazine Luiza valoriza velocidade, inovação e pessoas em 

primeiro lugar. Criou o Luizalabs, um centro de tecnologia e inovação com o objetivo 

de trazer inovação para os canais de vendas e foi responsável pelo desenvolvimento do 

Mobile Vendas, Mobile Estoquista, Mobile Montador, dentre outros projetos.  
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5.5  Resultados operacionais  

Cumpre destacar os resultados parciais dessa estratégia que teve seu início em 2015. Uma 

recente publicação dos resultados do 3º trimestre de 2016 indica que a operação multicanal no 

Magazine Luiza segue no caminho certo. De janeiro de 2106 a julho de 2016, o lucro atingiu 

R$ 16 milhões, enquanto em 2015 foi de R$ 6 milhões. Nesse período de crise e recessão do 

mercado brasileiro, a receita da empresa cresceu 3,6% e a margem líquida saiu de 0.1% para 

0,4% no 1º semestre de 2016, enquanto concorrentes apresentaram margem negativa no 

mesmo período.  

Desde o início de 2015, quando Magazine Luiza deu início ao processo de digitalização da 

empresa, os resultados do e-commerce são consistentes e nesse primeiro semestre de 2016 já 

cresceu 31%, compensando a retração de vendas nas lojas físicas de 2,7%. A seguir é 

apresentada a evolução dos resultados desde 2014 em Lucro Líquido, EBITDA Vendas totais, 

por lojas físicas e e-commerce. 
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Figura 22: Alguns resultados 

Fonte: Dados internos Magazine Luiza 
 

As ações da empresa atingiram valorização recorde acima de 400% em 2016, conforme 

Figura 23, saindo de R$ 13,55 para R$ 88,50 no pregão de 13/10/2016.  
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Figura 23: Valorização e desempenho na bolsa 

Fonte: Valor Econômico, 2016 
 

O desempenho do Magazine Luiza no primeiro semestre de 2016 teve destaque ainda maior 

no mercado em função do movimento inverso dos concorrentes, como a Cnova, e-commerce 

do grupo Casino que teve queda de dois dígitos e Via Varejo também do mesmo grupo. 
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6  DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO A PARTIR DAS CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

A revisão teórica permitiu identificar elementos relevantes que deveriam ser observados neste 

estudo. Foram organizadas cinco categorias de análise geradas a partir das proposições 

teóricas que fundamentaram a pesquisa (item 4.1). Dessa forma, cada categoria foi analisada 

em função de: 

• Vetores de mudança: aponta quais são os fatores que geram a mobilização de 

empresas para uma abordagem multicanal; 

• Impactos na organização: identifica as influências que uma operação centrada 

no consumidor exerce em uma operação tradicional centrada em categorias e 

produtos; 

• Impactos na gestão do mix de marketing: aponta as consequências da operação 

multicanal para a gestão de marketing, na sua abordagem junto ao consumidor, 

bem como na gestão dos 7P’s do varejo; 

• Desafios na integração de canais: indica os principais desafios que empresas 

enfrentam para a efetiva integração de canais e operacionalização da 

abordagem omnichannel; 

• O que esperar para o futuro: sinaliza se há fatores associados a uma gestão  

estratégica de canais como fonte de vantagem competitiva. 

 

6.1  Vetores de Mudança 

Mais de 80% dos varejos americanos multicategorias já vendem produtos ou serviços em 

múltiplos canais. Zhang et al. (2010) destacam que esse movimento teve início a partir de 

1999 nos Estados Unidos, quando varejistas tradicionais passaram a destinar recursos, 

esforços e prioridades estratégicas para a internet. Os autores destacam que o principal fator 

que causou a migração para uma operação multicanal foi a busca de maior rentabilidade e 

otimização no desempenho operacional. A melhoria na performance financeira das 

organizações se baseava em três fatores: i) menor custo para entrada em novos mercados; ii) 

maior índice de satisfação e lealdade do consumidor; iii) criação de vantagem competitiva 

sustentável (ZHANG et al., 2010). 

A empresa nacional de país emergente, como Magazine Luiza observou o movimento de 

varejos americanos e europeus, ainda que no início da década de 2000 a internet, maior 

propulsora da transição multicanal, apresentasse índice baixo de penetração no Brasil. O 
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constante exercício de uma visão de futuro, a curiosidade e busca pelo conhecimento se 

mostraram como vetores de mudança em 1999 e que até hoje provocam o movimento 

evolutivo do Magazine Luiza.  

 
“Antes do Magazine Luiza, trabalhei em um fundo de investimentos private equity 

americano (98/99), o momento da 1a bolha da internet. Várias empresas start ups no 

mundo inteiro eram lançadas para explorar esse nicho. Fui analisando propostas de 

empresas que queriam se capitalizar, comecei a olhar o mercado digital... Nesses 

primeiros estudos, me deparei com uma oportunidade enorme de e-commerce.” 

(Frederico Trajano) 

 

A inovação é um valor para o Magazine Luiza e sua cultura empreendedora estimula a criação 

de novas ideias na busca da satisfação do cliente, expansão dos negócios e acesso a novos 

mercados. Foi o que fez em 1992, quando foram criadas as lojas eletrônicas, que se 

transformaram em importante canal de vendas. 

Diferente de países desenvolvidos, onde o início da operação multicanal foi um movimento de 

simultâneo de vários varejos (suportados por pesquisas e informações), no Brasil pode-se 

dizer que o principal vetor de mudança para o Magazine Luiza foi seu mindset de inovação, 

empreendedorismo e conhecimento que juntos fazem com que, sem suporte de pesquisas ou 

instituições locais, mesmo antes da internet se estabelecer no país, a empresa tenha 

vislumbrado o potencial do multicanal como uma fonte de vantagem competitiva.  
 

“Magazine Luiza sempre foi empresa muito ousada, a Luiza Helena tem isso no 

DNA, a ousadia de buscar coisas novas, ir atrás e fazer acontecer. Fecha os olhos e 

faz, se não der certo a gente começa de novo. Então isso sempre foi muito a cara do 

Magazine Luiza. E começou há muitos anos atrás... em 1992 tínhamos as lojas 

virtuais em cidades menores onde não conseguíamos chegar com lojas físicas. 

Chamavam-se Lojas Eletrônicas Luiza, de aproximadamente 100m2 e havia 

basicamente um vídeo cassete, uma televisão e você queria comprar a geladeira, mas 

não tinha o produto na loja. O vendedor ia lá no catálogo e mostrava o produto. O 

catálogo indicava que o produto estava lá no minuto 1'22'' do vídeo. Ele colocava o 

vídeo para o cliente no 1'22'' e mostrava o produto, aberto, fechado, em vários 

ângulos. Você tinha um computador só para passar a venda. Havia o vídeo cassete, o 

catálogo e a força de vendas na época. Vendíamos sem o cliente tocar o produto. Era 

uma venda por catálogo eletrônico. Desde então, Magazine Luiza tinha um estúdio 

em Ribeirão Preto e fazia as fotos para colocar no banco de dados das lojas virtuais. 

Nessa época, começamos a fomentar a base de informações que hoje nada mais é 
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que o SEO (search engine, a busca). Até hoje temos esse estúdio em Ribeirão 

Preto.” (Julio Trajano)  
Cumpre ressaltar que a inteligência competitiva e o pensamento centrado no consumidor 

também foram forças propulsoras da transição para a abordagem multicanal. As mesmas se 

identificam com as motivações apontadas por Zhang et al. (2010) de fidelização e busca da 

vantagem competitiva sustentável. 

 
“Na época, a Amazon ja tinha lançado o e-commerce e, para quem vem do varejo, 

como minha família, dava para ver que aquela seria uma mudança significativa.” 

(Frederico Trajano)  

 

“Mas... não fazia sentido separar as operações online e física. E, na época, todos os 

varejos estavam separando, WalMart, Kmart, Pão de Açúcar.” (Frederico Trajano)  

 

Dentre todas as questões relacionadas aos vetores de mudança, vale destacar que as perguntas 

sobre concorrência nacional ou internacional facilmente e imediatamente foram respondidas 

pelos entrevistados, demonstrando o monitoramento dos movimentos de concorrentes 

nacionais, internacionais, bem como os potenciais. Outro ponto que chama a atenção nessa 

categoria é que nenhum dos entrevistados identificou sintomas na empresa (desgaste, 

saturação de canais, perda de competitividade) como motivos para a transição multicanal, mas 

sim o caráter, a cultura inovadora e empreendedora da empresa. No Quadro 6 são 

sumarizados: principais códigos identificados da categoria; algumas evidências de 

testemunhos; como Magazine Luiza aplica o código na sua gestão (via competências e/ou 

ferramentas); proposição teórica relacionada à categoria; seção(ões) do Boletim Omnichannel 

– IBM relacionadas à categoria. 
 

Proposição relacionada: 1. Vetores de Mudança para a evolução multicanal, destacados por 

Zhang et. Al (2010). 

Quadro 6: Categoria 1 – Vetores de Mudança 

Códigos Testemunhos Competências / 
Ferramentas 

identificadas no 
ML 

Exercício 
constante de 
uma visão do 
futuro 

“Antes do Magazine Luiza, trabalhei em um fundo de investimentos 
private equity americano (98/99), o momento da 1ª bolha da internet. 
Várias empresas start ups no mundo inteiro eram lançadas para 
explorar esse nicho. Fui analisando propostas de empresas que queriam 
se capitalizar, comecei a olhar o mercado digital.... Nesses primeiros 
estudos me deparei com uma oportunidade enorme de e-commerce.” ( 
F. Trajano). 

Curiosidade, estudo 
constante, busca 
pelo conhecimento. 
Eventos e contato 
com parceiros 
locais e globais. 
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Códigos Testemunhos Competências / 
Ferramentas 

identificadas no 
ML 

“As áreas se juntam, trocam ideias de como resolver, viabilizar as 
coisas. Estudamos muito. E pensamos como é a nossa solução. Lemos 
muito, todos os dias estamos estudando e compartilhando com o time. 
Além disso, também temos os eventos que participamos, onde trocamos 
ideias com parceiros e outros varejistas que enfrentam dificuldades 
similares às nossas.” (A. Fatala) 

Inovação como 
um valor e 
cultura da 
empresa  

“... somando-se a isso, o Magazine tinha uma peculiaridade. Em 1992, 
minha mãe, Luiza Helena, já tinha criado uma loja sem estoque, 
chamada loja virtual e só vendia através de computadores dentro da 
loja. Não havia internet em casa naquela época. O caminhão saía do 
CD e entregava na casa do consumidor. A loja virtual já tinha imagens 
digitalizadas dos produtos. Para cada item fazíamos de 10 a 20 fotos 
digitalizadas. Então, já havia uma plataforma digital para 
disponibilizarmos via internet aos consumidores. Pensamos: por que 
não entrar no e-commerce?” (F. Trajano) 

Criar novas ideias, 
soluções. 
Empreender. 
Acreditar, 
compartilhar e fazer 
acontecer. - Criação 
de lojas virtuais em 
1992 e Magazine 
Você em 2011. 

“Então o Magazine Você partiu de uma ideia no início dos anos 2000 
do próprio Frederico de explorar as redes sociais para fazer a venda dos 
produtos do Magazine Luiza. Começamos a pensar de que forma 
poderíamos tirar proveito disso.” (P. Correa) 
“O pensamento/mindset é o que faz a diferença. Aqui o pensamento é 
da cultura da empresa, de ousar e inovar. Está lá nos valores, sempre 
existiu, é parte da história.” (A. Fatala) 

Inteligência 
Competitiva 
constante  

“Na época, a Amazon ja tinha lançado o e-commerce e, para quem vem 
do varejo, como minha família, dava para ver que aquela seria uma 
mudança significativa.” (F. Trajano) 

Conhecer e 
acompanhar 
movimentação de 
players atuais e 
potenciais no 
futuro.  

“Mas... não fazia sentido separar as operações online e física. E, na 
época, todos os varejos estavam separando, WalMart, Kmart, Pão de 
Açúcar.” (F. Trajano) 

“Mindset” é o 
consumidor 
final. 

“Se der um problema com seu produto e você quiser devolver na loja, 
você vai devolver na loja. Se a loja não te oferece a oportunidade de 
devolução porque as operações são separadas, você não está fazendo o 
melhor para o consumidor. Sempre estava claro para mim que, em 
algum momento, o consumidor iria demandar isso. E, acho que de fato 
é o que está acontecendo agora.” (F. Trajano) 

O foco no 
consumidor é 
permanente e 
permeia toda a 
organização. 
Compreensão dos 
impactos da 
tecnologia no 
comportamento de 
compra do shopper.  

“Nós só conseguimos viabilizar a troca em qualquer canal em 100% 
das lojas há três anos. São muitos os problemas que enfrentamos... Eu 
prefiro fazer renúncia fiscal a prejudicar o consumidor.” (F. Trajano) 

“… se a gente não tiver conhecimento do nosso cliente, não conhecer 
de verdade o nosso consumidor, não adianta nada”. (A. Fatala) 

Onde se aplica no boletim IBM: Seção 1: Experiência Online e Digital; Seção 2: Experiência na loja; Seção 3: 
“Fulfillment” Flexivel; Seção 4: Brand App; Seção 5: Marketing Integrado e Pricing; Seção 6 Experiência no Call 
Center; seção 7: Social Media 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Autores ainda destacam a gestão de canais como fonte de vantagem competitiva pela criação 

de capacidades dificilmente imitáveis no mercado. A construção do conhecimento tácito do 

consumidor pela captura de informação proprietária e do histórico das interfaces com o 

shopper multicanal geram a desejada experiência de compra singular, um desafio atual para as 

empresas multicanais em transição para omnichannel (ZHANG et al., 2010). Esse parece ser 
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um eminente vetor de mudança no Magazine Luiza, hoje em transição para a abordagem 

omnichannel. Para alguns dos entrevistados essa construção de conhecimento tácito do 

consumidor é clara e evidente, para outros é mais intuitiva, mas todos os colaboradores desta 

pesquisa evidenciaram ter como centro da operação atual e futura, o consumidor.  

 
“O que eu vejo para o futuro é: cada vez mais entender onde está a experiência, ver 

onde estamos e a partir daí, decidir o que colocar na loja. Entender o que nossos 

consumidores estão pesquisando e precisam de um tempo a mais para pesquisar. Ir 

ao mundo real e fazer a compra.” (Andre Fatala) 

 

“Queremos cada vez mais investir naquilo que mais agregue para o consumidor, ele 

está no centro da nossa operação. Queremos apresentar coisas que ele nem imagina. 

Posso? Pode!! Aqui você vai poder fazer. Isso é o DNA do Magazine Luiza.” (Julio 

Trajano) 
 

6.2  Impactos na organização 

Rosembloom (2015) aponta que várias firmas criaram estruturas multicanais incluindo canais 

online e, cada vez mais, 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. Verhoef, Kannan e Inman (2015) destacam que em indústrias de 

bens de consumo de massa, por exemplo, o efeito do contexto multicanal tem sido mais lento 

do que para empresas de serviços ou varejistas. Entretanto, os modelos de negócios são 

impactados na maioria dos mercados, uma vez que o mix do varejo vem se alterando e os 

consumidores vêm se comportando de maneira diferente diante a evolução digital.  

A história do Magazine Luiza traz o consumidor como centro da atenção e da cultura da 

empresa desde o início da empresa. O que muda com o ambiente multicanal é ter o 

consumidor no centro operativo da organização em todas as áreas, incluindo logística, 

tecnologia, marketing, comercial que deixa o tradicional pensamento de ponto de venda de 

transações e lote de produtos/entregas, para pensar na experiência do consumidor.  

 
“O grande foco do omnichannel é aproveitar melhor nosso cliente. Oferecer um 

outro produto, um serviço. Desde então, temos a meta de estar onde, como e quando 

o consumidor quiser. Se quiser comprar pelo site, pelo telefone, na loja. Na minha 

opinião não existe operação que vai conseguir ser diferente disso.” (Julio Trajano) 
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A Logística no Magazine Luiza assumiu o mindset do consumidor e adaptou sua estrutura que 

antes era operativa e sem processos para uma nova estrutura em células de trabalho integradas 

com Tecnologia e Engenharia. Operando com sistemas legados, o processo evolutivo se 

estabeleceu com entregas sistêmicas. No início, buscava-se estabelecer mudanças em blocos 

sem integração com outras áreas. Sem sucesso, buscou-se uma nova solução: integração e 

processo de pequenas entregas. Hoje as melhorias são semanais. O pensamento no 

consumidor exigiu um modelo colaborativo entre as áreas, atuando como business partners 

num objetivo único. Assim, a célula de Logística, Tecnologia e Engenharia viabilizaram o 

desenvolvimento de uma malha viária que viabiliza diferentes soluções de atendimento ao 

cliente.  
“A logística está preparada para entregar volume de 1 a milhares. O que vale não é o 

volume que atende, isso não importa, mas a região que atende... O motorista vai 

saber qual mercadoria vai para cada canal se ele olhar os dados do cliente na nota 

fiscal. Para ele, tanto faz, o que importa é o consumidor. Isso a gente já alcançou é o 

que chamamos de omnichannelidade básica.” (Ricardo Ruiz) 

 

“... o foco é o consumidor, o pedido caiu e depois de 4 horas precisa estar faturando. 

Hoje temos uma célula de inteligência integrada com TI e Engenharia.” (Ricardo 

Ruiz) 

 

As mudanças são contínuas, desde 2012 a Logística aprimora a operação na busca para 

atender cada vez melhor e com mais agilidade e melhor custo para o consumidor, da maneira 

como ele preferir. A prioridade é dada para a solução com menor custo e mais rápida para o 

consumidor. Com nove armazéns em todo país atendendo qualquer canal de vendas, a 

Logística do Magazine Luiza hoje está pronta para atender a um volume único a milhares de 

produtos. Dada a velocidade e flexibilidade logística necessária para a eficiência na operação 

multicanal, os CD’s (Centros de Distribuição), ou armazéns como são chamados, passam 

também a assumir um novo papel, o de ponto de transbordo. E a presença geográfica com 

uma malha viária em operação faz com que os CD’s não precisem ter todo portfólio em 

estoque, mas apenas aqueles itens realmente necessários que promoverão uma mudança 

considerável no nível de serviço daquele centro de distribuição. Esse contexto viabilizou a 

operação de marketplace da empresa que aumenta o sortimento de produtos, podendo chegar 

a milhões de itens e que se utilizam da presença geográfica, da malha viária e da marca 

Magazine Luiza para a distribuição de produtos. 
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“O CD tem que operar hoje muito rápido, deixa de ser um ponto de materiais para 

também ser ponto de transbordo. Cada CD tem que ter uma torre de controle e 

operação de transbordo muito eficiente. O cliente vai poder comprar um produto do 

marketplace (o fornecedor pode entregar no CD local) e também comprar um 

produto  do nosso CD e  temos que 'fazer casar as duas compras'.” (Ricardo Ruiz) 

 

A área de Tecnologia também foi impactada na abordagem multicanal/omnichannel e passa a 

ter o consumidor como centro. Entender o cliente, suas preferências, seu comportamento de 

pesquisa e compra de produtos. A área de Tecnologia deixou de ser prestadora de serviços 

para se tonar Business Partner, operando agora como a área de Pesquisa e Desenvolvimento, 

para depois se tornar um Centro de Inovação e Tecnologia, o Luizalabs. A nova abordagem 

reestruturou a área em células de negócios, que viabilizou o desenvolvimento de maior 

número de projetos com times integrados às demais áreas da organização.  

 
“Historicamente, o que aconteceu: em 2010 organizamos a casa no e-commerce. 

Nessa época, não armazenávamos nenhuma informação. Ajustamos nossa 

plataforma para poder crescer. Em 2011, evoluímos essa nova estrutura montada e 

foi aí quando nasceu a área de Pesquisa e Desenvolvimento no Magazine.” (Andre 

Fatala) 

 

Cumpre destacar que a operação multicanal pressupõe a gestão em redes, viabilizando a 

construção de capilaridade de canais integrados. Como abordado por Kraft et al. (2016), 

entender a rede em que a empresa multicanal opera gera a compreensão de onde podem estar 

as fontes de vantagem competitiva da organização.  

O Magazine Luiza compreendeu a relevância da gestão em redes e os projetos da área de 

Pesquisa e Desenvolvimento primaram por regras de negócios “exportáveis” para que 

qualquer um pudesse usar, gerando rapidamente o efeito de rede. E foi o que fizeram com 

Magazine Você a partir do qual a empresa passou a atuar com mais de 100.000 divulgadores. 
 

“Empresas digitais constroem uma plataforma que permita exportar as suas regras 

de negócio para que outros possam se beneficiar daquilo. Exemplo do modelo do 

Magazine Você: o que fizemos foi permitir que pessoas físicas pudessem vender 

produtos da empresa sem se preocupar com SAC, logística, captura de fraudes. Tudo 

isso para ele é como um serviço e ainda ganhando uma comissão de vendas sobre 

isso. A única coisa que ele faz é levar a nossa marca e nosso produto. E é 

supersimples operar a sua loja. Para que a gente possa avançar no multicanal e criar 

novos canais precisamos traduzir essa regra de negócio de uma maneira muito fácil. 



85 

 

Criamos uma plataforma de venda e toda a regra dessa plataforma é exportável para 

qualquer um usar.” (Andre Fatala) 

 

A gestão em redes pressupõe uma cultura de compartilhamento e transparência das 

informações. Kraft et al. enfatizam a importância da estrutura social em que as trocas 

acontecem e como a relação de comprometimento e confiança são determinantes para o 

desempenho. Essa estrutura social pautada pelo compartilhamento e troca é identificada no 

Magazine Luiza nas diferentes áreas, desde Tecnologia, incluindo as áreas comerciais. 

 
“O que tenho feito é identificar as potencialidades de cada um dos divulgadores e 

ensinar para os outros aquilo que vemos que os mais fortes estão capitalizando para 

que também possam crescer seus resultados. Você tem que pegar o que cada um faz 

de melhor e replicar para os outros. Eles também têm muitos grupos, onde eles 

mesmos interagem e trocam experiências entre si.” (Pedro Correa) 

 

“...temos alguns canais de comunicação hoje. Dentre eles, o Facebook e o Whatsapp, 

onde eles mesmos interagem e trocam informações. São muito colaborativos, 

estamos testando a nova plataforma, eles estão testando também e enviam feedback 

do que acharam do que viram de erros, de oportunidade de melhoria, do que mais 

gostaram. E, com base nisso, aprimoramos a plataforma.” (Pedro Correa) 
 

Na área comercial, os canais se multiplicaram e além das lojas físicas, surgiram as lojas 

eletrônicas, o televendas, o e-commerce (magazineluiza.com.br), s-commerce (Magazine 

Você) e m-commerce (aplicativo) e com o desenvolvimento desses canais, as operações se 

convergiam. Em 2015, a área comercial passou por uma reestruturação centrada no 

consumidor, demandando a criação de duas áreas comerciais, uma para operação física e outra 

para operação online. A gestão do portfólio passou a ser feita com foco em variedade (foco do 

e-commerce, pela gestão da cauda longa); e profundidade (foco da operação offline nas 

categorias core). 

 
“Tudo isso começou a ter convergência: o televendas, o site, as lojas virtuais e lojas 

físicas. Aos poucos fomos integrando. Hoje a loja virtual vende os produtos da loja 

física e agora o long tail também pode ser comprado nas lojas.” (Julio Trajano)  

 

“A escala que já tínhamos em compras nas lojas físicas trouxemos para o  e-

commerce. Não faz sentido separar as duas operações e acabariam competindo entre 

si. A concorrência continua existindo, mas fica dentro de casa. Existe ainda esse 
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negócio de online e offline, mas cada vez mais estamos conseguindo estreitar isso, 

todos passam a pensar em como integrar mais.” (Julio Trajano) 

 

Brynjolfsson, Hu e Rahman (2013) destacam que com o avanço da tecnologia eliminando as 

fronteiras entre o físico, o digital e impactando o comportamento do consumidor, o mercado 

varejista se vê diante de uma transição para um modelo de concierge, voltado para ajudar o 

cliente ao invés de dar foco exclusivo em transações e entregas de produtos. Nesse contexto, 

as lojas físicas assumem um novo papel e deixam de ser um centro de transação para ser um 

centro de experiência do cliente. 

Neslin et al. (2014) afirmam que diversidade e pulverização dos inúmeros pontos de contato 

de um contexto omnichannel, tornam a experiência do consumidor mais social. Compreender 

essa experiência e a jornada completa do cliente omnichannel com a complexidade crescente 

de seu comportamento de compra, tornou-se um fator chave de sucesso para organizações. E 

esse passa a ser o atual desafio das lojas físicas, que no Magazine Luiza estão em fase de 

transformação. A experiência e know-how da área digital são levados para as lojas físicas que 

estão sendo digitalizadas através de novas aplicações que tornam a o momento na loja mais 

agradável. Os vendedores se transformam em consultores digitalizados, conectados que 

conhecem a tecnologia e podem ajudar aos consumidores na escolha de produtos ou mesmo 

para prestação de serviços.  

 
“A experiência de compra online é bem diferente da experiência na loja. Pode ter 

alguns cruzamentos. Pode e deve, mas essencialmente é uma experiência diferente. 

Na loja física é o que chamamos de operação de loja. Então, há uma série de 

iniciativas de digitalização, como transformamos a loja para ser mais inteligente, 

com menos fricção, mas rápida e mais informação para o cliente. A experiência de 

compra online passa por uma série de etapas: a plataforma, ferramentas de busca, de 

recomendação, fluxo de navegação.” (Eduardo Galanternick) 

 

“Tivemos que ensinar aos nossos gerentes a usarem o Facebook e se tornarem um 

social media. Ensinar o que é engajamento, alcance e métricas web que, até então, 

eram desconhecidas para eles. Temos essa missão de digitalizar todas as lojas. Para 

o Frederico, para sermos uma empresa digital, temos que digitalizar os 20.000 

colaboradores da empresa e não apenas alguns deles.” (Ilca Sierra) 

 

A área de Marketing também foi impactada. O Marketing digital que antes era uma extensão 

das campanhas offline, tornou-se uma prerrogativa e todas as campanhas, promoções 
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passaram a ser agnósticas a canais, centradas no consumidor. Foi necessária uma estrutura 

com duas áreas de marketing, uma para e-commerce, com foco nas operações e campanhas 

exclusivamente online e outra com enfoque multicanal com foco institucional. O marketing de 

e-commerce tem a gestão de data analytics e usabilidade com métricas de performance em 

vendas; o marketing multicanal é responsável por CRM, branding, pesquisa de mercado e 

produção de conteúdo. 

 
“O offline faz isso regionalmente, tem uma estratégia para fazer São Paulo capital, 

interior. São diferentes estratégias e custos de mídia. É necessário separar o 

investimento em mídia de performance do investimento em mídia offline, porque 

cada um entende qual é a sua melhor forma de levar clientes para a loja. A partir de 

um eixo de comunicação comum, as estratégias de mídia têm que ser diferentes.”  

(E. Galanternick). 

 

O Quadro 7 sumariza os principais códigos identificados, evidências de testemunhos, como 

Magazine Luiza aplica o código na sua gestão (via competências e/ou ferramentas); 

proposição teórica relacionada à categoria; seção(ões) do Boletim Omnichannel – IBM 

relacionadas à categoria. 

 
Proposição associada: 2 - O princípio operativo do gerenciamento do consumidor em 
detrimento da gestão por categorias (COUGHLAN et.al, 2012). 
 

Quadro 7: Impactos na Organização (parte 1) 

Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais 
ferramentas?  

Competências / 
Ferramentas 

Novo papel é 
demandado das 

lojas físicas: 
Centro de 

Experiência e 
não mais de 
transação.  

“A loja física tem que passar a ser um centro de experiência e 
não centro de transação. Porque se for competir com o e-
commerce em preço e conveniência, ela perde. Tem que 
competir por experiência. Tem que oferecer eventos para os 
clientes, serviços de valor agregado. Por exemplo, crédito, 
serviços de instalação de telefonia. Eu falo que a loja vai ser um 
centro de experiência e um centro de distribuição.” (F. Trajano) 

Digitalização da força de 
vendas e Treinamento em 
mídia digital.  Tecnologia 

do Mobile Vendas nas lojas 
físicas. Smartphones para a 
equipe. Projeto MagaLocal 
(Funpage no Facebook por 

loja). “Na internet, tem aqueles consumidores que acabam 
abandonando o carrinho. A loja física passa a ter essa 
oportunidade, de contatar esse cliente, convidá-lo a visitar a loja 
e poder surpreendê-lo de várias maneiras.” (D. Matricardi) 
“Agora, por exemplo, a gente dá uma verba para o gerente da 
loja poder comprar ele mesmo a mídia no Facebook na cidade 
dele com liberdade criativa para fazer os posts. Nesse momento 
você tem que incentivá-los a se digitalizarem. O próprio gerente 
faz a funpage da loja com seu conteúdo para comunicar.” (F. 
Trajano) 
“Tivemos que ensinar aos nossos gerentes a usarem o Facebook 
e se tornarem um social media. Ensinar o que é engajamento, 
alcance e métricas web que, até então, eram desconhecidas para 
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Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais 
ferramentas?  

Competências / 
Ferramentas 

eles. Temos essa missão de digitalizar todas as lojas. Para o 
Frederico, para sermos uma empresa digital, temos que 
digitalizar os 20.000 colaboradores da empresa e não apenas 
alguns deles. “ (I. Sierra) 

Cultura do 
compartilhamen

to e 
transparência 

das informações  

“O que eu tenho feito é identificar as potencialidades de cada um 
dos divulgadores e ensinar para os outros aquilo que vemos que 
os mais fortes estão capitalizando para que também possam 
crescer seus resultados. Então, para aquele divulgador que bate 
de porta em porta e vende fisicamente eu falo para ele: 'Olha, 
por que você não divulga aqui nas redes sociais, tem a 
oportunidade de você vender lá também?', e ele aprende a 
vender pelas redes sociais. Já para aquele que só vende na rede 
social, eu falo para ele: 'olha, vale a pena também bater de porta 
em porta... ser mais vendedor'. Você tem que pegar o que cada 
um faz de melhor e replicar para os outros. Eles também têm 
muitos grupos, onde eles mesmos interagem... eles mesmos 
trocam experiência entre si.” (P. Correa) 

Gestão e transparência das 
informações. Uso de Big 

data, Google Analytics com 
informações sobre clientes 
e compartilhamento entre 

os divulgadores. 

“Agora já temos 26 lojas, estamos fazendo roll out, as pessoas 
compram na internet e retiram na loja. Eu liguei para as 26 lojas 
e disse que faria o piloto com eles, expliquei que não haveria o 
custo do frete e podemos facilitar para o cliente. A loja ganha o 
direito de relacionamento com esse cliente, ele vai na sua loja. E 
vamos fazer agora uma reunião de feedback para entender como 
foi esse início, se foi possível converter mais vendas. Eles 
participam do processo, da mundança. Nós envolvemos a nossa 
equipe e eles participam, se sentem engajados, donos do 
projeto.” (D. Matricardi) 

Ampliar canais de 
comunicação entre equipe 

para interação e 
compartilhamento de 
informações. Pedir 

feedbacks. Canais de 
comunicação mais usados: 
Redes sociais (Whatsapp, 

Facebook, Hangouts); 
Emails. Tem também o 

Portal (intranet); Rádio e 
TV Luiza. 

“Temos alguns canais de comunicação hoje. Dentre eles, o 
Facebook e o Whatsapp, onde eles mesmos interagem e trocam 
informações. Eles são muito colaborativos, inclusive nós 
estamos lançando a nova plataforma, eles estão testando e eles 
mesmos mandam o feedback do que acharam, do que viram de 
erros, de oportunidade de melhoria, do que mais gostaram. E 
com base nisso, a gente vai aprimorando a plataforma.” (P. 
Correa) 

Necessidade de  
duas áreas de 
Marketing: 
Marketing 

Multicanal e o 
Marketing de 

“O Marketing Multicanal trabalha para um tom de voz único em 
toda a organização. A estrutura de mídia de performance ficou 
com a Diretoria de e-commerce. Insights, Analytics e 
usabilidade também. São disciplinas que todos os dias você 
mexe em alguma coisa na sua página, no seu fluxo de compra.” 
(I. Sierra) 

Marketing multicanal gera 
guidelines de marca; 
criação da Lu, brand 

persona.  Marketing online 
com foco na recência da 
informação deixada pelo 
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Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais 
ferramentas?  

Competências / 
Ferramentas 

Performance “O offline faz isso regionalmente, tem uma estratégia para fazer 
São Paulo, interior, tem diferentes estratégias e custos de mídia. 
(...) Assim, todo investimento de mídia em forma de 
performance a gente tem que separar em offline e online 
conforme nossas estratégias porque cada um entende qual é a 
sua melhor forma de levar gente para a loja. A partir de um eixo 
de comunicação comum as estratégias de mídia têm que ser 
diferentes. (...) A experiência de compra online é bem diferente 
da experiência na loja. Pode ter alguns cruzamentos, pode e 
deve, só que essencialmente é uma experiência diferente. Na loja 
física, é o que chamamos de operação de loja. Então tem uma 
série de iniciativas de digitalização da loja, como a gente 
transforma a nossa loja para ser mais inteligente, com menos 
fricção, mais rápida, mais informação para o cliente. A 
experiência de compra online passa por uma serie de coisas, a 
plataforma, ferramentas de busca, de recomendação , fluxo de 
navegação.” (E. Galanternick) 

Consumidor online (growth 
hacking marketing). 

Convergência 
das operaçoes 
lojas virtuais, 
televendas e 
lojas fisicas. 

Necessidade de 
duas áreas 
comerciais.  

“Tudo isso começou a ter convergência, o televendas, o site, as 
lojas virtuais e lojas físicas. Aos poucos fomos integrando. Hoje 
a loja virtual vende os produtos da loja física e agora o long tail 
também pode ser comprado nas lojas.” (J. Trajano) 

Integração das plataformas 
online e offline via 

tecnologia do Mobile 
Vendas com a do App. 

“Os departamentos comerciais são separados, cada um em um 
andar, mas estamos muito integrados. Por exemplo, o produto 
que eu compro para loja posso vender no site e o long tail que 
compro para o site, os vendedores da loja podem vender 
também. Viabilizado pelo Mobile Vendas e malha logística.” (J. 
Trajano) 

Estimativas de portfólio 
feitas de acordo com 

variedade x profundidade. 
Integração da operação 

online e offline via Mobile 
Vendas, App e malha 

logisitica. “A escala que já tínhamos em compra nas lojas físicas 
conseguimos trazer para o  e-commerce. Não faz sentido separar 
as duas operações e acabariam competindo entre si. A 
concorrência continua existindo, mas fica dentro de casa. Existe 
ainda esse negócio de online e offline, mas cada vez mais a gente 
está conseguindo estreitar isso, todos passam a pensar em como 
integrar mais.” (J. Trajano) 

Foco no 
consumidor: 

saber oferecer o 
produto certo 

para cada 
cliente. Estar 
onde, como e 

quando ele 
quiser.  

“Hoje 70% dos clientes que vão à loja estão pesquisando na 
internet. Nosso cliente online acaba sendo mais classe A/B. Mas, 
nossa base sempre foi de clientes B, C, D. Hoje podemos ver 
clientes que usam internet só à noite. Eles têm o plano controle 
que divide com a mãe, irmãos, pai, cada um pagando, 
aproximadamente, $12,00 e ele acessa à noite. É quando eles 
fazem uma pesquisa. 55% de quem pesquisa na internet compra 
na nossa loja. Mas eles pesquisam muito. A internet agrega em 
muito a venda na loja também.” (J. Trajano) 

Big data com Google 
Analytics; Mobile Vendas, 

App. 

“O grande foco do omnichannel é aproveitar melhor nosso 
cliente. Oferecer um outro produto, um serviço. Desde então, 
temos a meta de estar onde, como e quando o consumidor 
quiser. Se quiser comprar pelo, site, pelo telefone, na loja. Na 
minha opiniao não existe operação que vai conseguir ser 
diferente disso.” (J. Trajano) 
“Ontem a gente fez uma grande reunião com todos os 
moveleiros. Sabe onde? No Google. E apresentamos 
ferramentas. Eles estão ainda pouco conectados… tem 
moveleiro que não tem e-mail na fábrica, por exemplo. E 
mostramos que o consumidor está pesquisando móveis na 
internet, um roupeiro, com espelho, sem espelho, com ou sem 
divisórias e ele também vai até a loja.” (J. Trajano) 

Desenvolvimento de 
parceria estratégia com 
Google para apresentar 
ferramentas de foco no 
consumidor para outros 

parceiros, como moveleiros, 
por exemplo. 



90 

 

Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais 
ferramentas?  

Competências / 
Ferramentas 

Áreas de 
Tecnologia tem 
como centro o 

consumidor 
final.  

“Empresas digitais constroem uma plataforma que permita 
exportar as suas regras de negócio para que outros possam se 
beneficiar daquilo. Exemplo do modelo do Magazine Você: o 
que fizemos foi permitir que pessoas físicas pudessem vender 
produtos da empresa sem se preocupar com SAC, logística, 
captura de fraude. Tudo isso para ele é como um serviço e ainda 
ganhando uma comissão de vendas sobre isso. A única coisa que 
ele faz é levar a nossa marca e nosso produto. E é super simples 
operar a sua loja. Para que a gente possa avançar no multicanal e 
criar novos canais a gente precisa traduzir essa regra de negócio 
de uma maneira muito fácil. A gente criou uma plataforma de 
venda e toda a regra dessa plataforma é exportável para qualquer 
um usar.” (A. Fatala) 

Luizalabs, laboratório 
próprio de Inovação, 

mitigando questões de 
prazo/custos. Tecnologia 

própria. Maior assertividade 
nos projetos, com tempo 

médio de entrega de 3 
meses. 

 “Quando a gente cadastra um serviço financeiro, a internet usa e 
a loja usa. Quando fizemos o retira loja, foi muito rápido.” (A. 
Fatala) 
“Criamos células para cada produto. São 28 células. Antes era 1 
pipeline e passamos a ter 28. Formamos times de produtos 
dedicados e aproximamos o negócio. Mobile Vendas nasceu de 
um hackathon, assim como o Lu Entregas.” (A. Fatala) 
“Antigamente Luiza Labs servia só e-commerce, agora tanto TI 
corporativo como o Luizalabs prestam serviços para as duas 
unidades de negócio.” (F. Trajano) 

A Logística tem 
como centro o 

consumidor 
final. Faz a 
gestão por  

pedidos, “order 
management”, 

cliente a cliente.  

“A logística está preparada para entregar volume de 1 a 
milhares. O que vale não é o volume que atende, isso não 
importa, mas a região que atende... O motorista vai saber qual 
mercadoria vai para cada canal se ele olhar os dados do cliente 
na nota fiscal. Para ele, tanto faz, o que importa é o consumidor. 
Isso a gente já alcançou é o que chamamos de omnichannelidade 
básica.” (R. Ruiz) 

Desenvolvimento de malha 
logistica (não pensar mais 

como fretes, horários, 
escalas). Pré-contratos com 
fornecedores que viabilizem 
flexibilidade e agilidade na 

operação. 
“Order Management e não fazer lotes de produção, agora tenho 
clientes com expectativas, prazos e o cliente do e-commerce 
cada vez mais quer o menor prazo”. (R. Ruiz) 

“O CD tem que operar hoje muito rápido, deixa de ser um ponto 
de materiais para também ser ponto de transbordo. Cada CD tem 
que ter uma torre de controle e operação de transbordo muito 
eficiente. O cliente vai poder comprar um produto do 
marketplace (o fornecedor pode entregar no CD local) e também 
comprar um produto do nosso CD e temos que 'fazer casar as 
duas compras'”. (R. Ruiz) 

Nova estrutura 
de Logística 

com célula de 
inteligência 

integrada com 
TI e Engenharia 

“Estrutura: antes a Logística era operativa sem processos e 
inteligência, fizemos investimento em equipe de processo. O 
foco é o consumidor, o pedido caiu e depois de 4 horas precisa 
estar faturando. Hoje temos uma célula de inteligência integrada 
com TI e engenharia.” (R. Ruiz) 

Operação dos CD's para 
também serem pontos de 

transbordo. 

“Entregas sistêmicas estão evoluindo passo a passo. Isso 
funcionou com a TI e a Engenharia integradas. São business 
partners. Processo evolutivo ganhou muita velocidade. Hoje 
toda semana temos uma melhoria. Designação de pessoas e 
celulas dentro da logistica. E somou-se a isso o processo 
evolutivo de pequenas entregas. Antes eram 2 grandes erros, 
queríamos melhorias em blocos e as áreas não estavam 
integradas e muita interface para gerenciar. Hoje são menos 
interfaces para gerenciar, está mais integrado. Passar por 
pequenas entregas e não apoiando as mudanças na migração 
para novos sistemas parece ser o fator crítico transformacional 
do processo.” (R. Ruiz) 

Desenvolvimento de celula 
de inteligência integrada 

com TI e Engenharia. 
Adaptação de sistemas 

legado até a consolidação 
das mudanças.  
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Fonte: dados da pesquisa 
 

Quadro 8: Impactos na Organização (parte 2) 

Códigos Análise Posição IBM 
Novo papel é demandado 
das lojas fisicas: Centro de 
Experiência e não mais de 
transação.  

Mudança de paradigma em relação às 
lojas, o foco de canais passa a ser serviço 
ao cliente (a experiência) e não mais na 
transação de produtos. 

Seção 2: Experiência na Loja 

Cultura do 
compartilhamento e 
transparência das 
informações. 

Magazine Luiza, não apenas faz uso de 
big data, como compartilha as análises 
com os divulgadores. 
Magazine Luiza promove a interação e 
troca de conhecimento entre funcionários 
viabilizando e incentivando vários canais 
de comunicação. 

Seção 2: Experiência na Loja 
 

Necessidade de duas áreas 
de Marketing: Marketing 
Multicanal e o Marketing 
de Performance 

Magazine Luiza reconhece o novo papel 
demandado da área de marketing. E 
mantém duas áreas separadas com foco 
no amadurecimento desse novo papel, 
com novas responsabilidades, interfaces, 
uso de novas tecnologias. 

Seções 1, 2, 5, 7. Experiência online e 
digital; Experiência na Loja; Marketing 
Integrado e Social Media. 

Convergência das 
operaçoes lojas virtuais, 
televendas e lojas fisicas. 
Necessidade de duas áreas 
comerciais.  

O foco não é em sortimento por canal, 
mas um sortimento único para todos os 
canais, o consumidor escolhe como e 
onde quer comprar.  

Seção 1: Experiência Online e Digital; 
Seção 2: Experiência na loja;  Seção 3: 
“Fulfillment” Flexível; Seção 4: Brand 
App; Seção 5: Marketing Integrado e 
Pricing; Seção 6: Experiência no Call 
Center; Seção 7: Social Media 

Foco no consumidor: saber 
oferecer o produto certo 
para cada cliente. Estar 
onde, como e quando ele 
quiser.  

O foco no consumidor é incessante no 
Magazine Luiza. Procura-se compreender 
como é o comportamento online e offline; 
o perfil de consumidores por canal e 
multicanal, bem como compartilhar com 
outros parceiros informações sobre 
categoria de produtos que agreguem valor 
ao consumidor. 

Seção 1: Experiência Online e Digital; 
Seção 2: Experiência na loja;  Seção 3: 
“Fulfillment” Flexível; Seção 4: Brand 
App; Seção 5: Marketing Integrado e 
Pricing; Seção 6: Experiência no Call 
Center; Seção 7: Social Media 

Áreas de Tecnologia tem 
como centro o consumidor 
final.  

Magazine Luiza assume a liderança e 
desenvolvimento de Tecnologia, 
transformando a área de TI em um 
Laboratório de Inovação com foco no 
consumidor final, atendendo à toda a 
organização. 

Seção 1: Experiência Online e Digital; 
Seção 2: Experiência na loja;  Seção 3: 
“Fulfillment” Flexível; Seção 4: Brand 
App; Seção 5:Marketing Integrado e 
Pricing; Seção 6: Experiência no Call 
Center; Seção 7: Social Media 

A Logística tem como 
centro o consumidor final. 
Faz a gestão por pedidos, 
“order management”, 
cliente a cliente.  

Desenvolvimento da “malha viária” com 
foco no pedido de cada consumidor, não 
em fretes ou em lotes de produtos. Gestão 
de pedidos. 

Seções 3 e 6. Fulfillment flexível e 
Experiência de Call Center 

Nova estrutura de 
Logistica com célula de 
inteligência integrada com 
TI e Engenharia 

O foco no consumidor demanda da 
Logística um novo papel, estratégico e 
fundamental para a flexibilidade na 
operação. 

Seções 3 e 6. Fulfillment flexível e 
Experiência de Call Center 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Ainda sob a categoria de impactos na organização foram identificadas duas subcategorias que 

emergiram do estudo empírico: i) o engajamento de stakeholders, e: ii) empreendedorismo. 
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É fundamental destacar a importância do engajamento de seus stakeholders para o Magazine 

Luiza, sendo fator fundamental na mobilização de mudanças e inovações na empresa. A 

liderança engajada na mudança tem presença na operação e execução tanto pelo 

compartilhamento e transparência das informações, pelo seu papel influenciador na 

priorização de projetos do dia a dia, valorização das conquistas e comunicação direta e 

transparente. Uma estrutura social baseada em relação de confiança e comprometimento 

norteia o ciclo da mudança e fortalece as relações dentro da empresa e entre a empresa e seus 

parceiros externos. O engajamento da liderança, colaboradores, acionistas, fornecedores, 

divulgadores estabelece essa estrutura social de relações que formam um círculo virtuoso para 

as mudanças. O quadro abaixo destaca os principais códigos identificados em relação a essa 

subcategoria:  

 

Quadro 9: Impactos na Organização – Engajamento de Stakeholders (parte 1) 

Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
Liderança 
engajada na 
mudança 
  
  
  

“O Frederico ajudou muito nesse sentido, porque desde o início ele foi um visionário 
nessa questão do e-commerce. Ele era um defensor do e-commerce na empresa como um 
todo. Ele sabia que, com  o crescimento que a gente ia trazer nos próximos anos, a gente 
se tornaria em algo muito relevante para a empresa e isso faria com que conseguíssemos 
alguma coisa... sei lá... por exemplo, se a empresa tinha decidido priorizar trinta projetos, 
a gente conseguia encaixar dentre esses ao menos um de e-commerce. Por isso, demorava 
muito tempo para implementar algumas features necessárias no e-commerce e éramos 
mais lentos que nossos concorrentes, porque a gente tinha que integrar com a loja fisica. 
Por exemplo, features do tipo... entrega agendada... era sempre mais doloroso para 
incluir uma nova funcionalidade.” (P. Correa) 
“Sem dúvida, a visão que o Fred teve lá atrás em 2000 em não separar as operações, faz 
com que o Magazine Luiza tenha tudo para avançar em multicanal e fazer essa integração 
de maneira mais orgânica.” (A. Fatala) 
“O Fred falava: pode parecer que o negócio está amarrado porque tem que ser integrado, 
mas lá na frente vamos compensar. Preciso ter pontos fisicos, calor humano e 
versatilidade na cadeia. É como formar um triatleta, demoramos mais... E o mundo 
hoje... Cada vez é mais multicanal. Concorrentes até dois anos atrás estavam pensando 
ainda de maneira mais isolada... não acreditaram em rede... agora estão vendo que o 
ponto fisico tem sua importância.” (R. Ruiz) 
“O Fred sempre falava isso... 'é doloroso... mas eu acreditou no modelo multicanal e a 
gente tem que estar junto e ter sinergia com a nossa loja fisica'”. (P. Correa) 

Engajamento 
de 
Funcionários 
 

“Está no DNA do Magazine Luiza construir seus projetos com as pessoas. O processo de 
envolvimento se dá pela comunicação. Ferramentas de comunicação com nossos 
colaboradores que temos além de telefone são: o canal de rádio Luiza, que durante o dia 
toca música e se quero transmitir alguma mensagem, insiro na nossa rádio. Geralmente 
deixamos a mensagem no início do dia para ele ouvir logo que ligar o rádio. Rádio Luiza,  
TV Luiza e o Portal estão sob a área de Gestão de Pessoas. No portal temos todas as 
informações sobre Magazine Luiza, tem o treinamento de integração, comunicados, 
mapa de resultados. Vejo os resultados de toda a empresa e cada loja vê a sua, cada 
vendedor vê o seu, cada gerente o seu, etc.” (D. Matricardi)  
“Na loja e aqui no escritório, toda segunda-feira temos o nosso ritual. Cantamos o Hino 
Nacional, Hino do Magazine Luiza, fazemos uma oração, geralmente um Pai Nosso e 
comunicamos os resultados da semana. Cada semana é um grupo diferente que conduz o 
rito, é um sorteio. Posso cair com Luiza Helena, posso cair com a faxineira. A partir 
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Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
disso, todas as pessoas estão envolvidas no resultado”. Douglas M.  
“Frederico encabeçou a mudança para multicanal e já desde o início de 2015 mobilizou a 
empresa para isso. Trouxe uma nova visão corporativa, criou uma grande ação de 
endomarketing #abraceonovo”. Frederico achou que precisávamos de um trabalho 
institucional.” (I. Sierra) 

  
  
  
  
  
  

“Falamos para a equipe de lojas que precisávamos dar mais um passo com a internet. 
Mostramos o número de clientes que estão na internet  e que depois vão para loja fisica 
comprar. Eles passam a entender o potencial. A conversão de quem entra na internet e 
vai para loja é bem maior de quem vai à loja e depois para internet. Nossos números já 
mostram que é, aproximadamente, uma conversão de 5 para 2.” (D. Matricardi)  
“Temos o Conselho por loja para cuidar do clima da loja. Cuida de todas as contratações, 
demissões da loja. Só com o ok do conselho é que a pessoa entra ou sai de um time. 
Cuida do clima da loja, porque loja com clima ruim não vende” (D. Matricardi) 
“Pessoas são muito importantes no Magazine Luiza porque todas as mudanças 
acontecem por causa das pessoas. A cultura de inovação só acontece porque também 
temos a cultura de pessoas.” (D. Matricardi)  
“Com a internet, vamos facilitar, ajudar a equipe de loja, contando para eles que, na 
internet, as pessoas abandonam o carrinho de compra. Eu falo para eles, vou te dar essa 
oportunidade de ligar para esse cliente e convidá-lo a ir à sua loja. (…) A primeira coisa 
e mais importante é comunicar aos funcionários onde queremos chegar e liberar para ele 
algo novo, que agora, é ele poder vender também os produtos do site dentro da loja.” (D. 
Matricardi) 
“Foi um ano de encontros sistemáticos para compreensão do novo drive estratégico da 
compania.” (I. Sierra) 
 “O Magazine Luiza foi a primeira empresa brasileira a fazer uma apresentação no painel 
de inovação da NRF que é a feira de varejo que acontece em Nova Iorque. Nenhuma 
outra empresa brasileira tinha ido lá para o painel de inovação. Já tinham ido no painel de 
mercados emergentes. O Brasil não tem muita tradição em levar inovação para fora.. 
hummm... e ...  como muitas empresas no mundo já tinham tentado vender dentro das 
redes sociais e não tinham conseguido esse foi um negócio que chamou atenção do 
mundo inteiro, né!! E nós fomos lá apresentar o projeto e no mesmo ano a área de 
tecnologia, o LuizaLabs recebeu um reconhecimento pela ITNG que é também um 
evento que acontece nos EUA para reconhecer projetos de tecnologia e lá eles 
reconheceram esse como o 1o projeto de social commerce do mundo”. (P. Correa) 

Engajamento 
de 
Fornecedores 

 “Então cada CD já tinha uma malha local bem desenvolvida: parceiros bons, fiéis, 
especializados nas suas regioes, bom nível de serviço e eu tenho bom conhecimento da 
performance deles, apesar de serem pouco sofisticados em termos de rastreabilidade e 
dados de entrega. Você tem o comprometimento, não tem ainda muita tecnologia nessa 
malha local. É uma relação de confiança.” (R. Ruiz) 
“Mas hoje já estamos em outro estágio. O e-commerce pergunta preciso ter estoque desse 
ítem? Ou o fornecedor pode ter estoque para mim?” (R. Ruiz) 
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Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
Engajamento 
da rede de 
divulgadores 
 

“Hoje, por exemplo, o divulgador pode mandar e-mails, importar uma base de e-mails 
que ele tenha pessoal para o Magazine Você e consegue se conectar a todas as redes 
sociais sem se restringir ao Facebook. Pode se conectar, por exemplo, com o Linkedin e a 
todos os provedores de e-mails dele, onde consegue capturar todos os contatos que ele 
tem nos e-mails dele. Por exemplo, se ele tem uma conta no Yahoo ou Hotmail, ele 
consegue o contato de todas as pessoas que um dia ele enviou o e-mail e exporta todos 
esses e-mails/contatos para o Magazine Você. Daí a gente cria um template padrão com 
base no template do Magazine Luiza, onde as pessoas conseguem colocar os produtos de 
maneira muito fácil e disparar os e-mails.” (P. Correa) 
“Eu capturo muito dessas mensagens que a empresa traz, para poder adaptar e trazer para 
os divulgadores que estão espalhados pelo mundo inteiro e, diferente da loja fisica, que 
vendem numa mesma unidade Magazine Luiza, os divulgadores não vendem apenas para 
o Magazine Luiza, podem também vender para diferentes unidades venda direta, então 
precisamos também  formar capilaridade, levar nossas mensagens para eles também.” (P. 
Correa) 

Engajamento 
dos acionistas 

“Eu consegui aqui porque a empresa sempre foi muito visionária, minha mãe, os 
acionistas. Tive as dificuldades naturais, mas nada que alguém estivesse atrapalhando na 
visão estratégica.” (F. Trajano) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Quadro 10: Impactos na Organização – Engajamento de Stakeholders (parte 2) 

Códigos Competências / Ferramentas 
Onde se aplica 
na ferramenta 
IBM 

Liderança engajada na 
mudança 

Liderança está também na execução. Influência no processo de 
decisão e priorização de projetos. 100% 

Engajamento de Funcionários 

Compartilhamento das informações, comunicação,  
transparência, reconhecimento e valorização das conquistas. 
Presença e autonomia à equipe. Campanha de endomarketing; 
um ano de encontros sistemáticos; exposição de projetos em 
eventos-chave (Magazine Você na NRF). 

100% 

Engajamento de Fornecedores 
Relação de confiança e comprometimento com parceiros na 
malha viária local; parceria com grandes fornecedores para 
abastecimento direto aos armazéns locais. 

1, 2, 3, 4, 6 

Engajamento da rede de 
divulgadores 

Criação de tecnologia “exportável” para divulgadores 
externos, empoderados da venda como se fosse uma loja 
própria junto aos seus contatos. Compartilhamento de 
informações e treinamentos.  

1 

Engajamento dos acionistas Alinhamento na estratégia e na operação do gestor e acionista 100% 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Zhang et.al (2010) ressaltam a relevância de uma liderança engajada na transformação em 

função da alta complexidade envolvida nas profundas mudanças estruturais necessárias para 

uma empresa omnichannel. São necessárias estruturas informais que suportem o ambiente 

omnichannel como, por exemplo, a criação de comitês multifuncionais de trabalhos, formação 

de lideranças cross-canais e de redes de especialistas. Não há uma estrutura organizacional 

única para a transiçãoo como uma solução “one size fits all”. Cada varejo multicanal deverá 

decidir seu processo de transição, o que deverá ser integrado (ou não) e em que momento 
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integrar. O fundamental nesse processo é levar em consideração: a história da empresa; sua 

estrutura atual de gestão; sua estratégia de marca e a compatibilidade em cada canal; a 

estrutura de distribuição e de sistemas de informação com sua portabilidade para novos 

canais; e a necessidade de atrair novos talentos executivos, bem como capital externo. Além 

desses fatores, a liderança precisa ainda incentivar a gestão cross-canais revisando seus 

sistemas de compensação tanto para o níveis seniors como para os representantes que 

interagem no dia a dia com consumidores.  

A presença de uma liderança engajada que gera consequente engajamento de todos 

stakeholders do Magazine Luiza torna-se evidente não apenas pelos códigos que emergiram 

durante a presente pesquisa, mas também pelo depoimento da atual Presidente do Conselho e 

ex-CEO da empresa, conforme mencionado na história do Magazine Luiza anteriormente. 

Por último, vale destacar a segunda subcategoria identificada nos impactos da organização, o 

empreendedorismo na cultura da empresa. Ainda que a visão empreendedora da empresa seja 

parte de sua história, foi identificado o impacto da liderança empreendedora para o estímulo 

de toda a organização na execução das mudanças e para o processo de inovação.  

 
“Você tem que ser muito persistente para fazer isso dentro da companhia, porque  o 

caminho mais fácil mesmo é separar as operações. Assim, você não estaria 

disputando recursos, dividindo atenção, não haveria conflito direto, mas teriam 

conflitos indiretos, o que pode ser pior depois. Eu prefiro a situação como no 

Magazine Luiza: é uma discussão aberta, franca.” (Frederico Trajano) 
 

A liderança e sua visão de longo prazo compartilhada com todo o time; sua disciplina, 

persistência na gestão, energia e capacidade de priorização são verbalizadas por todos os 

entrevistados como força motriz ao longo da mudança. O processo de mudança em ciclos, 

seguindo uma implementação por etapas, reduz complexidade na execução e viabiliza 

estabelecimento de metas atingíveis por etapas. 

 
“Hoje temos a necessidade do TMS, não temos (Transportation Management 

System). Fazemos com sistemas legados internos e de rastreabilidade e o de 

faturamento. Assim podemos saber onde está o produto... mas não traz uma visão de 

order management eficiente na ponta dos dedos e bem granulado. Isso está em 

andamento. Em omnichannel se você for esperar o perfeito para começcar a operar, 

você não começa nunca e alguém começa antes de você. (...) Você precisa viabilizar 

caminhos. ” (Ricardo Ruiz) 
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O quadro abaixo sumariza os códigos que emergiram do estudo empírico, formando a 

subcategoria empreendedorismo.  

 

Proposição associada: 2. O princípio operativo do gerenciamento do consumidor em 

detrimento da gestão por categorias, Coghlan et. Al (2012)  

 

Quadro 11: Impactos na organização - Empreendedorismo 

Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais 
ferramentas?  

Competências / 
Ferramentas 

Ter uma visão de longo 
prazo 
 

“A gente tem um negócio de família... a gente tem que pensar no 
longo prazo”. (F. Trajano) 
“A nossa grande visão por dentro é: 'eu gostaria de ser capaz de 
vender qualquer mercadoria para qualquer cliente onde quer que 
ele esteja e atendê-lo, não interessa onde o produto esteja...' Essa é 
a grande visão, é isso que temos que construir.” (E. Galanternick) 

Visão de longo 
prazo e 
compartilhamento 
com o time. 

Atitude e cultura 
empreendedora, de 
ousar, inovar sempre.  
 

“Luizalabs, desenvolve sistema de venda para o vendedor da loja. 
Desenvolvemos uma equipe que tinha alta capacidade para 
desenvolver plataformas digitais e agora estamos levando esse 
know-how também para a loja física.” (F. Trajano) 
“A gente tem uma base de clientes muito grande, enviamos e-mails 
recorrentes para essas pessoas e temos um retorno com um 
investimento minimo, que é o de disparar e-mails, manter os 
servidores. Humm.. a gente pegou essa forma de fazer vendas e 
aplicamos no Magazine Você.” (P. Sousa) 
“A gente tinha que fazer o que era prioridade de desenvolvimento 
para o Magazine Você, para se tornar cada vez melhor e além 
disso, acompanhar as mudanças tecnológicas do Facebook. Era 
como se a gente tivesse que ter o dobro de capacidade de 
tecnologia para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. 
Hum... então, com base nessas questões e também vendo que a 
gente não tinha como saber o que pode acontecer com o 
Facebook... decidimos trazer o Magazine Você para o navegador e 
então passou a ser um site que funciona nos principais 
navegadores e assim você consegue operar o Magazine Você 
usando o Chrome, Firefox, Internet Explorer em qualquer 
navegador na verdade. E a gente se preocupou em manter as 
amarrações com a rede social e, mais do que trazer ele para fora, a 
gente conseguiu implementar uma série de coisas que a gente 
queria... humm... tudo o que trazemos com nossa bagagem de 
operar com e-commerce.”  ( P. Souza). 
“Magazine Luiza costumava trabalhar com equações chave. 
Precisávamos crescer com baixo investimento e que esse 
investimento diluísse o custo que existe, além de agregar vendas e 
resultado. Essa era a equação simples. Nesse momento, nasceu a 
loja virtual”. (D. Matricardi) 

Desenvolver 
soluções e 
plataformas 
proprietárias, 
independentes e 
exportáveis/replicá
veis. Criar e 
implementar com 
recursos simples e 
baixo custo como 
emails, por 
exemplo.  

Persistência e 
Determinação 
 

“Desde muito cedo eu costumo acreditar que quando você tem um 
projeto, você tem que seguir com disciplina, não pode ficar 
mudando.  Nossa… nesses anos, quantas pessoas não criticaram 
esse modelo. Várias pessoas falavam para separar as operações.” 
(F. Trajano) 
“Não existe ainda uma operação omnichannel perfeita, nem no 
Magazine Luiza. Há uma série de questões ainda em aberto que 
precisam ser resolvidas e estamos trabalhando.” (F. Trajano) 
“O Magazine Luiza foi a primeira empresa brasileira a fazer uma 

Disciplina e 
persistência.  
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Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais 
ferramentas?  

Competências / 
Ferramentas 

apresentação no painel de inovação da NRF que é a feira de varejo 
que acontece em Nova Iorque. Nenhuma outra empresa brasileira 
tinha ido lá para o painel de inovação. Já tinham ido no painel de 
mercados emergentes. O Brasil não tem muita tradição em levar 
inovação para fora.. hum... e... como muitas empresas no mundo já 
tinham tentado vender dentro das redes sociais e não tinham 
conseguido esse foi um negócio que chamou atenção do mundo 
inteiro.” (P. Souza) 

Saber priorizar e 
investir 

“Quem quer fazer, tem que estar disposto a priorizar e investir. 
Você tem que, de fato, priorizar porque isso concorre com várias 
outras oportunidades na empresa. Tem que 'colocar energia' e é no 
alto escalão, não é só de baixo.” (E. Galanternick) 
“Você tem que ser muito persistente para fazer isso dentro da 
companhia, porque o caminho mais fácil mesmo é separar as 
operações. Assim, você não estaria disputando recursos, dividindo 
atenção, não haveria conflito direto, mas teriam conflitos indiretos, 
o que pode ser pior depois. Eu prefiro a situação como no 
Magazine Luiza: é uma discussão aberta, franca.” (F. Trajano) 

Energia, 
priorização e 
investimento é 
“top down”. 

Mudança em ciclos, 
por etapas. 

“No início, a plataforma era muito aquém do pensamento do 
Fred.” (A. Fatala) 
“Mudanças em ciclos. O foco do primeiro ciclo que durou 10 anos 
era ser grande. Era ter o mínimo de integração (não completa) 
focada em crescimento. Agora, depois de chegar no patamar 
mínimo o foco é crescer mais integrado”. (F. Trajano) 
“Historicamente, o que aconteceu: em 2010, demos uma arrumada 
de casa no e-commerce (a gente não armazenava nada nessa época, 
o que fizemos foi ajustar nossa plataforma, que até então a 
arquitetura que a gente tinha na plataforma do ecommerce não nos 
permitia crescer). Em 2011, a gente pode evoluir essa nova 
estrutura montada e foi aí quando nasceu área de pesquisa e 
desenvolvimento.” (A. Fatala) 
“Então na logística, o que a gente fez, depois dos 2 anos inicais em 
que estabilizamos a operação e controle, a partir do segundo ano 
começamos a viabilizar esta malha e ainda está em transformação. 
Fazemos também a logistica reversa e conseguimos acompanhar. 
Foi também uma mudança da parte cultural dos CD´s. O CD 
estava acostumado com lotes. Era o lote de abastecimento da loja.  
Você corta o lote de produção para os pedidos de entrega daquela 
loja. Com o e-commerce isso deixa de ser mais eficiente. Os 
prazos são longos, o controle do pedido era falho e começamos a 
fazer essa transformação, precisamos passar a gerenciar pedidos. 
Cliente a cliente. Order Management e não fazer lotes de 
produção, agora tenho clientes com expectativas, prazos e o cliente 
do e-commerce cada vez mais quer o menor prazo. Então preciso 
fazer o corte de produção contínuo e fazer o trabalho fluir de 
maneira contínua. A malha tem que ter uma regularidade que 
permita fluir.” (R. Ruiz) 
“Hoje temos a necessidade do TMS, não temos. Transportation 
Management System... Fazemos com sistemas legados internos e 
de rastreabilidade e o de faturamento. Assim podemos saber onde 
está o produto... mas não traz uma visão de order management 
eficiente na ponta dos dedos e bem granulado. Isso está em 
andamento. Em omnichannel se você for esperar o perfeito para 
começar a operar, você não começa nunca e alguém começa antes 
de você.(...) Você precisa viabilizar caminhos, sem big bangs.” (R. 
Ruiz) 
“Montamos grupo de trabalho, conceituamos e abrimos três lojas 
piloto, uma em Garapava, Cassia e Batatais. Foi um sucesso. Foi 

Estabelecer ciclos 
com metas e 
prazos. Primeiro 
objetivo do 
Magazine Luiza: 
faturar R$ 1 bilhão 
e tornar e-
commerce 
relevante para 
Google, Facebook, 
consumidor, 
correios. Prazo de 
10 anos.    
Segundo objetivo: 
completar a 
integração, em 
andamento. Há 
apenas 3 anos 
foram integradas 
devoluções e CD's 
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Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais 
ferramentas?  

Competências / 
Ferramentas 

um sucesso a inauguração, vendemos muito. E um mês depois, 
reunimos 300 fornecedoes em Batatais  e apresentamos aos 
fornecedores. E continuams a abrir mais lojas. Hoje são 110 lojas. 
Para cidades de até 50.000, 60.000 habitantes. Hoje temos lojas 
que vendem até R$ 1MM. O maior resultado de lucratividade do 
Magazine Luiza vem das lojas virtuais (margem líquida).” (D. 
Matricardi) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Onde se aplica no boletim IBM: Seção 1: Experiência Online e Digital; Seção 2: 

Experiência na loja;  Seção 3: "Fulfillment" Flexível; Seção 4: Brand App; Seção 5: 

Marketing Integrado e Pricing; Seção 6: Experiência no Call Center; Seção 7: Social Media 

 

6.3  Impactos na gestão do mix de marketing 

Com a evolução do e-commerce, os gestores de marketing estão aprendendo a lidar com 

novos elementos que emergiram no universo online. De alguma forma, esses novos 

“ingredientes” apresentam uma analogia ao universo físico que, sob uma nova perspectiva, se 

mostram disruptivos e passam a ser conceituados sob uma nova caracterização. Nesse sentido, 

o impacto na gestão do mix de marketing do varejista se dá em todos os P’s (preço, ponto de 

venda, produto, promoção, processo, pessoas, apresentação).  

Em relação ao ponto de venda, há a mudança de paradigma que alterou o foco dos canais que 

passaram a ser um prestador de serviços ao cliente, promovendo a experiência na loja 

(gerando uma vantagem competitiva sustentável) e não mantendo mais o foco em transação 

de produtos, facilmente imitável por concorrentes.  

 
“A loja física tem que passar a ser um centro de experiência e não centro de 
transação. Porque se for competir com o e-commerce em preço e conveniência, ela 
perde. Tem que competir em experiência. Tem que oferecer eventos aos clientes, 
serviços de valor agregado. Por exemplo, crédito, serviços de instalação de telefonia. 
Eu falo que a loja vai ser um centro de experiência e um centro de distribuição.” 
(Frederico Trajano) 

 

A gestão de serviços tirou o produto do centro operativo para dar foco ao consumidor. A 

gestão de portfólio numa economia de serviços viabilizada por plataformas digitais, ampliou o 

sortimento de produtos e serviços (marketplace) na busca do “match” ideal da demanda e 

oferta, onde o antigo protagonismo de marcas mainstream sai de cena para dar espaço à cauda 
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longa. O impacto na promoção também traz um novo paradigma e o branding deixa de ter a 

rigidez de policies para incentivar o engajamento pela geração de conteúdo. Com a explosão 

das redes sociais, além de motivar os clientes a comprarem mais de seus produtos ao longo do 

tempo, torna-se crítico também engajá-los (KUMAR, 2015).   

 
“Tem uma área que é estratégica em Marketing Multicanal que é a Geração de 
Conteúdo. A Criação de Canal no You Tube. Visitantes que passam por um 
conteúdo convertem 2.5 vezes ou 3 vezes mais em vendas. É um conteúdo 
estratégico, agrega vendas e é marca” (Ilca Sierra) 

 

A gestão de preços, por sua vez, tornou-se um dos maiores desafios na gestão multicanal, 

onde os preços se mantém diferenciados nos ambientes offline e online, além da alta 

competitividade entre competidores online que alteram preços inúmeras vezes ao longo do 

dia.  
“A gente tem que se esforçar para fazer tudo o que o consumidor quer, mas nem 
sempre a gente consegue. Por exemplo, ter o mesmo preço em todos os canais… 
isso é uma equação hoje impossível. Porque no canal online você dá um serviço 
mais limitado, você não consegue entregar o produto na hora, não tem atendimento 
presencial. O canal online tem uma despesa menor (não é mais rentável). Não é mais 
rentável, porque todos cobram um preço menor pelo produto. Se fosse o mesmo 
preço da loja física, seria mais rentável. Como todo mundo faz um preço menor na 
internet, ele não é mais rentável. O fato é que é mais barato vender pela internet do 
que pela loja física, então você consegue cobrar um preço menor. Como todo mundo 
hoje está buscando crescimento e não rentabilidade, então o e-commerce não é mais 
rentável, mas cresce mais. Por isso, a loja física tem que ser um centro de 
experiência.” (Frederico Trajano) 

 

O processo também é impactado na transição para multicanal. A priorização de parcerias com 

os fornecedores e estabelecimento de relações sociais pautadas pelo comprometimento e 

confiança substituem processos formais pré-estabelecidos. Por fim, a gestão de pessoas é 

impactada pelo novo perfil de gestor do ambiente multicanal. O vendedor é treinado para se 

tornar um consultor digitalizado e genuinamente mobilizado para conhecer e servir ao cliente. 

Os Quadros 12, 13 e 14 sumarizam os principais códigos identificados, evidências de 

testemunhos, como o Magazine Luiza aplica o código na sua gestão (via competências e/ou 

ferramentas); proposição teórica relacionada à categoria e seção(ões) do Boletim 

Omnichannel – IBM relacionadas à categoria de impactos na gestão do mix de marketing. 

Quadro 12: Impacto na Gestão do Mix de Marketing 7P’s (parte 1) 

Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
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Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
Impacto em PLACE. A loja 
deixa de ser ponto de venda, 
para centro de experiência e 
ceontro de distribuição / 
estoque. 

“A loja fisica tem que passar a ser um centro de experiência e não centro de 
transação. Porque se for competir com o e-commerce em preço e conveniência, 
ela perde. Tem que competir por experiência. Tem que oferecer eventos para 
os clientes, serviços de valor agregado. Por exemplo, crédito, serviços de 
instalação de telefonia. Eu falo que a loja vai ser um centro de experiência e 
um centro de distribuição.” (F. Trajano) 

 “Na internet, tem aqueles consumidores que acabam abandonando o carrinho. 
A loja física passa a ter essa oportunidade, de contatar esse cliente, convidá-lo 
a visitar a loja e poder surpreendê-lo de várias maneiras.” (D. Matricardi) 

 “Agora, por exemplo, a gente dá uma verba para o gerente da loja poder 
comprar ele mesmo a mídia no Facebook na cidade dele com liberdade criativa 
para fazer os posts... Nesse momento você tem que incentivá-los a se 
digitalizarem. O próprio gerente faz a funpage da loja com seu conteúdo para 
comunicar.” (F. Trajano) 

 “Tivemos que ensinar aos nossos gerentes a usarem o Facebook e se tornarem 
um social media. Ensinar o que é engajamento, alcance e métricas web que, 
até então, eram desconhecidas para eles. Temos essa missão de digitalizar 
todas as lojas. Para o Frederico, para sermos uma empresa digital, temos que 
digitalizar os 20.000 colaboradores da empresa e não apenas alguns deles.” (I. 
Sierra) 

 “Próximo passo nosso que estamos fazendo na omnichannelidade: considerar 
nossas lojas como ponto de estoque (está em roll out o projeto retira loja). Para 
isso, estamos investindo em sistemas de informação (não é em estoque) em 
lógicas de negócio. O que estamos fazendo na logística... ano a ano criamos 
artérias e veias. E vamos pavimentando os caminhos." (R. Ruiz) 

Impato em PROMOÇÃO/ 
COMUNICAÇÃO. Branding 
flexivel, gestão de conteúdo.  

“O branding é institucional e fornece guidelines da marca, como por exemplo: 
'vou ser feliz'.Procuramos integrar o máximo possível com a Lu. Agora, por 
exemplo, a gente cede uma verba para o gerente da loja poder comprar mídia 
no Facebook, na cidade dele e com liberdade criativa para fazer os posts. 
Nesse momento você tem que incentivá-los a se digitalizarem.” (F. Trajano) 

 “Tem uma área que é estratégica em Marketing Multicanal que é a Geração de 
Conteúdo. A Criação de Canal no You Tube. Visitantes que passam por um 
conteúdo convertem 2.5 vezes ou 3 vezes mais em vendas. É um conteúdo 
estratégico, agrega vendas e é marca." (I. Sierra) 

Impacto em PREÇO: preços são 
diferenciados por canal.  

“A gente tem que se esforçar para fazer tudo o que o consumidor quer, mas 
nem sempre a gente consegue. Por exemplo, ter o mesmo preço em todos os 
canais… isso é uma equação hoje impossível. Porque no canal online você dá 
um serviço mais limitado, você não consegue entregar o produto na hora, não 
tem atendimento presencial. O canal online tem uma despesa menor (não é 
mais rentável). Não é mais rentável, porque todos cobram um preço menor 
pelo produto. Se fosse o mesmo preço da loja física, seria mais rentável. Como 
todo mundo faz um preço menor na internet, ele não é mais rentável. O fato é 
que é mais barato vender pela internet do que pela loja fisica, então você 
consegue cobrar um preço menor. Como todo mundo hoje está buscando 
crescimento e não rentabilidade, então o e-commerce não é mais rentável, mas 
cresce mais. Por isso, a loja fisica tem que ser um centro de experiência.”(F. 
Trajano) 

 “O preço da internet tem características diferentes, tem competidores 
diferentes, uma dinâmica diferente, então a precificação é diferente. Temos 
princípios que seguimos. Por exemplo: o que anunciamos na TV, a gente 
acompanha o preço em todos os canais. Temos parâmetros como, por exemplo, 
se a média de preço no e-commerce é 10% mais barata, ok, faz parte do 
negócio... No final do dia, cada unidade de negocio é cobrada por sua venda, 
pelo seu resultado.” (E. Galanternick) 
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Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
PLACE E PROMO se fundem 
para se tornarem PONTOS DE 
CONTATO. A fusão entre 
canais de comunicação e venda, 
formando pontos de contato 
com o consumidor.  

“Trouxemos muitas ferramentas importantes para decisão. Usamos Google 
Analytics que nos dá uma série de informações sobre o que as pessoas estão 
fazendo dentro do nosso site, que páginas elas estão acessando, que páginas 
elas abandonam. Uma série de informações que detalhamos para cada um de 
nossos divulgadores em relação a loja deles. Então, passamos a fornecer uma 
série de informações para a tomada de decisão e de ferramentas de vendas por 
ter tornado o Magazine Você um site independente. Com isso, conseguimos 
mais autonomia para tomar algumas decisões e adotar algumas funcionalidades 
que incrementaram e fizeram com que pudéssemos alcançar um crescimento 
maior nesses últimos 2 anos.” (P. Correa) 

  “A área de pesquisa de mercado integrou rapidamente com a visão do 
consumidor em todos os canais. Atuamos com ferramentas de monitoramento 
e institutos de pesquisa que fazem o tracking online e offline. Fazemos não 
apenas na internet, mas também nas redes sociais através da tecnologia 
Sprinklr em tempo real.” (I. Sierra) 

  “Hoje 70% dos clientes que vão à loja estão pesquisando na internet. Nosso 
cliente online acaba sendo mais classe A/B. Mas agora nossa base sempre foi 
clientes B, C, D. Hoje a gente já vê clientes que usam internet só à noite. 55% 
de quem pesquisa na internet compra na nossa loja. Mas eles pesquisam muito. 
A internet agrega muito a venda na loja também.” (J. Trajano) 

  “As campanhas promocionais se tornaram todas multicanal, bem como 
iniciativas de comunicação de redes sociais relacionadas à marca. Isso traz o 
mesmo posicionamento, um tom de voz único.” (I. Sierra) 

Impacto em Promo: Marketing 
Digital é uma prerrogativa em 
toda organização (para 
Branding, como para 
Performance/Growth hacking 
marketing). 

“Em e-commerce trabalhamos muito com recência de informação.  
Trabalhamos também com novos clientes, aqueles estão na nossa base e nunca 
compraram conosco e os clientes que deixaram de comprar há algum tempo, já 
compraram, mas não estão ativos. Temos ações específicas para esses 3 grupos 
de clientes.” (E. Galanternick) 

  “Antes, as campanhas não tinham o digital muito forte, agora o digital é 
sempre prerrogativa.” (I. Sierra) 

  “Desenvolvimento de estratégia e produção de conteúdo é fundamental na 
nossa estratégia digital. Trabalhamos muito vídeos, imagens. Produção de 
conteúdo dá trabalho e requer investimento.” (I. Sierra) 

Impacto em Produto: Foco em 
serviço e não em 
produto/categoria 

“Tem uma área que é estratégica em Marketing Multicanal que é a Geração de 
Conteúdo. O Canal no YouTube ajuda o consumidor a escolher o produto certo 
para ele, são vários vídeos que explicam as diferenças. Visitantes que passam 
por um conteúdo convertem 2.5 vezes ou 3 vezes mais em vendas. É um 
conteúdo estratégico, agrega vendas e é marca.” (I. Sierra) 

  “O marketplace permite que eu venda um sortimento muito maior. Se o 
parceiro tiver capilaridade de entrega ele entrega e eu vendo. Se ele não tem 
capilaridade, eu vendo e atendo só que o estoque é dele. Ele me entrega e eu 
entrego. Precisamos criar uma malha arterial suficiente para captar inclusive o 
produto do fornecedor e colocar na minha malha. Isso para oferecer o melhor 
serviço possível para o consumidor.” (R. Ruiz) 

Impacto em PROCESSO. 
Integração e Parceria com 
fornecedores na gestão dos 6P's 
e processo logístico 

“A gestão comercial é integrada para todos os canais na negociação com os 
fornecedores. Fomos até a Coreia negociar a Black Friday com Samsung. 
Fizemos um plano juntos: loja física, online, o que anunciar, produto, preço, 
tudo integrado. Feito a quatro mãos. Isso ajuda demais... Isso é o multicanal.” 
(J. Trajano) 
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Códigos Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
  “Hoje atingimos outro estágio na estimativa de estoque. O e-commerce avalia 

a real necessidade ter estoque desse ítem, ou o fornecedor poderia ter estoque 
para mim? Vale a pena ter esse produto em estoque, a pronta entrega melhora 
consideravelmente? Hoje eu tenho presença geográfica. Antes eram feudos não 
integrados, hoje estão numa malha interconectada e cada vez mais 
interconectada. De repente, tem uma sobra de estoque de um produto em Itajaí 
que já não compro mais para nenhum CD e um consumidor de Fortaleza quer 
comprar, hoje eu consigo oferecer essa solução.” (R. Ruiz) 

Impacto em PESSOAS: 
Treinamentos constantes, 
preparar o time para o 
consumidor multicanal. 

“Tivemos que ensinar aos nossos gerentes a usarem o Facebook e se tornarem 
um social media. Ensinar o que é engajamento, alcance e métricas web que, 
até então, eram desconhecidas para eles”. ( I. Sierra) 

  “Direcionamos informações para o pessoal de loja conhecer melhor o 
consumidor e fazer com que eles se tornem mesmo um consultor de vendas. E 
para vender tecnologia, eles têm que estar digitalizados. Não adianta querer 
que ele venda smartphone se nem ele sabe bem como usar. Antes poucos 
tinham smartphones e agora todos tem. A gente leva sempre vários casos, de 
senhores e senhoras já de idade que se digitalizaram. Também tivemos o apoio 
de consultores.” (P. Correa) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Quadro 13: Impacto na Gestão do Mix de Marketing 7P’s (parte 2) 

Códigos Competências / Ferramentas 
Impacto em PLACE. A loja deixa de ser 
ponto de venda, para centro de 
experiência e ceontro de distribuição / 
estoque. 

Digitalização da força de vendas e Treinamento em mídia digital.  
Tecnologia do Mobile Vendas nas lojas físicas. Smartphones para a 
equipe. Projeto MagaLocal (Funpage no Facebook por loja) 

  Viabilizar em sistemas de informação, em lógicas de negócio e não 
em estoques.  

Impato em PROMOÇÃO/ 
COMUNICAÇÃO. Branding flexivel, 
gestão de conteúdo.  

Flexibilização de polices de comunicação em detrimento do 
desenvolvimento da equipe. 

  Criação do canal Lu Explica no YouTube. Conteúdo sobre produtos e 
uso de tecnologias. 

Impacto em PREÇO: preços são 
diferenciados por canal.  

Preços diferenciados por canal.  

PLACE E PROMO se fundem para se 
tornarem PONTOS DE CONTATO. A 
fusão entre canais de cmunicação e 
venda, formamdo pontos de contato com 
o consumidor.  

Uso de redes sociais para transação, comunicação e recência da 
informação. 

  “Tracking” do consumidor, suas opiniões, conteúdo de posts e 
comportamento de compra através de monitoramento de canais de 
venda (internet e PDV físico pelo MPOS); e de redes sociais tracking 
real time via Sprinkler. Ao mesmo tempo as redes sociais e canais de 
venda são também parte do plano de comunicação da marca.  

Impacto em Promo: Marketing Digital é 
uma prerrogativa em toda organização 
(para Branding, como para 
Performance/Growth hacking 
marketing). 

Trabalhar a ressência da informação deixada pelo consumidor 
(Google Analytics; e-mail marketing; social listening via Sprinklr) 
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Códigos Competências / Ferramentas 
  Estratégia digital em 100% das campanhas promocionais e de 

comunicação,  além da estratégia offline. Plano integrado, sob gestão 
da mesma agência. 

  Criação de uma área para produção constante de conteúdo. Canal no 
You Tube, Lu Explica como plataforma principal para transmissão de 
conteúdo. 

Impacto em Produto: Foco em serviço e 
não em produto/categoria 

A área de conteúdo tem como plataforma principal o canal  "Lu 
Explica" ensinando sobre produtos e tecnologias. É um conteúdo de 
prestação de serviço ao consumidor. 

  Desenvolvimento de marketplace para viabilizar a venda da cauda 
longa. 

Impacto em PROCESSO. Integração e 
Parceria com fornecedores na gestão dos 
6P's e processo logístico 

Plano co-marketing com fornecedores (campanhas promocionais, 
portfolio e preços por canal).  

  Desenvolvimento de malha viária interconectada com presença 
geográfica. 

Impacto em PESSOAS: Treinamentos 
constantes, preparar o time para o 
consumidor multicanal. 

Treinamentos, compartilhamento de informação, ferramentas digitais 
para o consultor - smartphones. 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Quadro 14: Impacto na Gestão do Mix de Marketing 7 P’s (parte 3) 

Códigos Proposição Onde se aplica na ferramenta 
IBM 

Impacto em PLACE. A loja deixa 
de ser ponto de venda, para centro 
de experiência e centro de 
distribuição / estoque. 

4. A evolução na gestão dos 7P's do 
mix de marketing do varejista.  

Seções 1, 2,5. Experiência Digital e 
Online; Experiência na Loja; 
Marketing Integrado e Pricing 

Impato em PROMOÇÃO/ 
COMUNICAÇÃO. Branding 
flexivel, gestão de conteúdo.  

3. Mudança do papel de marketing 
na organização em busca do 
engajamento do consumidor, Kumar 
(2015). 

Seções 1,5,7. Experiência Digital e 
Online; Marketing Integrado e 
Pricing; Social Media 

Impacto em PREÇO: preços são 
diferenciados por canal.  

4. A evolução na gestão dos 7P's do 
mix de marketing do varejista 

Seções 1, 2,5. Experiência Digital e 
Online; Experiência na Loja; 
Marketing Integrado e Pricing 

PLACE E PROMO se fundem para 
se tornarem PONTOS DE 
CONTATO. A fusão entre canais de 
comunicação e venda, formamdo 
pontos de contato com o 
consumidor.  

4. A evolução na gestão dos 7P's do 
mix de marketing do varejista 

Seções 1; 4 e 7. Experiência Digital 
e Online, Brand App; Social Media 

Impacto em Promo: Marketing 
Digital é uma prerrogativa em toda 
organização (para Branding, como 
para Performance/Growth hacking 
marketing). 

3. Mudança do papel de marketing 
em busca do engajamento do 
consumidor (Kumar, 2015);  e 4. A 
evolução na gestão dos 7P's do mix 
de marketing do varejista. 

Seção 1: Experiência Online e 
Digital ; Seção 2: Experiência na 
loja;  Seção 3: "Fulfillment" 
Flexível; Seção 4: Brand App; 
Seção 5: Marketing Integrado e 
Pricing; Seção 6: Experiência no 
Call Center; Seção 7: Social Media 

Impacto em Produto: Foco em 
serviço e não em produto/categoria 

4. A evolução na gestão dos 7P's do 
mix de marketing do varejista   

Impacto em PROCESSO. 
Integração e Parceria com 
fornecedores na gestão dos 6P's e 
processo logístico 

4. A evolução na gestão dos 7P's do 
mix de marketing do varejista 

Seção 1: Experiência Online e 
Digital ; Seção 2: Experiência na 
loja;  Seção 3: "Fulfillment" Flexível 
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Impacto em PESSOAS: 
Treinamentos constantes, preparar o 
time para o consumidor multicanal. 

4. A evolução na gestão dos 7P's do 
mix de marketing do varejista 

Seção 1: Experiência Online e 
Digital ; Seção 2: Experiência na 
loja 

Fonte: dados da pesquisa 
 

6.4  Desafios na integração de canais 

Rosenbloom (2012) reforça que a característica de inimitável é a mais importante dentro do 

desenho dos canais de distribuição. Torna-se necessária uma continua adaptação dos agentes 

perante as mudanças no ambiente, gerando impacto em toda a rede de distribuição e, segundo 

Neves (1999), muitas empresas ainda vêm reportando insatisfação quanto a seus arranjos de 

canais. O autor salienta a relevância da gestão de canais e a importância em se utilizar de 

agentes externos, gerando interações extra organizacionais para atingir o objetivo final. Para 

Rosenbloom (2012), os canais de marketing oferecem maior potencial na obtenção de 

vantagens competitivas por ser mais difícil de ser copiada por concorrentes no curto prazo. O 

autor ressalta que, com o desenvolvimento da tecnologia de comercio eletrônico e vendas 

online, várias firmas criaram estruturas multicanais incluindo canais online e, cada vez mais, 

empresas que vendem produtos por apenas uma única estrutura de canal se tornam exceções à 

regra. A gestão estratégica de canais passa pelo objetivo único da organização em atender ao 

consumidor final e não mais a canais separadamente. O desafio na integração passa pelo 

desenvolvimento de uma visão holística do consumidor, criando o conhecimento tácito do 

cliente pela captura de informação proprietária e histórico de interfaces, conforme Zhang et al. 

(2010) e que é identificado como um dos desafios no Magazine Luiza. 

 
“Estamos trabalhando para que a experiência tenha uma continuidade nos canais. E 
hoje, aqui no digital eu sei tudo do consumidor, mas chega no mundo físico eu 
pergunto: Quem é você?” (Andre Fatala) 
 
“CRM está evoluindo para ser integrado. A base de clientes ainda é trabalhada por 
canal, não há uma visão agnóstica a canal. Esse é o desafio da área de CRM.” (Ilca 
Sierra) 

 
Embora a operação do varejo omnichannel tenha características geradas pelo e-commerce, as 

empresas ainda não têm clareza de como e em que extensão devem ser aplicadas as atividades 

online que, somadas à experiência física gerem uma operação omnichannel de sucesso. Os 

varejos devem adotar melhores práticas tanto do ambiente online, como o offline, incluindo a 

precificação, o desenho da experiência de compra e a construção de relacionamento com o 

cliente (BRYNJOLFSSON, HU & RAHMAN, 2013). E a gestão de preços em ambiente 

multicanal se mostra como um grande desafio, dado o dinamismo do mercado brasileiro e a 

ausência de tecnologia para monitoramento real time. A inteligência na gestão do pricing 
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(seja manual ou informatizada) é essencial para o gerenciamento estratégico de canais, 

mitigando conflitos e promovendo a melhor integração possível na experiência do consumidor 

final. 
“Pricing é o grande desafio. Monitorar a concorrência. Preço aqui no Brasil muda 
muito rápido… às vezes são 3 preços no mesmo dia. Tenho que monitorar minuto a 
minuto, só que não temos hoje ferramenta para isso. E não tem mesmo. Esse é o 
grande desafio e hoje temos aproximadamente 50.000 ítens para os diferentes 
canais.” (Julio Trajano) 

 

Outro desafio identificado nesse estudo de caso refere-se às barreiras externas. É necessário 

assumir uma posição atuante, de liderança com mentalidade de start up ao lidar com barreiras 

externas, diferente de países desenvolvidos onde há apoio de instituições, do governo além de 

sólida oferta em infraestrutura. A gestão multicanal em países emergentes lida com inúmeras 

barreiras em infraestrutura e suporte, exigindo papel atuante junto às instituições 

governamentais.  

 
“O ecossistema de varejo é muito complexo, ainda mais no Brasil. Multicanal de 
pais emergente, tem que ser mais criativo, mais inovador. É mais dificil, não temos 
tanto investimento e recursos quanto paises desenvolvidos. Hoje olham para os EUA 
e falam que lá estão cinco anos na nossa frente. Mas a estrutura deles é muito 
diferente.” (Andre Fatala) 

 

A integração de canais se concretiza à medida em que o consumidor não puder mais 

diferenciar uma experiência de marca que seja online ou offline. Esse é um dos atuais desafios  

na transição para o omnichannel. O dinamismo intenso da operação é aguçado pela integração 

dos canais e requer da empresa uma flexibilidade de operação como um todo, incluindo a 

logística e área comercial. Ao mesmo tempo, a experiência omnichannel pelo consumidor é 

tênue, holística, integrada. 
  

“O desafio é você conseguir que a estratégia de marca se materialize em todos os 
pontos de contato, para que o consumidor veja a mesma marca da mesma maneira 
em todos os pontos de contato.” (Ilca Sierra) 

 
O Quadro 15 sumariza os principais códigos identificados, evidências de testemunhos, como 

Magazine Luiza aplica o código na sua gestão (via competências e/ou ferramentas); 

proposição teórica relacionada à categoria e seção(ões) do Boletim Omnichannel – IBM 

relacionadas à categoria. 
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Quadro 15: Desafios na integração de canal 

Códigos  Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  Competências / 
Ferramentas 

Superar 
barreiras 
internas 

“As barreiras eram internas porque você tinha que concorrer com outras 
áreas, mas também por causa do ERP que tinha sido desenvolvido para 
lojas físicas e nós tinhamos que ir adapatando e modificando para atender 
ao e-commerce. Aqui no Magazine Luiza, tínhamos que criar uma série 
de funcionalidades nesse ERP que não fazem parte do serviço de 
prateleira oferecido pelo fornecedor Bematec. Ele tinha que desenvolver 
especificamente para nós. Isso tem um custo. Cada aplicação nova que ela 
tinha que desenvolver no ERP estava customizando para gente.” (P. 
Correa) 

Parceria com o 
fornecedor e viabiliar 
sistema customizado. 

“Existem mais barreiras internas, o conflito interno dos canais. Gera a 
preocupação de que, por lançar uma plataforma nova, vai tirar o mercado 
de outro canal... São questões a serem equacionadas, é melhor gerenciar 
os conflitos diretamente. Ecommerce está no 2º andar e lojas físicas no 1º 
andar, qualquer dúvida ou problema, está facil para falarem e resolverem 
entre si.” (F. Trajano) 

Gerenciar conflitos 
diretamente, áreas 
localizadas próximas 
entre si, estimulando 
a comunicação direta 
entre as mesmas.  

“Tem o trade off... É dificil no inicio, surgem vários conflitos, 
resistências… e a administração disso tem que ter muita resiliência e você 
tem que ter muita confiança em defender o modelo. Existem muitas 
barreiras dentro da própria casa. É dificil conseguir prioridade e vencer as 
barreiras internas... Eu consegui aqui porque a empresa sempre foi muito 
visionária, minha mãe, os acionistas. Tive as dificuldades naturais, mas 
nada que alguém estivesse atrapalhando na visão estratégica.” (F. 
Trajano) 
“Os maiores desafios são: processos, sistemas e logística. Andam juntos. 
Os processos tem que ser bem definidos aqui e treinamentos bem 
desenvolvidos (o estoquista lá da loja, precisa saber dar baixa no 
processo). Por tudo isso é que é fácil falar sobre multicanalidade, é dificil 
fazer.” (E. Galanternick) 

Definições de 
governança para 
execução. 

Integrar as 
bases de 
dados de 
consumidor 

“CRM está evoluindo para ser integrado. A base de clientes ainda é 
trabalhada por canal, não há uma visão agnóstica a canal. Esse é o desafio 
da área de CRM.” (I. Sierra) 

Integração das bases 
offline e online por 
CPF. 

“Estamos trabalhando para que a experiência tenha uma continuidade nos 
canais. E hoje, aqui no digital eu sei tudo do consumidor, mas chega no 
mundo fisico eu pergunto: Quem é você?” (A. Fatala) 

Gestão de 
preços em e-
commerce 

“P&L se olha sob diferentes visões. Na área comercial, por exemplo, o 
gestor que compra móveis ele olha o P&L por SKU, por exemplo. É uma 
negociação muito viva. No e-commerce, por exemplo, se eu lancei uma 
promoção em 2 minutos meu concorrente já entrou com a dele também e 
tenho que monitorar.” (J. Trajano) 

Monitoramento de 
preços online  "real 
time", manualmente.  

“Pricing é o grande desafio. Monitorar a concorrência. Preço aqui no 
Brasil muda muito rápido… às vezes são 3 preços no mesmo dia. Tenho 
que monitorar minuto a minuto, só que não temos hoje ferramenta para 
isso. E não tem mesmo. Esse é o grande desafio e hoje temos 
aproximadamente 50.000 ítens para os diferentes canais.” (J. Trajano) 

Barreiras 
externas 

“Discutimos muito essa operação. A carga tributária também temos que 
estar muito atentos, são impostos diferentes para 27 estados diferentes... 
tem os beneficios de cada estado que podem mudar a todo momento. É 
uma economia muito instável, mas vamos tocar para frente. Tem muita 
coisa legal que está ainda para acontecer.” (J. Trajano) 

Continua discussão da 
operação, atenção a 
fatores macro-
econômicos e 
avaliação de impactos 
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Códigos  Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  Competências / 
Ferramentas 

“O ecossistema de varejo é muito complexo, ainda mais no Brasil. 
Multicanal de pais emergente, tem que ser mais criativo, mais inovador. É 
mais dificil, não temos tanto investimento e recursos quanto países 
desenvolvidos. Hoje olham para os EUA e falam que lá estão cinco anos 
na nossa frente. Mas a estrutura deles é muito diferente.” (A. Fatala) 

na operação. Atuação 
junto a instituições 
para superar barreiras. 
Liminar da Lei do 
Bem - isenção de 
Pis/Cofins para 
telefonia e 
informática.  

Prover uma 
experiência 
excepcional  

“Se você for ter o mesmo preço na loja online e física, você tem que ter 
excelência na sua eficiência operacional, se você seguir pela estratégia de 
preços diferentes, sua experiência em loja tem que ser excepcional.  Essa 
é a nossa visão... e é algo muito mais personalizado. Estamos trabalhando 
muito forte para dar todas as ferramentas possiveis para nossa equipe de 
loja poder prover a melhor experiência dentro da loja. Nosso desafio é 
como preparar nossa equipe cada vez mais para ele dar um experiência 
diferente.” (A. Fatala) 

Treinamento e 
desenvolvimento de 
novas ferramentas 
para o consultor de 
loja, que deixa de ser 
um vendedor. 
(MPOS, 
Smartphones, 
Contador de fluxo) 

“O maior desafio é conseguirmos ter uma unidade, é muito complexo ter 
780 lojas em 16 estados e o canal online com todos os seus desafios.” (I. 
Sierra) 

Book com "guidelines 
de marca"; criação da 
"brand persona Lu".  

“O desafio é você conseguir que a estratégia de marca se materialize em 
todos os pontos de contato, para que o consumidor veja a mesma marca 
da mesma maneira em todos os pontos de contato.” (I. Sierra) 

Atrair e gerir 
talentos 

“Maior desafio: Pessoas. Tanto perfil quanto competência técnica. Nossa 
área de big data demorou para decolar na prática.” (A. Fatala) 

Estruturação da área 
por células de 
projetos e não por 
processos ou 
pesquisas. 
Desenvolver times 
com agilidade na 
capacidade de 
execução. 

“Em 2 anos, o nosso time de 5 pessoas desenvolveu 8 produtos. Mas era 
difícil atrair pessoas... Em 2013 definimos 2 áreas de pesquisa foco  
Mobile Big date e Machine Learning.” (A. Fatala) 
“Antes a área era operativa sem processos. Fizemos investimento em 
equipe de processos e inteligência... Mas depois, tivemos que enxugar em 
função da crise. Hoje, temos uma célula de inteligência integrada com TI 
e Engenharia.” (R. Ruiz) 

Gestão 
integrada de 
estoques 

“Pelo fato de eu ter essa malha estabelecida não me obrigo a ter todas as 
variedades em todos os lugares. Então posso eleger alguns CD´s de maior 
ou menor variedade dentro da minha malha. Quanto menor a demanda e a 
complexidade de uma região mais ponto de transbordo ele fica e menos 
ponto de estoque. Com isso não carrego todo o risco de um mesmo 
estoque em diversos lugares. Eu assumo o risco de variedade de estoque 
da cauda longa por exemplo em  pouquissimos lugares e consigo oferecer 
ao consumidor uma solução que faça esse estoque chegar até ele. Vai num 
prazo um pouco maior com um custo de frete associado, mas se 
percebemos que naquela região a demanda vai se tornando frequente 
naquele ítem eu consigo fazer um estoque naquele CD." (R. Ruiz) 

Desenvolvimento da 
malha viária e 
definição de 
sortimento de estoque 
por CD. 

“A política de estoque nem sempre é única, o estoque é. Por exemplo, 
podemos  fazer uma compra para satisfazer os dois canais. Às vezes não... 
o site tambem pode 'mudar a demanda da loja' pelo alto dinamismo da 
operação, alterando o que foi estimado no início e temos que chegar num 
acordo. Às vezes a compra é particular, cada um negocia/compra 
separadamente e até com políticas diferentes. Isso está cada vez menor, 
está ficando cada vez mais integrado.” (R. Ruiz) 

Integração gradual 
das compras e-
commerce e lojas 
fisicas. Foco em 
variedade x 
profundidade na 
estimatva.  

Fonte: dados da pesquisa 
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6.5  O que esperar para o futuro? 

Neslin et al. (2014) enfatizam que, enquanto o multicanal tem como foco a gestão de canais 

de varejo, o estágio omnichannel prioriza a interação que se estabelece entre marcas e canais, 

promovendo uma integração entre consumidor-marca-canal. A diversidade e pulverização dos 

inúmeros pontos de contato de um contexto omnichannel tornam a experiência do consumidor 

mais social. Compreender essa experiência e a jornada completa do cliente com a 

complexidade crescente de seu comportamento de compra, tornou-se um fator chave de 

sucesso para organizações.  

O mapeamento da jornada do cliente “cross-canal” é a grande oportunidade de cooperação 

entre os distintos canais que a empresa atua e, ao mesmo tempo é  também o grande desafio 

para os varejistas que se depara com barreiras internas para criar a necessária compreensão 

sofisticada do consumidor e sua percepção sobre as múltiplas opções de canal de compra. As 

empresas já entenderam que a adoção da abordagem omnichannel é um imperativo,  

entretanto sua implementação é difícil com muitos os obstáculos a serem vencidos. Um desses 

desafios é a crença de que são necessárias ações e investimentos massivos, como uma nova 

plataforma de IT ou uma nova estrutura comercial que incorpore todos os canais juntos 

(LEMON & VERHOEF, 2016). 

O Magazine Luiza estabeleceu um ecossistema digital para atender ao consumidor em 

qualquer momento, lugar e em qualquer categoria sob o sistema de marketplace com 

integração da operação logística. Busca-se o foco na prestação de serviços e não mais em 

produtos. A gestão centrada no consumidor demanda dos gestores um profundo conhecimento 

do cliente, produtos, serviços correlatos, tecnologias bem como a inteligência de big data pelo 

uso mais assertivo de algoritmos. O Magazine Luiza inicia a integração da jornada física com 

a virtual pelo uso da plataforma bob, hoje já utilizada no ambiente online.  

 
“Agora vamos entrar no marketplace, vamos entrar em pet, livros e outras categorias 
que não tenho na loja. Como a plataforma vai estar integrada o vendedor da loja vai 
poder vender e ganhar comissão porque a premiação dele também está integrada. É 
um ecossistema” (Frederico Trajano) 

 
“Pensando em futuro... O que pode surgir... Imagina alguém que teve uma ideia 
super bacana de um produto... No Brasil, ele tem que pensar em muita burocracia... 
Imagina se ele pode dar foco na criação de novas ideias, ele só fabrica e recebe o 
pagamento pelo produto que vendeu. Vide Uber... o cara tem o carro, sabe dirigir, só 
faz isso e toda quarta-feira cai o valor na conta dele. Ele não precisa ter dinheiro ou 
máquina no carro para fazer o pagamento, não precisa se preocupar na rua em pegar 
cliente 'abanando' a mão... Ele vai, faz o trabalho e depois recebe. Esse é o bacana de 
olhar o digital como uma plataforma. Vide mercado de música, por exemplo. E 
como vemos hoje o caminho da TV... Está mudando muito.” (Andre Fatala) 
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“O futuro é a implementação do omnichannel na sua plenitude. E esse é um desafio, 
dado o cenário instável no Brasil.” (Eduardo Galanternick) 

 

Os Quadros 16 e 17 sumarizam os principais códigos identificados, evidências de 

testemunhos, como Magazine Luiza aplica o código na sua gestão (via competências e/ou 

ferramentas); proposição teórica relacionada à categoria e seção(ões) do Boletim 

Omnichannel – IBM relacionadas à categoria. 

 

Quadro 16: O que esperar para o futuro (parte 1) 

Códigos   Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
Um 
ecossistema 
digital 

“Agora vamos entrar no marketplace, vamos entrar em pet, livros e outras categorias que não 
tenho na loja. Como a plataforma vai estar integrada o vendedor da loja vai poder vender e 
ganhar comissão porque a premiação dele tambem está integrada. É um ecossistema.” (F. 
Trajano) 
“Pensando em futuro... O que pode surgir..  Imagina alguém que teve uma ideia super bacana de 
um produto... No Brasil, ele tem que pensar em muita burocracia... Imagina se ele pode dar foco 
na criação de novas idéias, ele só fabrica e recebe o pagamento pelo produto que vendeu. Vide 
Uber... o cara tem o carro, sabe dirigir, só faz isso e toda quarta-feira cai o valor na conta dele. 
Ele não precisa ter dinheiro ou máquina no carro para fazer o pagamento, não precisa se 
preocupar na rua em pegar cliente 'abanando' a mão... Ele vai, faz o trabalho e depois recebe.  
Esse é o bacana de olhar o digital como uma plataforma. Vide mercado de música, por exemplo. 
E como vemos hoje o caminho da TV... Está mudando muito.” (A. Fatala) 

“No marketplace, eu tenho uma marca muito forte, um volume de 15 milhões de usuários 
únicos por mês que um parceiro, por exemplo, que vende uma lata de biscoito, pode já vender 
no Magazine. Fazemos tudo, exceto a entrega de produto que é dele. No futuro, inclusive, se ele 
se tornar um produto que vende volumes muito altos, posso também passar a entregar, fazendo 
a logística para ele. Marketplace é bacana por isso, prestamos esse serviço para o 
varejista/lojista do mercado. Podendo no futuro entregar para qualquer cliente dele, seja um 
lojista ou na casa do consumidor final.” (A. Fatala) 

“Marketplace: se o parceiro tiver capilaridade de entrega ele entrega e eu vendo. Se ele não tem 
capilaridade eu vendo e posso atender, só que o estoque é dele. Ele me entrega e eu entrego. 
Então eu preciso criar uma malha arterial suficiente para captar inclusive o produto do 
fornecedor e colocar na minha malha.” (R. Ruiz) 

Implementaçã
o na sua 
plenitude 

“A loja física tem que passar a ser um centro de experiência e não centro de transação. Tem que 
oferecer eventos para os clientes, serviços de valor agregado. Por exemplo, o crédito, serviços 
de instalação de telefonia. Se você não agregar componentes para compor serviços, eventos, se  
a venda do produto não virar uma experiência, ela perde para o site. Eu falo que a loja vai ser 
um centro de experiência e um centro de distribuição. As lojas tendem a ser menores, não 
mega-lojas, mas cada vez mais levando serviços ao consumidor.” (F. Trajano) 
“Como viabilizar o crédito online? Esse ainda é um desafio e é um serviço muito importante 
para consumidor na loja física. E ainda tem muito oportunidade para vir no canal online." (J. 
Trajano) 
“O futuro é a implementação do omnichannel na sua plenitude. E esse é um desafio, dado o 
cenário instável no Brasil.” (E. Galanternick)  
“Cada unidade de negócio tem o seu cash margin, a sua meta. E isso fazemos muito integrado 
com o offline. E cada vez mais temos que ser assim e as operações mais integradas. 
Monitoramos o P&L sob diferentes visões que devem se complementar. O nosso foco é o 
consumidor.” (J. Trajano) 

Entender o 
consumidor, 

“O que eu vejo para o futuro é cada vez mais entender onde está a experiência, ver onde 
estamos e a partir daí, decidir o que colocar na loja. Entender o que consumidores estão 
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Códigos   Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
entender a 
experiência 

pesquisando e precisam de um tempo a mais para pesquisar. Ir ao mundo real e fazer a compra. 
Por exemplo, existem produtos como Iphone... tão consolidado que não precisa mais tanto 
experimentar... é um produto de desejo. Mas uma TV de 55´´ é mais dificil, custa R$6k. Temos 
que entender cada vez mais o que acontece e a partir daí começar a definir como devem ser 
nossas lojas. Podem ter lojas em São Paulo oferecendo café e internet e produtos de telefonia 
para o consumidor interagir e no nordeste vamos ter lojas com muitos eletrodomésticos, que as 
pessoas com acesso a crédito compram mais lavadoras, secadores e é isso que temos que dar a 
experiência na loja. Porque, é um pouco impossível... com aproximadamente  um milhão de 
skus no Magazine Luiza e vender todos produtos nas lojas.” (A. Fatala) 
“Então, o conceito que usamos é que antes de digitalizar essas pessoas, os vendedores têm que 
estar digitalizados, eles têm que saber muito bem sobre o produto, saber e conhecer o mercado, 
saber o que está vindo de inovação e eles têm que saber explicar. Por exemplo, ele não pode já 
incentivar para uma senhora a compra de um IPhone se ela não sabe usar. Então ele tem que 
saber como é o dia a dia dela e ajudar a entender o que ela precisa. Por exemplo: 'ah.. o seu 
médico recomendou a prática de atividades fisicas, esse aqui tem um aplicativo que te ajuda a 
monitorar seus batimentos cardiacos, olha esse aplicativo aqui, é um pedômetro e consegue 
mensurar quantos passos você deu em um dia'. Então eles vão aprendendo a vender a 
tecnologia, conhecendo o consumidor e o trazendo para o centro.” (P. Souza) 

“Imagina, o consultor conhece o cliente, sabe o nome dele. Antes de se preocupar em vender, 
pergunta do que gosta, para que ele precisa do smartphone, por exemplo. Recomenda o 
aparelho que for melhor para ele usando aqueles aplicativos e outros serviços no dia a dia. Da 
maneira que for melhor para aquele cliente.” (D. Matricardi) 
“Na omnichannelidade... Temos que buscar onde está o conforto para nosso consumidor. O 
ponto físico está se tornando um centro de experiência para o consumidor. A compra um móvel 
por exemplo, o consumidor tem que ver antes de comprar... Um colchão de R$300 ok, mas um 
colchão de R$1000... hummm ele vai querer deitar antes no colchão. Temos que pensar muito 
nessa experiência.” (A. Fatala) 
“Em 2013, começamos a capturar informação dos canais digitais e desde o inicio de 2016 
dentro do mobile venda a gente tem a mesma informação, é a mesma aplicação que recebe os 
dados de digital e de loja. que é o bob. Hoje, 11% das nossas vendas são feitas pela ação do 
BOB (o programa que escolhe as opções de  produtos para enviar ao consumidor). No futuro, 
vai também incluir a jornada física também.” (A. Fatala) 
“Nós queremos que cada vez mais nosso consumidor conte com o Magazine Luiza, como por 
exemplo, oferecendo o serviço de compras online e poder retirar na loja em 3 horas, ou por 
exemplo: o consumidor está com dificuldade de instalar um app... o Waze, por exemplo. Ele vai 
ao Magazine para a gente ajudar. Meu celular não está funcionando... vou ao Magazine Luiza 
porque eles sabem ajudar. Queremos cada vez mais investir naquilo que mais agregue para o 
consumidor, ele está no centro da nossa operacao. Queremos apresentar coisas que ele nem 
imagina. Posso? Pode!! Aqui você vai poder fazer. Isso é o DNA do Magazine Luiza, essa 
proposta de ousar, inovar e levar para classes mais simples que não têm muito acesso a 
conectividade, as possibilidades para eles estarem cada vez mais conectados. Brasil: Provendo 
acesso a esses consumidores, não tem como não dar certo!” (J. Trajano) 

“O varejista está começando a entender que na internet ele consegue identificar a pessoa como 
uma só e poder fazer um nível de personalização quase que one to one. Daqui a pouco, é só 
você chegar na loja e dar o seu CPF e o vendedor já vai ver o caminho que você teve até a loja e 
vai poder te ajudar.” (A. Fatala) 

Gestão 
centrada na 
jornada física e 
digital do 
consumidor. 

“No mobile vendas, o vendedor tem o histórico do cliente e, com o cliente na loja, pode 
escolher, clicar e se quiser comprar é só clicar e está feito. Feita a compra. O segundo passo é 
compra aqui, já paga aqui e eu envio informação (fizemos o app para o estoquista) para o 
estoquista já saber que você acabou de pagar. Assim,  já vou pegar o produto e entregar para o 
consumidor... Estamos fazendo para que a vida do cliente na loja seja mais agradável.” (A. 
Fatala) 
“Hoje, já fazemos muitas ações diferentes. O pessoal de CRM roda modelos para tentar fazer 
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Códigos   Como compreendem no Magazine Luiza e principais ferramentas?  
previsões de qual será sua próxima compra e manda um tablóide para sua casa. Por exemplo, se 
eu identifico que você quer um produto que andou pesquisando no app... Não quero te mandar o 
tablóide, mas envio um push direto no app te avisando que aquele produto chegou na loja que 
fica perto de você. Assim, vamos trabalhando para que a experiência tenha uma continuidade 
nos canais.” (A. Fatala) 

Maior 
eficiência 
operacional 

“No futuro, a eficiência operacional tende a reduzir o gap de preços entre internet e o fisico. 
Como fazer com que o vendedor de loja não veja online como concorrente? No futuro, ele 
poderá vender os 5 milhões de skus, o mesmo vendedor.... isso aumenta muito sua eficiência 
operacional.” (A. Fatala). 
“Hoje estamos ainda em transformação. O Magazine no e-commerce não nasceu diferente dos 
seus concorrentes sob o ponto de vista logistico, tinha só um CD para abastecer o Brasil nesse 
canal... Começamos a tirar beneficios da nossa malha local e se o e-commerce tinha pedido de 
um produto que estava em um CD mais próximo, esse passou a atender. Bem.. essa foi a 
primeira parte. A questão fiscal não era drive nesse momento, mas sim viabilizar para o 
consumidor. Agora, vamos trabalhar para melhorar a engenharia fiscal, uma vez que temos 
artérias e CD´s para viablizar uma combinação de estoque que seja ótima do ponto de vista 
fiscal e não apenas logístico atendendo sempre o consumidor da melhor maneira possivel.” (R. 
Ruiz). 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Quadro 17: O que esperar para o futuro (parte 2) 

Códigos   Competências / Ferramentas Proposição Posição IBM 
Um ecossistema digital Marketplace integrado à Logística, ao MPOS e ao 

App 6 100% 
Implementação na sua 
plenitude 

Desenvolver a prestação de serviços e não mais 
apenas a venda de produtos. Exemplos: eventos 
nas lojas fisicas, créditos para compras offline e 
online; instalação de telefonia, suporte ao uso de 
apps, etc. Foco no consumidor. 

6 100% 

Entender o consumidor, 
entender a experiência 

Entendimento do cliente e sua jornada online e 
offline; maior assertividade e inteligência no uso 
de algoritmos; sistemas que integrem a jornada 
física e online; conhecer bem os produtos e 
serviços correlatos.  

6 100% 

Gestão centrada na jornada 
física e digital do 
consumidor 

Uso da plataforma Bob, que tem como diferencial 
as comunidades, que permitem identificar o 
impacto da recomendação de determinada pessoa, 
seja de uma compra, sugestão ou avaliação de 
produto, dentro de sua rede de amigos. 

6 100% 

Maior eficiência operacional O consultor das lojas rentabilizando o negócio 
pela venda de serviços e pela amplitude de 
portfólio. A logística mais equilibrada com 
engenharia fiscal. 

6 100% 

Fonte: dados da pesquisa 
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7  ANÁLISE DO ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS PROPOSIÇÕES TEÓRICAS E AO 

BOLETIM OMNICHANNEL DA IBM 

Antes de responder ao objetivo principal desse trabalho em compreender os impactos do 

ambiente multicanal para um varejista em transição para omnichannel, cumpre retomar as 

etapas que permitiram construir a resposta. 

◦ Contextualizar canais de marketing; 

◦ Contextualizar  conceito multicanal; 

◦ Contextualizar conceito omnichannel ; 

◦ Entender a transição para abordagem omnichannel; 

◦ Estabelecer proposições teóricas a partir da revisão bibliográfica e definir 

categorias de análise; 

◦ Aplicar categorias de análise em um estudo de caso único; 

◦ Aplicar avaliação executiva de gestão omnichannel em um estudo de caso único; 

◦ Análisar em relação às proposições teóricas que orientaram o estudo. 

Uma vez realizada a revisão conceitual e, a partir dos pontos de atenção destacados no item 

4.1, a autora definiu proposições teóricas que fundamentaram o estudo e, a partir dessas 

proposições, estabeleceu cinco categorias de análise que serviram como orientação para as 

entrevistas e análise. Conforme discutido no item 4.1 desse trabalho, as seguintes proposições 

e seus respectivos autores fundamentaram uma orientação para a condução desta pesquisa:  

• Vetores de mudança para a evolução multicanal, destacado por Zhang et al. 

(2010); 

• O princípio operativo do gerenciamento do consumidor em detrimento da gestão 

por categorias, de Coughlan et al. (2012); 

• Mudança do papel de marketing na organização em busca do engajamento do 

consumidor, segundo Kumar (2015); 

• A evolução na gestão dos 4P’s do mix de marketing, caracterizando o e-marketing 

mix sob a possibilidade de infinitas estratégias possíveis, por Goi (2009); 

• A evolução na gestão de canais de marketing como fonte de vantagem 

competitiva, segundo Rosenbloom (2012); 

• Estágio omnichannel e a interação entre marcas e canais, conforme Rigby et al. 

(2013) e Neslin et al. (2014). 

As categorias de análise foram assim estabelecidas:  
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1. Vetores de Mudança; que identificou os principais fatores de influência na 

decisão corporativa por uma abordagem multicanal, visando o estágio 

omnichannel; 

2. Impactos na organização; que apontou a repercussão e consequências de uma 

transição omnichannel (com gestão de canais múltiplos e integrados) sobre 

uma organização tradicional iniciada por gestão de canais simples . 

3. Impactos na gestão do mix de marketing; que identificou os efeitos de uma 

transição omnichannel sobre a tradicional gestão dos 7 P’s do varejo. 

4. Desafios na integração de canais; que destacou implicações e percalços para a 

organização durante a transição na busca por uma excelência operacional no 

ambiente omnichannel; 

5. O que esperar para o futuro; que sinalizou expectativas e a visão de futuro para 

uma gestão omnicnhannel no Brasil. 

 

7.1  Análise de resultados em relação às proposições teóricas 

Conforme discutido no capítulo 4 deste trabalho, segundo Yin (2010), uma das vantagens da 

opção pelo estudo de caso único está em verificar “se as proposições da teoria estão corretas 

ou se algum conjunto alternativo de explanações pode ser mais relevante”. Dessa maneira, 

seguem abaixo as considerações da autora. 

 

7.1.1  Proposição teórica 1  

Vetores de mudança para a evolução multicanal, destacado por Zhang et al. (2010). Autores 

apontam que mais de 80% dos varejos americanos multicategorias já vendem produtos ou 

serviços em múltiplos canais. Zhang et al. (2010) destacam que esse movimento teve início a 

partir de 1999 nos Estados Unidos, quando varejistas tradicionais passaram a destinar 

recursos, esforços e prioridades estratégicas para a internet. Os autores destacam que o 

principal fator que causou a migração para uma operação multicanal foi a busca de maior 

rentabilidade e otimização no desempenho operacional. A melhoria na performance financeira 

das organizações se baseava em três fatores: i) menor custo para entrada em novos mercados; 

ii) maior índice de satisfação e lealda de do consumidor; iii) criação de vantagem competitiva 

sustentável (ZHANG, et al, 2010). 

Neste estudo de caso no Magazine Luiza foram identificados como principais vetores de 

mudança para a transição multicanal a visão de futuro desenvolvida pela liderança e gestores; 

a constante curiosidade, a busca pelo conhecimento; e o mindset de inovação e 
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empreendedorismo, enraizados na cultura da empresa. Pode-se dizer que a cultura de 

inovação traz um caráter intuitivo para algumas decisões mais complexas, fazendo com que, 

mesmo sem ter dados claros, pesquisas ou referências, a empresa venha a apostar em ideias 

como o projeto das Lojas Eletrônicas, por exemplo, na busca pela rentabilidade e otimização 

no desempenho operacional, viabilizando menor custo de entrada em novos mercados 

conforme destacam Zhang et al. (2010). Assim foi também o processo para a decisão no ano 

2000 de integrar as operações online e offline, enquanto o mercado local se desenvolvia com 

operações separadas, e hoje a integração se tornou a fonte de vantagem competitiva para a 

empresa e sua rentabilização; e como último exemplo, importante destacar a criação do social 

commerce, Magazine Você, modelo que se iniciou com foco nas plataformas Orkut e 

Facebook e, atualmente é um social commerce aplicável a qualquer rede social da preferência 

do consumidor. 

 

7.1.2  Proposição teórica 2 

Rosembloom (2015) afirma que várias empresas criaram estruturas multicanais incluindo 

canais online e, cada vez mais, corporações 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. 

No Magazine Luiza, a operação cada vez mais centrada no consumidor é evidenciada na 

transformação das áreas e seus tradicionais papéis, rompendo um modelo de operação clássico 

centrado na transação de produtos/categorias, para um modelo centrado no consumidor e sua 

experiência. Destaca-se aqui o papel transformador das áreas de logística; Tecnologia, 

Marketing e Comercial.  

A área de Logística do Magazine Luiza deixou de ter foco em lote de produtos para gerenciar 

o cliente, pedido a pedido. A construção da malha viária transformou o papel dos centros de 

distribuição que se tornaram além de depósitos, pontos de transbordo; e as lojas, por sua vez, 

assumiram dois papéis com a transição: se tornam centros de experiência e também centros de 

distribuição com o novo serviço Retira Loja. 

A área de Tecnologia deixou de ser prestadora de serviços e se transformou em business 

partner. Busca entender o cliente, suas preferências, seu comportamento de pesquisa e 

compra de produtos e assim, passou a atuar com a área de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Produtos. Ter o consumidor como centro da operação, viabilizou à área de Tecnologia 
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estruturar produtos e projetos sob uma gestão de redes, força propulsora para engajamento dos 

consumidores e parceiros com os produtos e serviços do Magazine Luiza. 

O foco no consumidor também transformou a área Comercial tanto pela multiplicação de 

canais, como pela gestão do portfólio com foco em variedade x profundidade na busca pela 

melhor prestação de serviço ao cliente e os consultores se transformam em consultores 

digitalizados. 

Por fim, a área de Marketing trouxe o digital como prerrogativa no ambiente multicanal, 

atuando nos múltiplos pontos de contato com o consumidor: loja física; loja online; redes 

sociais, campanhas online e offline, CRM.  

O princípio operativo centrado no consumidor pode ser identificado no Magazine Luiza desde 

o início da história da empresa (a começar pelo concurso com consumidores para dar nome à 

empresa, antes A Cristaleira, para se tornar Magazine Luiza em 1957) e desde então a 

evolução e representatividade do consumidor na empresa é crescente. O fator transformador 

da transição para omnichannel está na transformação de papéis das áreas de uma gestão 

tradicional em silos, para uma gestão em rede conectada, tendo como o consumidor como 

centro operativo de toda a organização. 

 

7.1.3  Proposição teórica 3 

Mudança do papel de marketing na organização em busca do engajamento do consumidor, 

segundo Kumar (2015). Segundo o autor, a área de marketing deve integrar novos canais e o 

comportamento dos consumidores, incorporando a crescente heterogeneidade de clientes e se 

utilizando eficientemente de métricas para otimização de recursos.  

O novo papel de marketing é identificado no Magazine Luiza principalmente por quatro 

características. A primeira é pela gestão do marketing de resultados do Marketing Online, área 

com foco em soluções de venda e rentabilização através de promoções, ofertas desenvolvidas 

para cada grupo de clientes. A segunda é pela posição de destaque que a gestão de conteúdo 

exerce na empresa, embasando lançamento de campanhas além de contar com área dedicada e 

produções próprias de vídeos e imagens para os múltiplos pontos de contato. No Magazine 

Luiza, o gerenciamento de conteúdo é considerado um dos pilares para obtenção de 

engajamento dos consumidores, consultores e demais stakeholders. A terceira característica 

identificada é a semi-descentralização da gestão de branding, uma vez que cada loja física do 

Magazine Luiza tem sua fanpage própria no Facebook com conteúdo próprio dentro de uma 

estratégia para engajar equipe de vendas e consumidores por loja. Da mesma maneira, é o que 
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ocorre com o social commerce Magazine Você. Essa semi-descentralização mobiliza e 

impulsiona o efeito de rede. E a quarta característica identificada é a integração da voz do 

consumidor nos múltiplos pontos de contato, com ferramentas de social listening como 

Sprinklr e pesquisas de monitoramento em mídia offline.  

 

7.1.4  Proposição teórica 4  

A evolução na gestão do mix de marketing, caracterizando o e-marketing mix sob a 

possibilidade de infinitas estratégias possíveis, por Goi (2009).  

A transição para a gestão omnichannel trouxe novos elementos e características na gestão do 

mix de marketing, onde o centro da operação deixou de ser a transação de produtos para a 

prestação de serviços, com o objetivo principal de promover experiências que fidelizem o 

consumidor. Assim, os elementos dos 7P’s do varejo: produto, preço, praça, promoção, 

pessoas, processos e apresentação passam a representar diferentes configurações. 

Produto é apenas parte da experiência envolvida. Dada a heterogeneidade de clientes no 

ambiente omnichannel, o sortimento de produtos ganha relevância. Hoje, Magazine Luiza tem 

mais de 50.000 itens e com o marketplace pretende chegar em mais de um milhão de SKU’s. 

A gestão do preço é em tempo real e intensa, além de ser gerenciada por tipo de canal: offline 

e online. A concorrência no ambiente online se dá em função de conveniência e preço; nesse 

contexto, a loja física vem oferecer experiências sob um distinto posicionamento de preços. 

Com o e-commerce atendendo a todo país e uma moderna malha viária, Magazine Luiza 

rompeu barreiras geográficas e hoje vende qualquer produto em qualquer lugar. Promoção, 

assim como o Preço, assume a característica de ser em tempo real no ambiente online e no 

offline se apresenta sob novas configurações, como por exemplo promoções com foco em 

conteúdo a exemplo da campanha Missão Digital; Pessoas também mudaram seus papéis e 

hoje todos os colaboradores foram digitalizados e capacitados a se tornarem consultores, 

prestadores de serviços e não mais vendedores.  

Por fim, Processos se transformaram em rede de conexões, num ambiente de 

compartilhamento e transparência de informações. O Portal Luiza (intranet), a rádio e TV 

Luiza são exemplos de ferramentas para o bom funcionamento da rede, bem como a 

construção de uma a malha logística interconectada para viabilizar operação multicanal. A 

apresentação de produtos assume novas configurações voltadas para a jornada de compra e 

não mais em função da transação de venda. A apresentação se baseia em usabilidade e 
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interação com usuário em tempo real. A utilização de algoritmos para customização do 

aplicativo Magazine Luiza e da visibilidade de produtos online são exemplos de ferramentas 

que viabilizam inúmeras e customizadas formas de apresentação. 

O modelo de gestão do mix de marketing tradicional baseado nos 7 P’s do varejo deixou de 

ser processual, podendo assumir infinitas configurações a fim de viabilizar experiências. 

 

7.1.5  Proposição teórica 5 

A evolução na gestão de canais de marketing como fonte de vantagem competitiva, segundo 

Rosenbloom (2012). Para o autor, a característica de inimitável é a mais importante dentro do 

desenho dos canais de distribuição. E é necessária uma continua adaptação dos agentes 

perante as mudanças no ambiente, gerando impacto em toda a rede de distribuição.  

Esta pesquisa identificou que o sucesso da operação multicanal do Magazine Luiza reside não 

apenas na plataforma integrada das operações online e offline, mas também na cultura de 

inovação e empreendedorismo centrada no consumidor, quebrando barreiras, silos e mesmo 

divisão entre canais. A estrutura de relações sociais baseada na confiança, compartilhamento e 

transparência de informações faz parte da cultura da empresa e se mostra como essencial para 

o sucesso da gestão em redes de conexões. No ambiente omnichannel, onde não há uma 

formula única de atuação e onde empresas grandes precisam adotar o mindset de start ups 

para inovar, liderar e atuar quebrando barreiras internas e externas, essa estrutura de relações 

sociais se mostra essencial. Como já mencionado, a gestão multicanal em países emergentes 

lida com inúmeras barreiras em infraestrutura e suporte, exigindo papel de liderança atuante 

junto às instituições governamentais.  

Rosenbloom (2012) e sua proposição teórica de que a gestão de canais de marketing deve ser 

uma fonte de vantagem competitiva sustentável, construindo características de difícil imitação 

pode ser identificada no Magazine Luiza de diferentes maneiras. Primeiro pelas inovações 

disruptivas em canais de marketing como lançamento das Lojas Eletrônicas em 1992 e o do 

primeiro social commerce, Magazine Você, em 2011. Segundo, pela atuação da liderança da 

empresa junto a instituições, sendo um dos varejos impulsionadores do IDV, Instituto de 

Desenvolvimento do Varejo e também por liderar iniciativas como a já mencionada liminar 

adquirida da Lei do Bem (que garantiu alíquota zero de PIS/COFINS para informática e 

telefonia para varejos). Terceiro, pela profundidade na gestão das especificidades de cada 

canal sem perder o foco no consumidor, transformando o papel das áreas internas como 
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Tecnologia, Comercial, Logística e Marketing a fim de viabilizar a necessária flexibilidade 

para a operação multicanal, bem como por promover iniciativas como, por exemplo, 

treinamento e compartilhamento de informações com os 100.000 divulgadores do Magazine 

Você; capacitação e digitalização dos consultores nas lojas físicas; o chat online de 

atendimento virtual feito pela Lu, dentre outros. E, por último e mais importante, pela visão 

estratégica de canais que move toda a operação do Magazine Luiza, sendo inclusive 

mencionada na missão da empresa “estar presente onde, quando e como o cliente desejar, seja 

em lojas físicas, virtuais ou online.” 

 

7.1.6  Proposição teórica 6  

Rigby et al. (2013) e Neslin et al. (2014) destacam o estágio omnichannel e a consequente 

interação entre marcas e canais. A diversidade e pulverização dos inúmeros pontos de contato 

de um contexto omnichannel, tornam a experiência do consumidor mais social. Compreender 

essa experiência e a jornada completa do cliente com a complexidade crescente de seu 

comportamento de compra, tornou-se um fator chave de sucesso para organizações.  

Esse trabalho identificou este estágio como o atual momento da transição do Magazine Luiza 

para a abordagem omnichannel, buscando maior eficiência operacional na implementação de 

uma gestão omnichannel. A visão e o desenvolvimento de um ecossistema digital da empresa 

têm a proposta de facilitar a implementação de soluções integradas, bem como capacitar 

efeito de rede e, além disso, o Magazine Luiza vislumbra que na omnichannelidade vai poder 

oferecer o conforto aos seus consumidores, seja pela experiência ou pela conveniência. 

A autora conclui ser este o atual estágio atual da transição omnichannel do Magazine Luiza, a 

partir da identificação das seguintes evidências: i) pela etapa de integração das bases de CRM 

online e offline que viabilizará uma compreensão mais sofisticada do consumidor, pelo 

conhecimento da jornada do cliente cross-canal e seu comportamento nos diferentes 

ambientes de compra; ii) pelo planejamento de lojas como centros de experiências sendo uma 

parte da jornada de compra individual do cliente e não mais como centros de transação de 

produtos; iii) pelo protagonismo crescente da gestão de conteúdo no Magazine Luiza, 

buscando dar foco em experiências e serviços; iv) pelo sucesso do social commerce,  

Magazine Você, um canal de marketing que é ao mesmo tempo de vendas, comunicação e 

promoção refletindo a teoria de Neslin et al. (2014) sobre a interação profunda que passa a 

existir entre as marcas e canais.  
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Após retomar as etapas do estudo e de responder às proposições teóricas, no próximo item a 

autora aplica uma avaliação executiva sobre o estágio da transição omnichannel na atual 

operação do Magazine Luiza.  

 

7.2  Respostas ao assessment da IBM, conhecido como “Boletim Omnichannel”  

Ao final de 2015, a consultoria IBM desenvolveu um estudo nos Estados Unidos conhecido 

como o “Índice de Experiência do Cliente Omnichannel” (OcCEI), pelo qual avaliou como os 

principais varejos dos Estados Unidos estavam desempenhando seus serviços omnichannel. 

Pelo método do “comprador oculto” os 100 principais varejos multicanais nos Estados Unidos 

foram pesquisados. Foi gerado um “benchmark” para o desempenho ideal do varejo 

omnichannel em relação a critérios definidos pelo consumidor moderno e hiperconectado. 

Por esse estudo, que aqui vamos chamar de Boletim Omnichannel, varejistas podem avaliar 

sua performance e seu estágio atual em sete áreas críticas e compreender como seus esforços 

em e-commerce se relacionam aos dos demais varejos de seus respectivos segmentos. 

Vale destacar que o estudo partiu de duas informações do instituto de pesquisa Forrester 

Research: i) já em 2016, canais digitais nos Estados Unidos influenciam em mais de 50% das 

vendas nos canais físicos; ii) 63% dos consumidores tendem a visitar a loja física depois de 

verificarem a disponibilidade de estoque na loja (IBM Commerce, 2016). 
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Figura 24: Vendas Cross-canais EUA 

Fonte: Forrester Research (USD bilhões)  
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Nesse contexto, torna-se relevante que os varejistas avaliem seu desempenho em relação às 

expectativas do cliente omnichannel, bem como aos demais players nos segmentos em que 

atua. 

Cumpre ressaltar que, mesmo nos Estados Unidos, um país referência em omnichannel, com 

índice de penetração online acima de 90% e estrutura mais evoluída do que a de países 

emergentes como Brasil, atualmente são poucos varejistas que ocupam posição de líderes na 

transição omnichannel. No segmento de bens de consumo de massa, onde classifica-se o perfil 

do Magazine Luiza e excluindo varejistas que tenham iniciado suas operações online, são 

apontados como os varejos americanos mais evoluídos na transição para omnichannel: Best 

Buy, Home Depot e WalMart, conforme fugura abaixo. 

 
Figura 25: E-commerce versus Brick & Mortar Incentives 

Fonte: L2 Intelligence Report, Omnichannel Retail 2015 
 

O Boletim Omnichannel da IBM contempla sete áreas críticas, sobre as quais cada varejista 

deve continuamente avaliar seu estágio e revisar 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; 

6 Experiência no Call Center (Atendimento, SAC); 

7 Mídia Social. 
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7.2.1  Experiência Digital e Online 

Neste ítem, o estudo pretende avaliar o quão alinhada a execução digital está com objetivos 

estratégicos da empresa. O índice de abandono do carrinho de compras online é de 68% 

(INSTITUTO BAYMARD, 2016), indicando que consumidores demandam muito mais de 

suas experiências digitais e migram para outros sites em busca daqueles que sabem prover 

uma melhor experiência. São três fatores críticos de sucesso para uma boa experiência digital 

e online: 

- Experiência individualizada: consumidor omnichannel quer sortimento de 

produtos, ofertas, conteúdo e promoções relevantes. 

- Conteúdo empírico/experiência: a jornada do cliente não é mais transacional, mas 

sim baseada em seus interesses, desejos e expectativas. Torna-se importante assegurar 

que a experiência online “converse” com o cliente através de vídeos, blogs, revisões e 

que as informações detalhadas dos produtos engajem consumidores ao longo da 

jornada de compras; 

- Diferenciação de marca e experiência. Manter seu propósito de marca ao longo de 

todas as interações/pontos de contato no ambiente digital eleva a presença da marca a 

uma experiência excepcional e inigualável.  

  

7.2.2  Experiência na Loja Física 

Neste item, o estudo considera o consumidor omnichannel que quer uma convergência 

“física-digital”, ou seja, buscam os mesmos benefícios que têm no ambiente físico e no 

online, conforme transitam de um para o outro. Os fatores considerados críticos para uma 

efetiva experiência de loja são: 

- Wifi conectando smartphones como parte da experiência de compra para consulta 

a avaliações de produtos, revisões, comparações, ofertas personalizadas etc. 

- Vitrines/Prateleiras inteligentes que interagem com o cliente via dispositivo móvel 

ou métodos de fidelidade para prover informaçãoo adicional de produtos, ofertas 

personalizadas e comunicação; 

- “Provadores inteligentes” que interagem com o cliente via telas interativas;  

- Um plano de assinatura/adesão com ofertas exclusivas como entrega mais rápida, 

serviços gratuitos (que geralmente seriam pagos), privilégios exclusivos (não 

disponíveis para o público em geral). 

 



122 

 

7.2.3  Flexibilidade Logística 

Neste item o estudo considera a expectativa do consumidor omnichannel de ter uma 

experiência única ao longo da jornada de compras, incluindo processo de entrega e 

devoluções de produtos. Os fatores críticos de sucesso dessa área são: 

- Excelência e simplificação da execução dando aos consumidores visibilidade de 

estoque e do pedido de compra. Quanto maior a visibilidade, maior é a tendência de 

compra. Se o consumidor omnichannel pode ver com antecedência a disponibilidade 

de estoque local, 73% deles tendem a ir até a loja para comprar, enquanto que apenas 

36% o fazem sem ter essa visibilidade;  

- Viabilizar a compra e recebimento de mercadorias em qualquer canal, seja online 

ou físico; 

- Viabilizar um processo de devolução omnichannel de produtos, ou seja, a loja 

física pode receber devoluções de uma venda online, por exemplo.  

 

7.2.4  App e Site Móvel 

Neste item, o estudo avalia a consistência da execução da estratégia online móvel. Considera 

os seguintes fatores: 

- O varejista oferece um efetivo aplicativo móvel, ou apenas uma ferramenta de 

“browsing”/navegação; 

- O cliente pode dar início a uma compra no aplicativo e terminá-la no desktop de 

casa, ou vice-versa; tem visibilidade do histórico de compras e recebe atualização de 

seu pedido via SMS?; 

- O serviço de compra online e retira na loja é oferecido também para compras no 

aplicativo; 

- É oferecido serviço de pagamento móvel (carteira inteligente) para compras 

físicas?; 

- As mensagens de marketing são consistentes para todos os canais móveis e 

online? É possível enviar mensagens para os celulares via SMS/MMS? 

 

7.2.5  Marketing Integrado e Precificação 

Esta seção avalia a consistência da experiência entre os distintos canais. Considera os 

seguintes fatores como críticos para sucesso: 

- As campanhas de marketing, programas de lealdade e precificação de produtos 

são coordenados e consistentes cross-canais?  
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7.2.6  Experiência com Call Center (Atendimento, SAC) 

O call center ou canal de pós-venda é onde o consumidor espera ter uma experiência que seja 

rápida, eficiente e sem nenhum ponto de dor. E, em geral, esse ponto de contato é visto com 

superficialidade pelas empresas. O Boletim Omnichannel aqui avalia: 

- O quanto os atendentents de pós-venda/call center têm completo acesso às 

informações relevantes para reduzir a instafisfação/evasão de clientes associadas ao 

número de clientes que abandonam interações click-to-call e click-to-chat;  

- Se os atendentes de pós-venda/call center tem acesso completo a dados que os 

possibilitem realizar ofertas cross-venda e up-sell baseadas nas necessidades de cada 

cliente, gerando receita adicional. 

 

7.2.7  Mídia Social 

Esta seção compreende que sentimentos sociais têm exercido grande influência em como os 

clientes descobrem uma marca/produto/serviço; a experimentam e compram. Os fatores 

críticos de sucesso para uma boa execução em mídias sociais são: 

- O time de marketing e comunicações estão cientes da percepção que sua marca 

tem nas mídias sociais?; 

- A área de e-commerce incorpora os feedbacks de clientes tanto no desenho do site 

como na oferta de produtos?; 

- Consumidores podem “linkar” suas contas nas mídias sociais com o login de seu 

site? 

- Consumidores podem comprar seus produtos diretamente pelas redes sociais?; 

- As mídias sociais são usadas para nutrir/engajar clientes leais? 

Depois de explicar cada seção do “Boletim Omnichannel” abaixo segue a avaliação que a 

autora realizou sobre o desempenho identificado do Magazine Luiza. 
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Quadro 18: Avaliação sobre o desempenho identificado do Magazine Luíza 

Seção1.	

CATEGORIAS PONTOS	PARA	CONSIDERAR PONTOS SCORE

Clientes	podem	fazer	browsing	por	fabricante,	marca	ou	preço?	 2	=	SIM 2

O	site	oferece	venda	guiada	para	ajudar	aos	clientes	determinarem	qual	o	produto	

precisam,	sem	mesmo	conhecerem	o	produto	antes?
1=	SIM 1

Resultados	efetivos	de	busca Quando	não	há	no	seu	portfolio	um	produto	que	atenda	perfeitamente	à	busca	

realizada,	seu	site	oferece	opções	similares?	
3	=	SIM 3

Histórico	do	cliente	cross-canais
A	experiência	online	do	cliente	é	personalizada	pelo	seu	histórico	de	compra	na	loja,	

no	app,	site	e	televendas/call	center?
3	=	SIM 0

Personalização Consegue	prover	uma	experiência	personalizada	baseada	em	informações	do	cliente	

cross-canais,	incluindo	o	histórico	de	busca	e	de	compra?
3	=	SIM 0

Disponibilidade	de	Produtos O	shopper	online	pode	visualizar	a	disponibilidade	de	estoque? 3	=	SIM 0

1	=	Algumas	lojas
3	=	Todas	lojas

Os	shoppers	podem	facilmente	ver	status	do	pedido	de	compra? 1	=	SIM 1

Há	envio	de	email	ou	SMS	de	atualização	sobre	status	do	pedido	de	compra? 1	=	SIM 1

Shopper	pode	fazer	o	rastreamento	do	pedido	pelo	site? 1	=	SIM 1

1	=	NOVO	PEDIDO
2	=	REVISÃO	DO	PEDIDO
3	=	ADICIONAR	SERVIÇOS

Bate	papo	com	SAC	/	Atendimento	ao	
Cliente

Há	o	chat	online?	É	rápido	e	facil	de	usar? 3	=	SIM 3

SCORE	TOTAL 13

Shopper	pode	solicitar	serviços	online	como	de	instalação,	por	exemplo?Agendamento	de	Serviços	Online

1

Experiência	Digital	e	Online

Fácil	navegação	pelos	produtos

Status	de	Pedidos	de	Compra

Disponibilidade	de	Produtos	na	Loja O	shopper	online	pode	ver	o	estoque	da	loja	e	a	disponibilidade?

0

  

CATEGORIAS PONTOS	PARA	CONSIDERAR PONTOS SCORE

Serviços	móveis	dentro	das	lojas.	

Há WIFI nas lojas, prateleiras/vitrines inteligentes ou 
outros serviços móveis nas lojas? (smartphones como 
parte da experiência na loja)

3 = SIM 3

1 = SIM

Comparação	de	produtos	com	mobilidade 3 = TODAS AS LOJAS

1 = SIM

3 = TODAS AS LOJAS

1 = ALGUMAS LOJAS

3 = TODAS AS LOJAS

1 = ALGUMAS LOJAS

3 = TODAS AS LOJAS

1 = ALGUMAS LOJAS
2 = CROSS, UPSELL 
COACH

Consultores têm permissão para ofertas personalizadas 
cross-selling ou up-selling? 3 = TODAS AS LOJAS 0

SCORE	TOTAL 7

Consultor de loja pode acessar o histórico de compras 
cross-canal do cliente? 0

Experiência	nas	Lojas	Físicas

Serviços	do	tipo	"self	service"para	
infromações	de	produtos.

"Line	Busting"

Diversidade	de	formas	de	pagamento	-	
Mobile	Wallets	(	Apple/Samsung	Pay)	

Consultor	de	vendas	tem	a	visão	
holistica	do	cliente.

Consultores de vendas têm mobilidade na loja e o 
shopper pode pagar de qualquer lugar? 3

Consumidores podem pagar com seus smartphones se 
utilizando de vários métodos ( ex: Apple Pay, Samsung 
Pay)

1

É ofertado um app para comparação de produtos em 
dispositivos móveis? 0

Shopper pode acessar facilmente detalhes sobre 
produtos no seu dispositivo móvel, por exemplo, via QR 
Code?

0
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Seção	3.	

CATEGORIAS PONTOS	PARA	CONSIDERAR PONTOS SCORE

Opção	de	entrega	expressa Consumidor	pode	receber	suas	compras	no	dia	seguinte?
2=	SIM			3=	NACIONAL 0

Opção	de	entraga	no	mesmo	dia Consumidor	pode	receber	suas	compras	no	mesmo	dia? 2=	SIM			3=	NACIONAL 0

1	=	3-5	DIAS 1

Entrega	agendada	 Há	a	comunicação	da	data	precisa	para	o	recebimento	das	compras? 2	=	1-3	DIAS 0

3	=	1	DIA 0

1	=	3-5	DIAS 0

2	=	1-3	DIAS 0
3	=	1	DIA 0

Serviço	de	Retirada	na	Loja É	possível	comprar	online	e	retirar	na	loja? 2	=	SIM			3	=	TODAS	LOJAS 3

1	=	ACORDO	P/	ATÉ	24H 0

2	=	ACORDO	P/	MESMO	DIA 0

3	=	<	3	HORAS 0

2	=	SIM						3	=	TODAS	LOJAS

2	=	SIM

3	=	TODAS	AS	LOJAS

A	loja	pode	colocar	à	venda	o	ítem	de	devolução	que	tenha	sido	comprado	online?

1	=	COMPRA/DEVOLUÇÃO	ONLINE

2	=	COMPRA	CALL	CENTER	/	 0

3	=	COMPRA	NA	LOJA/DEVOLUÇÃO	

SCORE	TOTAL 8

2	=	TODAS	AS	LOJAS

É	possível	a	devolução	de	ítens	online,	independente	do	canal	original	da	compra?Devolução	e	Troca	online

2

3

1	=	POR	SERVIÇO
Quão	flexivel	é	a	política	de	devolução	e	é	bem	executada	nas	lojas?	Consumidor	pode	

comprar	online	e	devolver	na	loja?

Há	um	processo	claro	na	loja	para	o	consumidor	retirar	suas	compras	feitas	online?	

Devolução	e	Troca	na	loja	física

Comprometimento	com	data	de	entrega É	possível	se	comprometer	com	uma	precisa	data	de	entrega?

Acordo	de	Nível	de	Serviço	para	
Retirada	na	loja	

Há	um	acordo	(	SLA)	com	cliente	de	garantia	da	data	de	disponibilização	da	compra	

online	para	retirada	na	loja?

Flexible	Fulfillment

Reserva	online	para	Compra	offline Cliente	pode	reservar	online	e	retirar	na	loja? 0

Experiência	de	Retirada	na	Loja

  
Seção&4.&

CATEGORIAS PONTOS&PARA&CONSIDERAR PONTOS SCORE

Compras(móveis( A&experiência&é&adaptada&por&tipo&de&dispositivo&móvel&(&tablet,&smartphones)?
&3=&SIM 3

Disponibilidade(de(Produtos Consumidor&móvel&tem&visibilidade&do&estoque? 3=&SIM&& 0
1&=&Algumas&Lojas 0

Disponibilidade(de(Produtos(na(Loja Consumidor&móvel&tem&visibilidade&do&estoque&nas&lojas? 3&&=&Todas&as&lojas 0

1&=&compras&online 1
2&=&pedidos&de&algumas&lojas 0
3&=&pedidos&de&todas&as&lojas 0

Scanear(e(aprender( Consumidores&podem&scanear&códigos&de&barras&ou&QR&codes&nas&lojas&para&acessar&
informações&de&produtos,&avaliações,&revisões? 2&=&SIM&&&3&=&TODAS&LOJAS 0

1&=&Localizador&sem&GPS 0
3&=&Todas&lojas&com&GPS 3

1&=&Por&canal&(&até&3)&

8SCORE&TOTAL

App&da&Marca

Localizador(de(lojas(((GPS) O&app&ou&site&móvel&tem&o&GPS&para&localizar&a&loja&mais&proxima?

Visão(Holítica(do(Consumidor As&atividades&móveis&e&histórico&de&browsing&é&capturada&e&disponibilizada&para&
consultores&nas&lojas,&call&center&e&loja&online?

1

Visibilidade(do(status(do(pedido(de(compras( Consumidor&móvel&tem&visibilidade&do&status&do&pedido&de&compras?

 
Seção&5

CATEGORIAS PONTOS&PARA&CONSIDERAR PONTOS SCORE

2&=&SIM

3&=&TODAS&AS&LOJAS

Benefícios&dos&programas&de&lealdade&são&disponíveis&online&e&offline? 1&=&DISPONÍVEIS&NA&LOJA 0
Os&programas&são&integrados&ou&separados? 1&=&PROGRAMAS&SÃO&INTEGRADOS 0

SCORE&TOTAL 3

3&=&SIM

Marketing&Integrado&&&Pricing

Há&consistência&de&preços&entre&os&canais?&Pollítica)de)Preços)Cross)Canais)1)
Transparência)e)execução

Campanhas)de)Marketing)cross1canais

Programa)de)Fidelidade)Integrado

Ofertas&(&cupons&de&desconto)&são&resgatáveis&nas&lojas&e&ofertas&(&cupons&de&
desconto)&das&lojas&são&resgatáveis&online?

0

3
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Seção&6&

CATEGORIAS PONTOS&PARA&CONSIDERAR PONTOS SCORE

Disponibilidade,de,Produto,para,envio O&atendente&do&call&center&tem&visibilidade&completa&de&estoque?& 3&=&SIM 0

Disponibilidade,de,Produto,na,loja
O&atendente&informa&ao&cliente&se&há&disponibilidade&do&produto&desejado&na&loja&
e/ou&quando&o&produto&estará&disponível&na&loja?

3&=&SIM
0

1&=&SIM
3&=&RASTREAR&A&ENTREGA

1&=&TIRAR&NOVO&PEDIDO

2&=&REVISAR&O&PEDIDO

Experiência&com&Call&Center

O&atendente&pode&tirar&um&novo&pedido,&modificar&(&alterar&forma&de&entrega,&forma&
de&pagamento,&atualizar&promoções,&alterar&quantidades)&ou&cancelar&pedidos&
existentes?

1

Status,do,Pedido,de,Compras
O&atendente&tem&acesso&ao&status&do&pedido,&incluindo&rastreamento&de&entregas&ao&
cliente?& 3

3&=&SIMCaptura,de,pedidos,pelo,Call,Center

Agendamento,de,Serviços
O&atendente&pode&tirar&pedidos&de&serviços,&rever&pedidos&existentes&ou&acrescentar&
serviços&a&pedidos&existentes? 0

Visão,Holistica,do,Cliente Atendente&pode&ver&o&historico&online&e&offline&de&compras&e&browsing&do&cliente? 0

3&=&ADICIONAR&SERVIÇOS&AO&
PEDIDO&EXISTENTE

1&=&POR&CANAL

Controle,do,Carrinho,de,Compras O&atendente&pode&assumir&o&carrinho&do&cliente&e&completar&o&processo&para&o&
cliente? 3&=&SIM

0

SCORE&TOTAL 4

 

Seção&7

CATEGORIAS PONTOS&PARA&CONSIDERAR PONTOS SCORE

Interações*no*Facebook
Consumidor&pode&compartilhar,&dar&o&like&(no&Facebook);&pin&(&Pinterest),&twittar&
(Twitter),&etc&diretamente&do&seu&site?

1&=&POR&REDE&SOCIAL&(&ATÉ&3)& 3

Diversidade*de*Redes*Sociais Consumidor&pode&comprar&diretamente&via&redes&sociais? 1&=&POR&REDE&SOCIAL&(&ATÉ&3) 2

SCORE&TOTAL 8

Social&Media

Revisões*Cross7canais São&disponibilizadas&revisões&de&produto&e&avaliações&produzidas&pelos&próprios&
usuários?

3&=&SIM
3

 
 

Resultados da avaliação do “Boletim Omnichannel” da IBM, segundo o qual varejos podem 

se classificar como:   

- “Laggards” ou Desacelerados, varejos com score  <10%;  

- “Fast Followers” ou Em Transição varejos com score entre 10% e 70%;  

- “Innovators” ou Inovadores, varejos com score superior a 70%. 
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Quadro 19: Score Magazine Luíza 

SCORE&ML SCORE&Top&100
Experiência&Digital&e&Online 12 16.5
Experiência&na&Loja&Física 7 2.8
Entrega&Flexível&(&Logística) 7 8.5
App&da&Marca 8 12.8
Marketing&Integrado&e&Precificação 3 7.4
Experiência&no&Call&Center 4 13.7
Mídias&Sociais& 8 5.4

TOTAL 49

SCORE&Magazine&Luiza 37%

SCORE&Médio&100&TOP&Varejos&
Multicanais&nos&EUA 48%

SCORE&MAGAZINE&LUIZA&(&DEZ&2016)

 

SCORE
Experiência/Digital/e/Online 24
Experiência/na/Loja/Física 10
Entrega/Flexível/(/Logística) 10
App/da/Marca 16
Marketing/Integrado/e/Precificação 3
Experiência/no/Call/Center 11
Mídias/Sociais/ 8

TOTAL 82

Score/Magazine/Luiza/(/estimado) 62%

SCORE/MAGAZINE/LUIZA/ESTIMADO/(/DEZ/2017)

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Omnichannel Report Card (IBM COMMERCE, 2016)  

 

O Magazine Luiza, quando comparado aos 100 mais importantes varejos multicanais nos 

Estados Unidos, classifica-se em dezembro de 2016, pelo Boletim Omnichannel da IBM, 

como “fast follower” ou “Em Transição”, destacando seu desempenho em Experiência na 

Loja Física e Mídias Sociais, onde superou índices dos varejistas americanos. A experiência 

diferenciada nas lojas físicas do Magazine Luiza se mostra como estratégica na transição para 

omnichannel, conforme sinalizado pelo L2 Intelligence Report - Omnichannel Retail 2015 

reportado no ítem 7.2 desse trabalho, ao identificar que em 2015, WalMart e HomeDepot 

(considerados líderes no varejo omnichannel de bens de consumo de massa) fortaleceram suas 

operações nas lojas físicas durante a transição.  

Vale ressaltar que, à medida em que o serviço recém lançado de Comprar online e Retirar na 

Loja, hoje válido em 26 lojas com roll out previsto em todas as lojas até dez/2017; bem como 
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quando deverá estar integrada a base de clientes com uma visão holística e agnóstica dos 

mesmos, o score final do Magazine Luiza avança para 62%, posicionando-o mais próximo 

dos varejistas americanos considerados inovadores ou “innovators” pelo estudo (índice a 

partir de 70%).  

Esse resultado corrobora com as respostas acima relacionadas às proposições teóricas, bem 

como pelo atual estágio de transição multicanal identificado no Magazine Luiza, item 7.1.6 

desse estudo, em que se tem início uma intensa interação entre os canais e marcas.  

Ao mesmo tempo, a avaliação acima sinaliza que as principais oportunidades de melhoria 

para o Magazine Luiza residem em relação ao App da Marca, ao Marketing Integrado e 

Experiência no Call Center. 

Cumpre ressaltar que a avaliação do Magazine Luiza pelo Boletim Omnichannel apresentada 

acima é a resultado da percepção da autora baseada nas entrevistas realizadas, pesquisas em 

lojas e experiências pessoais de compras físicas e online como consumidora do Magazine 

Luiza. A fim de comparar esse resultado com a percepção de um executivo do Magazine 

Luiza, foi solicitado que o mesmo questionário fosse respondido por um dos entrevistados. O 

score total gerado para o Magazine Luiza foi de 30%, menor que os 39% quando respondido 

pela autora, ainda que os critérios de resposta tenham sido previamente alinhados. Apesar de 

não ser o principal elemento deste estudo pesquisa, uma vez que trata-se de uma pesquisa 

qualitativa exploratória, a avaliação quando feita pelo próprio Magazine Luiza se mostra mais 

rígida, sinalizando o nível de auto-critica do Magazine Luiza, certamente um fator que 

promove sua contante busca por melhorias.  

A principal diferença entre a avaliação feita pela autora com a realizada pelo Magazine Luiza 

reside nas experiências de “browsing” e de compra do cliente tanto online como offline 

(seções 1, 2 e 4).  

Cumpre ainda ressaltar que ambos os resultados do Boletim Omnichannel se basearam na 

posição implementada em dezembro de 2016. Considerando a velocidade e número de ações 

implantadas pelo varejista e projetos que ainda estão ainda sob confidencialidade, o mesmo 

relatório, certamente, vai gerar um resultado mais avançado em dezembro de 2017 

aproximando ainda mais o Magazine Luiza da posição de um dos maiores inovadores 

mundiais em varejo multicanal. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Respondendo ao objetivo principal desse trabalho em compreender os impactos do ambiente 

multicanal para um varejista em transição para omnichannel, cumpre destacar que, ainda que 

os autores Zhang et. al (2015) indiquem que o principal vetor de mudança para empresas 

americanas em transição omnichannel tenha sido a busca por rentabilidade e otimização no 

desempenho operacional, o presente estudo nos mostra que a mobilização no Magazine Luiza 

se iniciou por uma liderança empreendedora, curiosa, que busca o conhecimento com um 

mindset inovador. Essa característica parte da cultura da empresa e gera movimentos de 

empreendedorismo que, por sua vez, e após um loop de experimentos, consequentemente 

melhoram o desempenho financeiro e operacional. A partir disto, os principais impactos 

durante a transição apresentados e discutidos nesse trabalho são: 

1. A gestão passa a ser centrada no consumidor e não mais em produtos ou 

categorias, o que significa uma transformação das áreas corporativas e seus 

respectivos papéis. Surge uma nova organização pautada pela gestão de jornadas de 

compra com uma rede de centros de distribuição, centros de experiência, consultores 

digitalizados inseridos em um ecosistema digital. O estudo indicou que as áreas de 

Logistica, Comercial, Marketing, Tecnologia assumem um novo papel, uma nova 

dinâmica e novas interfaces, parte de uma organização ágil e voltada à inovação. A 

liderança é participativa formando e empoderando times multifuncionais de trabalho 

que constroem, priorizam inovações e os novos projetos aplicáveis ao negócio. 

2. A excelência operacional é para oferecer serviços e não produtos, influenciando 

diretamente o incremento da receita. Exemplos desses novos serviços para o 

consumidor identificados nesse estudo são: i) visibilidade online de estoque na loja; ii) 

a compra online via dispositivos móveis e poder retirar na loja física; ii) visibilidade 

de pedidos de compras cross-canais; iii) a experiência consistente e personalizada 

cross-canais; iv) um sofisticado e funcional aplicativo móvel da sua marca; v) o uso de 

mídias sociais para o cliente ter o acesso cross-canais. 

3. O estabelecimento de um “mindset” de start up, que se mostra por uma estrutura 

de redes e conexões formada por  relações sociais baseadas na confiança e 

transparência de informações. O processo de trabalho é transparente e as ideias podem 

ser testadas via loops de experimentos e feedbacks (ao invés dos infinitos debates de 

uma organização tradicional, ou mesmo de uma decisão autoritária). 

4. O novo papel de Marketing na organização endereça a diversidade de clientes e de 

jornadas de compra, desenvolvendo o marketing de resultados, com foco na gestão 
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estratégica de conteúdo e semi-descentralização do branding que funcionam como 

gatilho para o efeito de rede através do marketing de afiliados e do social commerce, 

como por exemplo, o Magazine Você.  

5. O desenvolvimento de um ecosistema digital que se propõe a oferecer o conforto 

a seus clientes. O Magazine Luiza se mobiliza para dar esse conforto seja pela 

experiência ou pela conveniência, corroborando com Rigby et al. (2013) e Neslin et al. 

(2014) que sinalizam que interação de marcas e canais deixam a experiência do 

consumidor mais social.  

6. Resultados de vendas são gerados por um comportamento de compra cross-canal 

durante a jornada de compra. Canais digitais já influenciam em mais de 50% das 

vendas nos canais físicos; 63% dos consumidores tendem a visitar a loja física depois 

de verificarem a disponibilidade de estoque na loja; e o índice de abandono do 

carrinho de compras online é de 68%. Esse novo comportamento de compra gera valor 

para a empresa em transição a partir da intersecção de seus pontos de contato.  

Nunca foi tão intensa e premente a necessidade que os varejos têm para a entrega do 

crescimento e lucratividade. Ao mesmo tempo, os resultados são construídos a partir de suas 

capacidades próprias de inovação. E, embora varejos multicanais americanos como Macy’s, 

Nordstrom, Walgreens, Best Buy ou mesmo os europeus como por exemplo, Tesco, Boots e 

John Lewis tenham realizado avanços significativos na abordagem omnichannel, ainda não há 

um exemplo de transformação real e completa para a implementação do omnichannel na sua 

plenitude. Exceção se faz à Amazon, ainda que tenha iniciado sua operação como varejo puro 

online, mas que hoje pode exercer o omnichannel na sua plenitude a partir do lançamento de 

suas lojas físicas viabilizando a excelência em experiência cross-canais.  

O presente estudo nos mostrou que a estratégia do Magazine Luiza em mobilizar a 

organização para a abordagem omnichannel foi acertada, impactando positivamente 

resultados financeiros, sustentando crescimento e lucro mesmo nos momentos de crise. 

Enquanto o Brasil vive uma das maiores recessões da história, o Magazine Luiza divulgou 

resultados no primeiro trimestre de 2017 com receita líquida crescendo 24% em relação à 

2016; o EBITDA avaça em 42,2% e lucro líquido em 229%. O faturamento do e-commerce 

cresceu 56.2%, enquanto o e-commerce no Brasil, no mesmo período, cresceu 8.1%. Um 

“sucesso impressionante”, conforme atestam os próprios analistas financeiros que reconhecem 

não apenas o sucesso no e-commerce, como também o melhor desempenho operacional na 
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execução nas lojas fisicas com Mobile PDV, e ganhos de margem pela diluição significativa 

das despesas operacionais em 2,3 pontos percentuais5.  

O posionamento do Magazine Luiza no Boletim Omnichannel também evidencia o 

protagonismo do varejo na transição omnichannel. Com score de 39% o varejista se destacou 

até hoje na experiência de loja física e em social commerce. Com o roll out de seus novos 

serviços Retira Loja a empresa já avançaria não apenas em fulfillment, como também na 

experiência digital e de seu aplicativo, validando os estudos aqui apresentados de que levar o 

cliente online para loja física e dar visibilidade de estoques são serviços que impactam 

positivamente resultados de vendas para a empresa omnichannel.  

É evidente a alta complexidade envolvida nas profundas mudanças estruturais para a estrutura 

omnichannel. E, como já discutido nesse estudo, não há uma solução “one size fits all”. Cada 

varejo multicanal deverá decidir o seu processo de transição considerando estruturas 

informais para suportar o ambiente omnichannel.  

Além do Magazine Luiza ter sido visionário ao incorporar a importância da diversidade de 

canais em 2000, quando Frederico Trajano questionava o movimento de gigantes como 

WalMart, Kmart e Pão de Açúcar ao separarem suas operações on/off; o Magazine Luiza 

soube mobilizar a profunda transição  omnichannel com uma liderança engajada, ativa, 

empreendedora e, acima de tudo,  participativa. Talvez, seja esse o principal diferencial para o 

sucesso de uma profunda transição: a liderança visionária, ativa e participativa que alivia 

“efeitos colaterais” que surgem em processos de grandes e profundas mudanças. Luiza Helena 

Trajano diz “o dia mais feliz da minha vida foi quando em 2005 ganhamos o prêmio da Great 

Place to Work, como a melhor empresa para se trabalhar”. E ainda ensina sobre o que é ser 

um líder: “Bem… o maior líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham 

que poderiam ir: dando o melhor de si e tirando o melhor das pessoas” (Luiza Helena 

Trajano). 

Quem sabe a próxima referência mundial de uma real transformação virá de um país 

emergente, onde a demanda pela criatividade, liderança e capacidade de inovação se torna 

ainda maior, proporcional às barreiras e desafios a serem transportados? Magazine Luiza, 

objeto de estudo desse trabalho, pode estar no caminho certo para se tornar essa próxima 

referência. Como diz Frederico Trajano: “Temos que pensar no longo prazo”. E, talvez o 

omnichannel em sua plenitude já nem esteja mais a tão longo prazo para o Magazine Luiza.  

 

                                                
5 www.InfoMoney.com.br  
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10 ANEXO 

Roteiro de orientação para as entrevistas com os objetivos específicos do estudo. 

 

Objetivos  
1 2 3 4 5 

 

1. Vetores de 
Mudança 

1.1 Quando foi percebida a necessidade de migrar 
para abordagem  multicanal no Brasil? 

x     

1.2 Como foi percebido? Quais os sintomas na 
organização? 

x     

1.3 Quais os fatores identificados levaram à decisão 
de mudar? (Sofisticação do consumidor, internet, 
saturação de canais ou mercado)  

x    x 

1.4 Governo ou Instituições nacionais 
influenciaram? Como? 

x    x 

1.5 Perfil demográfico do consumidor exerceu 
influência? Como? 

x    x 

1.6 Movimentação da concorrência no mercado 
nacional? 

x     

1.7 Movimentação de players internacionais?  x     

2. Impactos na 
organização 

2.1 O que não estava dando certo, que fez a 
empresa perceber que algo estava diferente? 

 x    

2.2 Gestão era por processos ou por área funcional? 
Mudou? Como? 

 x    

2.3 Como era e o que mudou na estratégia e gestão 
de marketing?  

 x   x 

2.4 Como era e o que mudou na estratégia e gestão 
de vendas / canais? 

 x   x 

2.5 Qual era o papel de marketing até então? Sofreu 
impacto? 

 x   x 

2.6 Qual era o papel da gestão de vendas / canais? 
Sofreu impacto? 

  
x 

  x 

2.7 Havia segmentação de consumidores? Sofreu 
impacto?  

 x    

2.8 Como era o desenho de canais? Sofreu 
impacto? 

 x   x 

2.8 Qual a reação dos profissionais / executivos da 
empresa? 

 x   x 

3. Impacto na gestão 
do mix de marketing 

3.1 Os  4P’s antes estavam sob gestão de que área? 
O que mudou? 

  x  x 

3.2 Como era e o que mudou na estratégia e gestão 
do preço? 

  x   

3.3 Como era e o que mudou na gestão e estratégia 
promocional?   

  x   

3.4 Como era e o que mudou na gestão e estratégia 
do ponto de venda?  

  x   

3.5 Como era e o que mudou na estratégia de 
produto/portfólio / inovação?  

  x   
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3.6 Havia um processo / funil na gestão dos 4 P’s? 
O que mudou?  

  x   

4. Desafios na 
integração de canais e 
gestão dos 4P’s?    

4.1 Quais os desafios na gestão de preço no 
ambiente multicanal brasileiro? A integração pode 
ser dar no curto ou médio prazo? Como? 

  x x  

4.2 Quais os desafios na gestão de produtos / 
inovação / portfólio na gestão multicanal no Brasil? 
A integração pode ser dar no curto ou médio prazo? 
Como? 

  x x  

4.3 Quais os desafios na gestão de canais no 
ambiente multicanal no Brasil?  A integração pode 
ser dar no curto ou médio prazo? Como? 

  x x  

4.4 Quais os desafios na gestão promocional 
/comunicação no ambiente multicanal no Brasil? A 
integração pode ser dar no curto ou médio prazo? 
Como? 

  x x  

4.5 O que estão fazendo hoje diferente, dê 
exemplos de ações / projetos de uma empresa 
multicanal no Brasil?  

  x  x 

5. O que esperam para 
o futuro?    

5.1 Acreditam que terão ainda mais mudanças?    x x 
5.2 Acreditam que a organização continuará a ser 
impactada? Por que? Se sim, como? 

   x x 

5.3 Como vislumbram o mercado de vestuário no 
médio/longo prazo?  

    x 

5.4 Como vislumbram o consumidor brasileiro no 
médio / longo prazo? 

    x 

5.5 Quais são os desafios que acreditam  que a 
organização poderá ainda enfrentar? 

    x 

 

Objetivos do estudo:  

1- Compreender quais os sintomas do ambiente multicanal nas empresas. 

2 – Identificar impactos do ambiente multicanal na organização. 

3 – Compreender impactos do ambiente multicanal na gestão dos 4P’s 

4 – Compreender estágio atual, desafios na integração de canais e dos 4P’s. 

5 – A gestão multicanal como vantagem competitiva e preparação para o omnichannel 


