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RESUMO 

O varejo caminha para uma transformação Omnichannel com o objetivo de oferecer uma 

experiência superior (seamless) através de uma integração completa de canais. Porém, esse não 

é um caminho fácil. Os consumidores interagem com as marcas e varejistas desde o momento 

de busca de informações até a fase de compra através de uma crescente variedade de opções de 

canais. E, as empresas, procuram otimizar a eficiência dos seus investimentos através do 

direcionamento de clientes para os canais “certos”, que favorecem sua melhor rentabilidade. 

Este trabalho investiga os desafios e riscos das iniciativas de migração de canal do cliente 

através do estudo do caso RaiaDrogasil. Entrevistas em profundidade com executivos e 

especialistas e análises documentais de indicadores da jornada do cliente, qualidade da 

experiência e satisfação validam descobertas da literatura como a relação entre fricções na 

experiência do cliente com a satisfação, e apontam alertas sobre as abordagens de estímulo à 

migração de canal. Implicações para a gestão de negócios e futuras linhas de pesquisa são 

apontadas. 

Palavras-chave: Migração de Canal do Cliente, Direcionamento de Clientes, Jornada do cliente, 

Experiência do cliente, Varejo Omnichannel, Omnicanalidade, E-commerce 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Retail is moving towards an Omnichannel transformation with the purpose to deliver a seamless 

experience through a complete integration of channels. However, this is far from an easy path. 

Consumers interact with brands and retailers from the moment of information search to the 

purchase stage through a growing variety of channel options. As it follows, companies aim to 

improve the efficiency of their investments by steering customers to the “right” channels, which 

favor their best profitability. This work investigates the challenges and risks of customer 

channel migration initiatives through the study of the RaiaDrogasil case. In-depth interviews 

with executives and specialists and documentary analysis of customer journey indicators, 

alongside with experience quality and satisfaction metrics validate findings from the literature 

such as the relationship between frictions in the customer experience with satisfaction and point 

out warnings about approaches to stimulate channel migration. Managerial implications and 

future research are discussed. 

Keywords: Customer Channel Migration, Customer Steering, Customer Journey, Customer 

Experience, Omnichannel Retailing, Omnichannel, E-commerce 
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1 INTRODUÇÃO 

Omnichannel tem se tornado o principal modelo de gestão do varejo nas últimas décadas 

acompanhando as inovações tecnológicas do crescente mix de canais e tendências do 

comportamento do consumidor (Verhoef, Kannan e Inman, 2015). Segundo pesquisa do 

Aberdeen Group, 51% das empresas americanas usavam ao menos oito canais para interagir 

com seus clientes. Canais digitais como e-mail, sites web, aplicações mobile apareciam em 

maior número em comparação com os canais tradicionais como telefone, mala-direta e lojas 

físicas. (Minkara, 2017) 

Segundo (Cordon, 2021), um dos pontos-chave dessa transformação para estratégias 

envolvendo múltiplos canais é a integração da cadeia de suprimentos para conseguir orquestrar 

as atividades do cliente ao longo dos canais e garantir uma experiência fluída (seamless) como 

previsto por (Brynjolfsson, Hu e Rahman, 2013), num cenário no qual “as diferenças entre os 

canais físico e online desaparecem”. 

E o resultado aparece para as empresas que conseguem estender suas ofertas por mais de um 

canal. Consumidores multicanais, gastam em média 4% a mais em cada transação em lojas e 

10% a mais em cada transações online (Emma Sopadjieva, Utpal M. Dholakia e Beth Benjamin, 

2017).  

A eficiência da gestão dos múltiplos canais é fator importante para gerar o resultado positivo 

esperado. Há evidências de que implementar e gerenciar bons programas Omnichannel 

maximizam a satisfação do cliente e, consequentemente, a retenção: Entre as melhores 

empresas na qualidade da estratégia de canais, a retenção média de clientes é maior e atinge 

83%. Entre as empresas medianas ou atrasadas na qualidade de suas integrações a retenção 

reportada é de 53%. A média da melhoria ano-sobre-ano na satisfação dos clientes nas melhores 

atinge 29,8% enquanto nas demais não passa de 1,3% (Minkara, 2017).  

Gerir a eficiência da gestão multicanal inclui analisar as respostas dos consumidores ao 

processo de consumo e aos estímulos oferecidos pelas empresas através de conceitos de 

Experiência do Cliente (Becker e Jaakkola, 2020). A recente relevância deste tema se deve à 

necessidade de considerar a complexidade e multiplicidade de canais durante esse processo de 

análise e entendimento do comportamento do cliente. 

Uma das métricas para avaliar a experiência do cliente é a Satisfação do cliente, amplamente 

adotada e pesquisada (Lemon e Verhoef, 2016). A Satisfação do Cliente é considerada uma 

importante métrica de negócio e chave para entender os resultados das empresas no longo prazo 
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(Reichheld, 2003). Há, porém, divergências na literatura sobre a sua real capacidade preditiva 

da fidelização e do desempenho financeiro (Doorn, van, Leeflang e Tijs, 2013).  

A escolha dos canais de interação pelos clientes é um ponto importante no estudo da jornada e 

da experiência do cliente. Pesquisas anteriores já comprovaram a relação destas escolhas com 

a qualidade da integração dos canais (Shakir Goraya et al., 2020) e com outros fenômenos da 

transição multicanal como a inércia, o lock-in, a satisfação com interações anteriores, entre 

outros (Barwitz e Maas, 2018; Verhoef, Neslin e Vroomen, 2007).  

Profissionais de Marketing e Administração têm se esforçado para criar estratégias competitivas 

baseadas em inovações e expansões das jornadas do cliente para atrair e reter clientes 

proativamente. (Edelman e Singer, 2015). Estas estratégias muitas vezes acabam por direcionar 

clientes para canais que não usavam antes na tentativa de ampliar a eficiência da jornada.  

A migração de canal do cliente é o processo de substituição de algum canal utilizado para as 

atividades da jornada do cliente. Pode ser voluntária, iniciada pelo cliente, a partir de suas 

opções disponíveis ou, iniciada pela empresa, através de incentivos, punições ou eliminação 

forçada de canais (Trampe, Konuş e Verhoef, 2014). Através de novas tecnologias de 

comunicação e interação, varejistas tem criado e disponibilizados novos meios (ou canais) para 

que seus clientes avaliem seus produtos, entrem em contato com o suporte técnico, resolvam 

questões de pagamento e efetivamente comprem seus produtos ou consumam seus serviços. 

A migração do cliente para os novos canais digitais tem sido muito estudada por representar a 

evolução das relações entre empresas e consumidores através das novas tecnologias e pode 

resultar em sinergias positivas, oportunidades de redução de custos ou aumento das vendas 

(Ackermann e Wangenheim, von, 2014), porém, também apresentam riscos e resultados 

indesejados para as empresas como aumento da competição (Ansari, Mela e Neslin, 2008). 

Quando estimulada pelas empresas, a migração de canal de acordo com seus objetivos ganha o 

nome de “right channeling” (Myers, Pickersgill e Metre, Van, 2004). Esta abordagem, ainda 

pouco estudada na literatura, começa a apontar como uma questão relevante no estudo do 

comportamento omnichannel. Pesquisas iniciais mostram que a migração de canal pode afetar 

negativamente a retenção de clientes (Neslin e Shankar, 2009).  
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 Questão de Pesquisa 

A partir da revisão da literatura relevante sobre o comportamento do cliente Omnichannel sob 

a ótica da prática atual da gestão do varejo, este estudo se propõe a responder à questão de 

pesquisa:  

Quais são os desafios e os riscos relacionados à migração de canal do cliente no contexto 

omnichannel? 

 Objetivos 

Para responder à questão de pesquisa, este estudo desdobra três objetivos específicos: 

• Investigar antecedentes e fatores relevantes para o processo de escolha de canais pelo 

cliente do varejo multicanal 

• Avaliar as possibilidades de entendimento e de modelagem quantitativa da contribuição 

de cada canal na jornada do cliente multicanal 

• Identificar as consequências da experiência do cliente e das ações de direcionamento do 

cliente multicanal na retenção 

 Relevância 

Este trabalho adiciona à literatura sobre Varejo Omnichannel a conexão de conceitos e 

verificações empíricas de teorias e conceitualizações de Migração de Canal do Cliente, 

Experiência do Cliente, Satisfação do Cliente e Retenção através de métodos exploratórios, 

qualitativos e quantitativos.  

Para a prática gerencial, este trabalho evidencia, sob a perspectiva das empresas e da 

experiência dos clientes, riscos e desafios importantes da transformação digital e da adoção dos 

novos modelos de gestão e integração de canais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 Varejo Omnichannel 

O varejo tem mudado na última década. O desenvolvimento e a proliferação de novos canais 

de comunicação digital têm modificado substancialmente o comportamento do consumidor e 

as empresas têm seguidos os rumos e necessidades dos clientes estabelecendo suas presenças 

nos novos canais e coordenando-os para gerar mais valor para o cliente (Verhoef, Kannan e 

Inman, 2015).  

Para atender às necessidades dos clientes presentes nos diversos canais, as empresas precisam 

adaptar suas estratégias e abordagens de todo o negócio, da produção à distribuição, revisando 

desde as cadeias de suprimento até a comunicação e relacionamento com o consumidor. 

Essa adaptação não é igual para todos os negócios, e, no varejo, pode ser classificada de acordo 

com a proposição de valor ao cliente. Segundo (Yrjölä, Saarijärvi e Nummela, 2018), varejistas 

Multicanal focam nos aspectos utilitários como produtos, preço e sortimento e os canais são só 

mais possibilidades de entregar ou atender ao consumidor, enquanto o varejo Cross-Channel 

objetiva agregar valor no processo de compra integrando etapas e reforçando aspectos utilitários 

como a conveniência ou fatores hedônicos como recompensa e inspiração e, por fim, o varejo 

Omnichannel, a proposição de valor foca nos fatores experenciais. 

No contexto Omnichannel, a integração e coordenação de canais visa garantir uma experiência 

mais fluída e sem fricção durante o processo de compra ou jornada do cliente também chamada 

de “seamless” (Larke, Kilgour e O’Connor, 2018) como uma atividade prazerosa e permeada 

de eventos memoráveis (Yrjölä, Saarijärvi e Nummela, 2018).  

O desafio do paradigma Omnichannel reside nos detalhes inerentes à complexidade de gerir 

tecnologias, formatos e atributos diferentes de cada canal observando as características e 

preferências do consumidor em cada momento do processo de decisão com eficiência 

priorizando as combinações que os consumidores demandam. (Bell, Gallino e Moreno, 2014) 

O resultado esperado dessa transição é oferecer uma experiência do cliente positiva (Lemon e 

Verhoef, 2016) durante a sua jornada de decisão (Neslin et al., 2006) garantindo a satisfação 

do cliente e sua consequente fidelização (Tueanrat, Alamanos e Papagiannidis, 2021). 

A pesquisa das estratégias, modelos e resultados da gestão Omnichannel deve percorrer e 

considerar muitas perspectivas do negócio. Um caminho para orientar, organizar e classificar 

esse caminho é sugerido por (Cai e Lo, 2020) através de um framework que lista as atividades 
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influenciadas pela estratégia e pela gestão de tecnologia Omnichannel segundo sua direção de 

fluxo de informações: Do Produto ou Serviço para o consumidor: Varejo, Marketing e 

Publicidade, Logística, Serviço ao cliente e Cadeia de Suprimento. E, do Consumidor para o 

Produto ou Serviço: Cadeia de Suprimento, Comportamento do Consumidor e Preferências do 

Consumidor. 

 A Jornada do cliente e a Migração de Canal do Cliente 

Entender o comportamento do cliente Multicanal e Omnichannel exige entender o caminho ao 

longo dos diversos pontos de contato. Essa conceitualização dinâmica, chamada Jornada do 

Cliente é definida, em seu principal constructo como um processo de três estágios: pré-compra, 

compra e pós-compra e inclui pontos de contato de propriedade da marca, de parceiros, do 

cliente e pontos de contatos social ou externos. (Lemon e Verhoef, 2016) 

Este modelo é a base para analisar o processo de compra dos clientes e permite avaliar os 

processos inerentes como a Escolha de Canais, seus antecedentes (atributos do canal, atividades 

do marketing, experiência no canal, efeitos sociais, heterogeneidade) e suas consequências 

(financeiras, comportamentais e relacionais) (Melero, Javier Sese e Verhoef, 2016).  

Já a migração de canal do cliente, fenômeno proeminente da transformação para o contexto 

Omnichannel, corresponde ao comportamento do consumidor de adotar novos canais 

disponíveis para suas interações, estimulado ou não pelo varejista. Os efeitos dessa transição 

são importantes pois podem representar impactos positivos como retenção e fidelização ou 

negativos como erosão da base a partir da ampliação da competitividade (Ackermann e 

Wangenheim, von, 2014; Ansari, Mela e Neslin, 2008). 

Segundo (Myers, Pickersgill e Metre, Van, 2004), a proliferação de novos canais de interação 

com o consumidor trouxe mais custos às empresas que “perderam o controle” sobre seus 

clientes. Os autores defendem que as empresas devem direcionar o consumidor para os canais 

segundo também as melhores condições para o negócio, reduzindo despesas e mantendo os 

clientes felizes. Para isso, as empresas precisam alinhar indicadores dos diversos canais na 

mesma base e definir suas estratégias em paralelo com as análises de preferências dos clientes. 

Além disso, pode ser necessário gerir incentivos, sincronizar o momento certo de cada tática e 

adotar alternativas de suporte. 

São muitos os caminhos como cada empresa vê e lida com a migração de clientes ente seus 

canais, mas podemos distingui-las a partir de duas perspectivas principais: Voluntária, quando 
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os clientes escolhem a partir dos canais disponíveis, ou Forçada, quando a empresa geralmente 

elimina a opção de um canal (Trampe, Konuş e Verhoef, 2014). 

Embora necessária, a otimização de recursos no contexto da gestão de múltiplos canais através 

de técnicas de direcionamento (customer steering, em inglês), ou right-channeling, para os 

canais “certos” pode levar a consequências indesejadas. Há preocupações e evidências de que 

estas abordagens possam impactar a satisfação e consequentemente a retenção de clientes 

(Ansari, Mela e Neslin, 2008; Neslin e Shankar, 2009; Trampe, Konuş e Verhoef, 2014). 

Muito embora alguns modelos teóricos de gestão multicanal considerem a migração de canal 

como fenômeno e como tática (Neslin e Shankar, 2009; Thomas e Sullivan, 2005), não há 

consenso sobre os efeitos reais ao longo do ciclo de vida do cliente. Os estudos convergem para 

a necessidade de considerar a heterogeneidade do consumidor, ou seja, é preciso incluir dados 

granulares sobre suas características e comportamentos pois as preferências podem variar de 

acordo com os diversos segmentos de clientes multicanais.  

Neste mesmo sentido, na medição e análise do comportamento do cliente ao longo da jornada 

começa a ganhar tração a oportunidade de usar dados mais granulares das interações com os 

canais e suas bases de dados e criar modelagens mais avançadas como atribuição multicanal 

(Anderl et al., 2016; Barwitz e Maas, 2018; Lemon e Verhoef, 2016).  

Ainda há uma oportunidade latente de pesquisas quantitativas, sejam experimentos controlados 

ou verificações empíricas sobre as possibilidades e modelos já conceitualizados. Em Quadro 1, 

um resumo da Literatura científica encontrada sobre o tema de Migração de Canal do Cliente 

em bibliotecas digitais sob a partir de palavras-chave “Channel Migration”, “Right 

Channelling” e “Customer Steering”.  

Apesar de estudos importantes de pesquisadores relevantes, o assunto carece de 

conceitualizações, modelos, generalizações, replicações e validações em vários segmentos e 

contextos. Com a aceleração da transformação digital iniciada com a pandemia de Covid-19, 

mais negócios estruturam suas atuações digitais e lançaram novos canais online. Entender os 

fenômenos associados aos processos de migração de canal pelos clientes será importante para 

o futuro do conhecimento sobre gestão omnichannel. 
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Quadro 1 –Literatura sobre Migração de Canal do Cliente 

Referência Objetivos Métodos Descobertas / Proposições 

(Ansari, Mela 

e Neslin, 

2008) 

Determinar razões e 

consequências da migração de 

clientes para canais digitais 

Modelo quantitativo, Regressão 

logísticas (Tobit, Probit). 

Amostra de dados de 500 clientes 

de um varejista entre 1998 e 

2002. 

Migração para canal online reduz retenção 

provavelmente por reduzir custos de troca e aumentar 

concorrência; Migração para online reduz 

probabilidade de contato com vendedores na loja; 

Marketing online apresenta retornos decrescentes 

(Pookulangara, 

Hawley e 

Xiao, 2011) 

Avaliar como atitudes e 

normas subjetivas podem 

prever a migração de canal 

baseada na teoria da ação 

racional 

Questionário online com 503 

respondentes 

A Teoria da ação racional foi validada como preditora 

da migração de canal. Crenças utilitárias foram mais 

relevantes para prever atitude nos três canais (físico, 

catálogo e internet). Crenças normativas relevantes 

somente no físico e catálogos. 

(Herhausen, 

Schögel e 

Schulten, 

2012) 

Estudar os efeitos das 

circunstâncias do 

direcionamento de cliente 

através de mudanças no 

sortimento do canal online 

Experimento com 197 estudantes Aumento no sortimento online pode estimular 

migração e satisfação. Três fatores de contingência 

importantes foram confirmados: Relacionamento 

pessoal no canal, custo de aprendizado do online e 

atitude para com a marca direcionadora. 

(Trampe, 

Konuş e 

Verhoef, 

2014) 

Investigar potenciais 

consequências da migração 

para o canal digital e 

potenciais moderadores 

Experimento baseado em 

cenários do relacionamento com 

um banco. Amostra de 320 

respondentes holandeses. 

Incentivos para a migração de canal são mais efetivos 

que a punição (desconto). Punições causam reatância 

similar às de migrações forçadas. Forçar a migração 

causa reatância também nos clientes que já usam os 

novos canais. Clientes mais fiéis demonstram menor 

reatância que os menos fiéis. 

(Ackermann e 

Wangenheim, 

von, 2014) 

Conceitualizar um modelo de 

Migração de Canal Iniciado 

pelo cliente e investigar as 

consequências da Migração no 

contexto de Serviços 

Quasi-Experimento com dados 

de empresa aérea global. 80.700 

clientes e 461.774 vendas. 

Clientes migrando de canais indiretos para canais 

diretos demonstram menor profundidade de 

relacionamento (receita). Clientes migrando de offline 

para online demonstram maior amplitude de 

relacionamento (cross-buying). Clientes migrando de 

indireto offline para direto online demonstram mais 

profundidade e amplitude. 

(Li et al., 

2017) 

Investigar o impacto das 

compras anteriores de canais 

de concorrentes nas compras 

de um novo canal online da 

empresa focal 

Análise Quantiativa. Regressão 

Logística (probit). Dados de 

transações de múltiplos varejistas 

da França que competem em 

decoração de casas. 

Clientes que já compravam no canal online de 

concorrentes eram mais propensos a comprar no novo 

canal online da empresa focal. O efeito era maior para 

já clientes do que novos clientes. Adoção e uso do 

novo canal reduziram a frequência de compras dos 

concorrentes e aumentou da empresa focal. 

(Vries, De e 

Zhang, 2020) 

Investigar a efetiva de diversas 

estratégias de migração de 

canal 

Experimento baseado em 

cenários. Amostra de 102 

respondentes chinese. 

Incentivo é a estratégia mais efetiva de migração para o 

canal mobile para clientes orientais. Descontos 

aleatórios é a estratégia mais efetiva de incentivo.   

Fonte: Elaboração Própria 

 Experiência do cliente 

 No contexto do Varejo, todo o conjunto de interações e contatos do consumidor com a empresa 

gera um conjunto de respostas cognitivas, sensoriais, emocionais, comportamentais e sociais 

que, juntas, definem o constructo multidimensional da Experiência do Cliente. (Lemon e 

Verhoef, 2016) 

Essa natureza ampla da experiência do cliente tem ganhado cada vez mais dimensões 

relacionadas para refletir toda a riqueza de fatores que influenciam a percepção do consumidor 

e suas decisões. Além das respostas do cliente, seu comportamento de cocriação e seus valores 

experienciais têm sido estudados como antecedentes da satisfação do cliente com a jornada 

completa (Tueanrat, Alamanos e Papagiannidis, 2021). 
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Medir a experiência do cliente envolve integrar métricas dos diferentes pontos de contato cada 

uma com as suas características que muitas vezes não são compatíveis. A pesquisa nesse tema 

tem avançado para conceitualizações mais amplas e escalas padronizadas baseadas em 

pesquisas diretas com o cliente, porém, a abordagem mais promissora vem da aplicação dos 

conceitos de Qualidade de Serviço (Lemon e Verhoef, 2016). Adaptações deste constructo tem 

sido desenvolvida e testada em contextos específicos com sucesso, como é o caso do MS-SQ 

(Mobile Service - Service Quality) criado para medir a qualidade da experiência com serviços 

oferecidos via dispositivos móveis. As dimensões de Eficiência, Conteúdo, Fullfilment, 

Responsividade e Contato já foram associados a um impacto significativo na Satisfação do 

Cliente. (Omar et al., 2021) 

Outra abordagem em desenvolvimento para medição da experiência do cliente nos canais 

digitais é o uso de ferramentas de coleta de dados comportamentais digitais, Digital Analytics. 

Este tipo de abordagem é pouco intrusivo pois pode monitorar cliques, toques e interações sem 

afetar a experiência em si mas é pouco útil para medir dimensões qualitativas. (Järvinen e 

Karjaluoto, 2015) 

 Satisfação do cliente 

Para capturar a percepção geral e subjetiva do cliente sobre a experiência, a técnica mais 

amplamente difundida é a da pesquisa de Satisfação do Cliente. (Lemon e Verhoef, 2016) 

Amplamente adotada há décadas em diversos segmentos, sofre críticas sobre sua capacidade 

real de prever o comportamento de recompra, não confirmada em vários estudos. Entre as 

possíveis causas estão as diferentes características dos consumidores e seus níveis diferentes de 

recompra (Mittal e Kamakura, 2001). 

Variações desta abordagem, como o NPS (Net Promoter Score) endereçam este problema 

através da qualificação das perguntas (“Você recomendaria” ao invés de “Você está satisfeito”) 

e da transformação de métricas (Soma as participações das respostas com notas 9 e 10 e divide 

pela participação total das notas 1 a 6) para corrigir o possível efeito não-linear da satisfação 

apontado em estudos anteriores (Reichheld, 2003). O NPS se tornou padrão de mercado desde 

suas primeiras aparições pela sua divulgada capacidade de prever os resultados financeiros das 

empresas (Reichheld e Markey, 2006). Novos estudos, porém, lançam dúvidas sobre a sua 

capacidade preditiva da fidelização e do desempenho financeiro e recomendam a modelagem e 

avaliação criteriosa da satisfação (Doorn, van, Leeflang e Tijs, 2013). 
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Recentemente um ponto importante tem sido levantado sobre a satisfação que é a necessidade 

de ampliar a sua medição e coleta em todas as atividades e etapas relevantes do processo de 

decisão e assim tornar a métrica mais útil e acionável para as melhorias na jornada do cliente 

(Stein e Ramaseshan, 2016; Teixeira e Mendes, 2019). 

A partir do entendimento da Satisfação do cliente como etapa importante para análise dos 

resultados da jornada do cliente, pesquisas recentes começam a adotar os modelos e 

conceitualizações das fases do processo de compra e estruturas de canais para avaliar atributos, 

fatores, antecedentes e consequências numa visão mais completa (Quadro 2). 

Quadro 2 – Literatura sobre a relação entre Jornada, Experiência do cliente e Satisfação 

Pesquisa Objetivos Fases da 

Jornada do 

Cliente 

Estrutura de 

Canais 

Coleta de 

dados 

Métodos Descobertas 

(Omar et al., 

2021) 

Identificar os atributos 

e fatores e como a 

qualidade de serviço 

nos dispositivos 

móveis afetam a 

satisfação e 

fidelização 

Compra e 

Fidelização 

Mobile Dados 

primários - 

Survey 

Estudo quantitativo, 

Confirmatory factor 

analysis (CFA), 

Structural equation 

modelling (SEM) 

Dimensões Eficiência, Conteúdo, Fullfilment, 

Responsividade e Contato têm impacto na 

Satisfação do Cliente 

Satisfação no canal mobile tem impacto na 

fidelização do consumidor 

(Swoboda e 

Winters, 2021) 

Estudar efeitos 

recíprocos entre 

imagem dos canais de 

compra e impacto na 

fidelização 

Compra Online, 

Offline 

Dados 

primários - 

Survey 

Estudo quantitativo, 

Common-method 

variance (CMV), 

Single-factor test, 

Cross-lagged 

structural equation 

modeling (SEM) 

Imagem positiva do canal offline afeta 

positivamente imagem do canal online e vice-

versa 

Os efeitos recíprocos das imagens offline (em 

comparação com o online) são maiores na 

fidelização geral, do canal offline e do canal 

online 

(Tueanrat, 

Alamanos e 

Papagiannidis, 

2021) 

Investigar dimensões 

da experiência do 

cliente 

(comportamento de 

cocriação, resposta do 

cliente e valores 

experienciais do 

cliente) e seu impacto 

na satisfação 

Pré-Compra, 

Compra, Pós-

compra 

Omnichannel, 

lojas físicas, 

web sites, 

social media, 

mobile apps e 

pedidos via 

telefone e 

correios 

Dados 

primários - 

Survey 

Estudo quantitativo, 

Latent Class 

Analysis (LCA), 

Regression 

Identificou três principais tipo de usuários de 

canais: proeminente online, proeminente 

offline e omnichannel 

Fatores da etapa de pré-compra afetam mais a 

satisfação completa da jornada que fatores de 

outras etapas. 

Satisfação para clientes proeminentes online 

são guiados pela conveniência e prazer nas 

etapas de pré-compra e compra, e está 

associada aos benefícios monetários em todas 

as etapas 

Consumidores proeminentes offline valorizam 

mais contato pessoal e assistência em-loja. 

Satisfação dos consumidores Omnichannel é 

mais influenciada por mais fatores em especial 

dimensões do pós-compra. 

(Acquila-Natale 

e Iglesias-

Pradas, 2020) 

Conceitualizar e testar 

modelo integrado de 

qualidade de serviço 

para varejo online e 

offline 

- online, offline Dados 

primários - 

Survey 

Estudo quantitativo, 

Confirmatory factor 

analysis (CFA) 

Desenho da loja está mais relacionado com 

comportamentos single-channel e 

confiabilidade 

Aspectos relacionados com Fulfillment se 

relacionam mais com comportamento 

multicanal 

(Sun et al., 

2020) 

Estudar 

comportamentos 

omnichannel a partir 

da digitalização de 

consumidores 

- mobile Dados 

primários - 

Survey 

Estudo quantitativo, 

Partial least 

squares (PLS) 

Identificação com Mobile e Qualidade da 

integração de canais facilita a Satisfação 

Omnichannel 

(Singh e Jang, 

2020) 

Investigar impactos 

dos dispositivos 

móveis no 

comportamento de 

compra e busca e seus 

antecedentes 

Busca, 

Compra 

mobile, 

computadores, 

lojas 

Dados 

primários - 

Survey 

Estudo quantitativo, 

Probit, Logistic 

Regression 

Mobile suplementa computadores durante 

Busca 

Benefícios percebidos da compra afetam a 

escolha dos dispositivos mobile e custos nos 

dispositivos móveis e lojas afetam compras 

nos computadores 

Busca no mobile e nas lojas ampliam 

satisfação 

Compra nos dispositivos Mobile apresentam 

os maiores níveis de satisfação 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Lacuna de Pesquisa 

A revisão ampla das teorias usadas nesta pesquisa não encontrou abordagens similares às que 

endereçamos na nossa pesquisa: 

A literatura sobre Migração de Canal do Cliente ainda está distante dos conceitos mais recentes 

de Experiência do Cliente e Modelos de Processos de Decisão: Apesar de muitos trabalhos 

recentes estudarem a migração de canal, a maioria foca nos efeitos nas vendas e não na 

experiência do cliente nas diferentes fases do processo de compras (Lemon e Verhoef, 2016). 

Conceitualizações da Experiência do cliente e da Satisfação do Cliente podem complementar a 

análise dos fenômenos de escolha de canais através de entendimento de aspectos qualitativos.  

Esta pesquisa se posiciona na lacuna de pesquisa atual sobre migração de canal, porém, 

relaciona e investiga seus efeitos e antecedentes na experiência do cliente, satisfação e retenção 

de clientes. 
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3 METODOLOGIA 

Este trabalho é um Estudo de caso qualitativo exploratório que tem como unidade de pesquisa 

uma empresa brasileira do segmento de varejo farmacêutico, higiene e beleza (RaiaDrogasil). 

É um caso incorporado pois se desdobra em analisar 2 bandeiras principais do grupo 

empresarial, com um mesmo enfoque. Com uma participação de mercado relevante 

nacionalmente (14,1%) e perfis de clientes distintos entre as bandeiras, o estudo pode oferecer 

descobertas qualitativas para muitos profissionais e pesquisadores diferentes. 

O Estudo de Caso foi escolhido por permitir uma observação direta de acontecimentos 

contemporâneos sem requerer um controle sobre os eventos comportamentais (Yin, 2001). 

Neste estudo isso é essencialmente importante pois objetiva emergir dos dados as possibilidades 

e teorias (Eisenhardt, 1989) que possam embasar ou redirecionar as visões pré-estabelecidas e 

o senso comum dos gestores e profissionais de varejo. 

A abordagem qualitativa e empírica começa com duas etapas principais de coleta de dados: A 

primeira, entrevistas em profundidade com profissionais da empresa estudada (RaiaDrogasil) e 

da consultoria de Marketing Analytics contratada pela empresa (DP6) para discussão dos temas 

da pesquisa, compilação de questões relevantes e alinhamento de percepções. Em seguida, a 

segunda, através do levantamento de documentos sobre a atuação da empresa, painéis e 

indicadores de resultados, análises anteriores e relatórios de desempenho produzidos pela 

empresa ou pela consultoria. Estas evidências quantitativas incluem dados das pesquisas de 

satisfação em cada canal, métricas de experiência dos clientes nos canais digitais (Digital 

Analytics), bases de vendas e o uso Terminal de Consultas (para descontos em medicamentos). 

A etapa seguinte, de Análise dos dados é executada pelo pesquisador em ciclos iterativos de 

triangulação com outras fontes, consulta à literatura e discussão com os entrevistados para 

solucionar dúvidas ou aprofundar entendimentos.  

Por fim, a compilação de resultados reúne os resultados das entrevistas com a análises das 

evidências qualitativas e quantitativas à luz da revisão prévia de literatura para atingir as 

implicações e recomendações finais. 
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 Roteiro de Pesquisa 

 

Figura 1- Roteiro de Pesquisa Exploratória (Elaboração Própria) 
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 Entrevistas 

Foram realizadas entrevistas em profundidade, entre os períodos de 20 de dezembro 

de 2020 a 11 de maio de 2021 com profissionais das áreas de Marketing, Mídia, CRM da 

RaiaDrogasil e da consultoria de Marketing Analytics DP6. 

 

 

Quadro 3 - Perfil dos entrevistados 

Entrevistado Posição Tempo de Experiência na 
Empresa 

Total de 
Entrevistas 

A Diretor de Marketing 3 anos e 4 meses 6 

B Coordenadora de Marketing 1 ano e 9 meses 3 

C Product Owner 1 ano e 1 mês 4 

D Head de CRM 11 meses 2 

E Gerente de Business Analytics 1 ano e 6 meses 

(8 anos na consultoria) 

2 

F Cientista de Dados 1 ano 

(2 anos na consultoria) 

4 

G Engenheira de Dados 1 ano e 6 meses 

(3 anos e 6 meses na 
consultoria 

4 

Fonte: Elaboração Própria  
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4 CONTEXTO DA TRANSFORMAÇÃO OMNICHANNEL NO VAREJO 

O e-commerce recupera sua velocidade de evolução e em 2020 cresceu 41% no Brasil 

(Ebit/Nielsen, 2021)e 19% globalmente (UNCTAD, 2021). 

A pandemia da Covid-19 acelerou a transformação digital e favoreceu o omnichannel. Modelos 

de integração de canais como compre online e retire na loja cresceram 28% em relação ao ano 

anterior e a compra online de mercado cresceu 57% (Briedis et al., 2020). 

E-Commerce e Mobile Commerce devem receber mais investimento (de acordo com 64% e 

54% dos CFOs, respectivamente) nos próximos anos com a solidificação das estratégias 

Omnichannel de varejistas nos Estados Unidos (eMarketer, 2021) 

Estratégias Omnichannel geram 80% mais visitas às lojas. (Google, 2017) Porém, 67% dos 

profissionais de varejo entrevistados entendem que a falta de uma visão analítica integrada entre 

os canais é um dos principais desafios junto com a estrutura organizacional separada em silos, 

a baixa qualidade de dados e a dificuldade de identificar o consumidor entre as compras. 

(McKinsey, 2016) 

 O Varejo Farma no Brasil 

Apesar dos desafios impostos pela pandemia do Covid-19, o varejo Farma cresce no Brasil. De 

janeiro a outubro de 2020, foram 13,6% de aumento no faturamento do setor (MedicinaS/A, 

2020). No e-commerce, foram 19% no aumento de pedidos em 2020 (Ebit/Nielsen, 2021).  

O aumento só não foi maior devido à queda nos números de prescrições causada pela 

diminuição do número de consultas. (Farmácia, 2021) 

Incluídas na categoria de serviços essenciais durante as restrições ao comércio, as farmácias 

foram menos afetadas e viram seu movimento aumentar mesmo que para compras realizadas 

por canais de mensagens ou aplicativos de entrega. (CNN, 2021) 

Uma das maneiras de medir a participação na mente dos consumidores digitais é avaliar os 

índices de tendências de buscas nos mecanismos de pesquisa, como o Google, fornecidos pelo 

Google Trends. Para avaliar o crescimento da marca e das principais categorias, foram 

realizadas buscas pelos nomes das duas principais bandeiras operadas pela empresa (Google, 

2021a) e também em conjunto com termos referência para algumas das principais categorias de 

produtos comercializados (Google, 2021b). Nas figuras a seguir é possível notar a extensão do 

impacto da pandemia de Covid-19 na demanda pela categoria e consequentemente na 

participação da marca nas mentes dos e-consumidores: 
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Figura 2 - Pesquisa pelas principais categorias no Google Trends (Google, 2021b) 

 

 

Figura 3- Pesquisa pelas bandeiras no Google Trends (Google, 2021a) 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A execução das primeiras entrevistas permitiu mapear as primeiras impressões sobre os temas 

e tópicos e listar os principais documentos e materiais disponíveis para a análise documental. 

Durante as fases seguintes, novas entrevistas de aprofundamento permitiram preencher 

questões e pontos específicos acerca de novas informações, eventos ou descobertas.  

A compilação das principais conclusões é demonstrada no Quadro 4. 
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 Análise das Entrevistas 

Quadro 4 - Temas, Tópicos e Conclusões 

Tema Tópicos e questões principais Literatura 

relacionada 

Principais conclusões 

Omnichannel Como está desenhada a 

estratégia omnichannel da RD? 

Como são gerenciados os 

canais? Quais os principais 

direcionamentos de atuação? 

Quais são os desafios? 

Neslin et al., 2006 

Bell, Gallino e 

Moreno, 2014 

Verhoef, Kannan e 

Inman, 2015 

A RD hoje possui uma alta cobertura de identificação 

dos clientes (Lojas, Terminal de Consulta, Site, App e 

Televendas) o que permite 

Começamos a estender a presença para todos os 

canais, mas temos a impressão de que podemos estar 

nos precipitando dada a má experiência nos novos 

canais digitais. 

Jornada do 

Cliente 

Como é planejada a jornada do 

cliente na RD? Quais são os 

principais pontos de contato e 

iniciativas? Como são 

integradas as tecnologias ao 

longo da jornada? 

Lemon e Verhoef, 

2016 

Tueanrat, 

Papagiannidis e 

Alamanos, 2021 

Estamos ganhando muitos novos clientes e retendo 

pouco, mas não sabemos o ponto crítico, o momento 

da jornada que afeta a fidelização. 

O cliente gasta mais depois de se tornar multicanal, 

mas não fica exclusivamente no online, a Loja ainda 

participa de compras futuras. 

Segmentação 

de Clientes 

Como é a estratégia de 

segmentação dos clientes RD? 

Como se diferenciam no 

comportamento multicanal e 

omnicanal? Quais são suas 

principais características, 

atributos e comportamentos? 

Tueanrat, 

Alamanos e 

Papagiannidis, 

2021 

Herhausen et al., 

2019 

O perfil Multicanal (Lojas+Web) e o Omni 

(Lojas+Web+App) mostram o potencial da estratégia 

Omnichannel pela maior frequência e maior ticket. 

Os perfis estratégicos (por categoria e personas) 

apresentam índices de rentabilidades e retenção 

elevados e são acompanhados de perto. 

Satisfação do 

Cliente 

Como é medida a satisfação? 

Como está a satisfação do 

cliente RD atualmente? Como se 

compara com os concorrentes? 

Reichheld, 2003 

Teixeira e Mendes, 

2019 

O NSS Digital, principalmente no App está abaixo do 

mercado, provavelmente pelas falhas na experiência. 

Há um desafio de separar qualitativamente as 

respostas entre os “haters” e os consumidores 

especificamente insatisfeitos ou mal-intencionados, 

aqueles que reclamam só para ganhar vantagens e 

descontos. 

A medição da satisfação acontece só na compra e não 

ajuda a avaliar o restante da jornada. 

O NSS apesar de “falho” é uma captação qualitativa, 

em seguida é necessário aprofundar nos eventos e 

interações para entender a visão completa. 

Experiência do 

Cliente 

Como está a experiência do 

cliente RD nos principais 

canais? Como isso afeta a 

relação com a empresa e os 

resultados? 

Lemon e Verhoef, 

2016 

Doorn, van, 

Leeflang e Tijs, 

2013 

Má-experiência não necessariamente afasta os clientes, 

mas pode prejudicar o premium e o posicionamento. 

Estamos digitalizando os nossos clientes mais fiéis que 

estão nas lojas recomendando e assistindo a instalação 

do app. Porém o App tem problemas e uma 

insatisfação já conhecida. Estamos punindo o melhor 

da nossa base? 

Marketing 

Analytics e 

Dados 

Como é a medição da 

experiência do cliente e das 

vendas nos canais? Qual a 

qualidade e profundidade dos 

dados? Como estão integradas 

as diferentes perspectivas? 

Quais os principais insights e os 

principais desafios? 

Buhalis e Volchek, 

2021 

Wedel e Kannan, 

2016 

Järvinen e 

Karjaluoto, 2015 

A transformação digital não integrou completamente 

Marketing e TI, então trabalhar CX, Dados e Apps é 

um desafio atual. 

Há um desafio de integração de dados, são fontes 

diferentes e que não usam os mesmos identificadores. 

A coleta de dados nos ambientes digitais está em 

processo de padronização e higienização. 

Faltam métricas específicas da experiência do cliente 

nos ambientes digitais. 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Análise documental 

5.2.1 Levantamento de materiais, documentos e bases de dados 

Entre os materiais levantados para análise de documentos foram relacionados: Relatórios e 

Análises Quantitativas produzidos pela consultoria, Documentos internos de planejamento e 

apresentações compiladas, Acesso a ferramentas de análise de dados e Dashboards da empresa 

para exploração. Além disso, entrevistas de executivos da empresa concedidas em eventos e 

podcasts foram incluídos por tratarem de temas como Customer Centricity, Customer 

Experience e Estratégias de crescimento Omnichannel. 

 

Quadro 5 - Documentos e Materiais levantados para Análise 

Tema Documentos e materiais analisados Literatura relacionada 

Omnichannel Podcast - Entrevista com Eugênio de Zagotti, Diretor 

de RI da RD (DoZeroAoTopo, 2020) 

Dashboard VUC: Vendas Omnichannel, Período: 

Abr/2020 a Abr/2021 

Neslin et al., 2006 

Bell, Gallino e Moreno, 

2014 

Verhoef, Kannan e Inman, 

2015 

Jornada do Cliente Planejamento Estratégico RD 2021 

Podcast - Entrevista com Vitor Bertoncini, Diretor de 

Marketing da RD (DeClientePraCliente, 2021) 

Lemon e Verhoef, 2016 

Tueanrat, Papagiannidis e 

Alamanos, 2021 

Segmentação de 
Clientes 

Dashboard Clientômetro: Vendas e Retenção por mês, 
Período: Abr/2020 a Abr/2021 

Tueanrat, Alamanos e 
Papagiannidis, 2021 

Herhausen et al., 2019 

Satisfação do 

Cliente 

Dashboard NSS - Dados diários por canal e bandeira, 

Período: Jan/2020 a Abr/2021 

Reichheld, 2003 

Teixeira e Mendes, 2019 

Experiência do 

Cliente 

Podcast - Entrevista com Vitor Bertoncini, Diretor de 

Marketing da RD (InsiderCast, 2021) 

Lemon e Verhoef, 2016 

Doorn, van, Leeflang e 

Tijs, 2013 

Marketing 

Analytics e Dados 

Relatório DP6 - Atribuição Digital 2020/2021 

Relatório DP6 - Atribuição On+Off 2020/2021 

Mapeamento de Planejamento de Coleta de Dados dos 

canais digitais - 2019-2021 

Relatório DP6 - Estudo da Satisfação Omnichannel 

(Mar/Abr 2021) 

Google Analytics - Canais Digitais (Site, App) 

Evento Marketing Data Science - Entrevista com Vitor 

Bertoncini (DP6, 2020a) 

Buhalis e Volchek, 2021 

Wedel e Kannan, 2016 

Järvinen e Karjaluoto, 

2015 

Fonte: Elaboração Própria  
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5.2.2 Explorações e investigações 

A partir do mapeamento dos materiais, documentos e acessos às bases de dados, a fase de 

exploração e investigação avalia, triangula e discute as descobertas à luz da literatura 

relacionada. A seguir os temas e explorações realizadas: 

5.2.3 A identificação dos clientes no Omnichannel 

Ao realizar transações nos canais digitais (web, mobile), o consumidor pode usar um único 

login ou identificador (Huang, Lu e Ba, 2016). 

Nos ambientes e canais digitais RaiaDrogasil, o login usa a mesma chave que o identifica 

unicamente em qualquer plataforma (Anexo 10.1), o que permite que estudos cross-channel 

sejam executados ao reconstruir as jornadas completas que transcendem os ambientes e 

plataformas. Mas, para entender o consumidor por todos os pontos de contato Omnichannel, as 

empresas precisam corresponder (match) os identificadores das transações offline incluindo 

lojas físicas com os identificadores digitais.  

A RaiaDrogasil implementou, junto com processos de integração dos dados de vendas nas lojas 

físicas, algumas técnicas de relacionamento que envolviam a coleta de identificadores durante 

algumas atividades em suas lojas (Anexo 10.4) como o Terminal de Consulta para descontos 

em medicamentos além de ações e programas de fidelidade (DP6, 2020a; RaiaDrogasil, 2015) 

Esse tipo de iniciativa, apesar de promissora na perspectiva da companhia, enfrenta algumas 

limitações trazidas pela preocupação crescente com a privacidade dos dados de consumidores 

e o seu correto uso. Novos marcos regulatórios como a Lei Geral de Proteção de Dados e leis 

específicas para esse caso já são realidade (tilt/UOL, 2020) e resultam na maior cobertura da 

visão do cliente no Omnichannel.  

Atualmente o percentual identificado de todas as compras que acontecem no cenário 

Omnichannel (Site, App e Lojas Físicas) atinge 28,36% e 27,55% cada bandeira 

respectivamente. Nos canais digitais, todas as transações são identificadas, e garante níveis de 

correspondência com as bases transacionais de outras canais acima de 90%, porém a taxa de 

identificação das visitas na etapa de busca varia entre os canais digitais. Nos sites, gira em terno 

de 16%, nos apps, 72% e 80% cada bandeira. (Anexo 10.2) 
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5.2.4 A Satisfação na RaiaDrogasil 

Os gestores da RaiaDrogasil empregam um indicador de satisfação denominado NSS (Net 

Satisfaction Score). Calculado a partir da resposta sobre o nível de satisfação com a compra 

através da fórmula. A coleta ocorre após a compra nas lojas, site e app. (RaiaDrogasil, 2015) 

A fórmula de cálculo do NSS utilizado é: 

NSS (%) = (Notas 5 / Todas as Notas) - (Notas 1 a 3 / Todas as Notas)  

Similar ao NPS (Reichheld, 2003), que, através da separação entre Promotores (Notas 9,10) e 

Detratores (Notas 1 a 6), consegue capturar o efeito não-linear da satisfação para análises de 

negócio, o NSS permite uma visão rápida e acionável sobre a percepção de qualidade da 

experiência oferecida nos canais e atividades da jornada do cliente. 

Analisando os relatórios de NSS, como na Figura 4, é possível perceber que o nível de satisfação 

é claramente diferente entre Lojas (média acima de 88%) e canais digitais, como Site (entre 

60% e 70%) e App (entre 40% e 50%). Como referência, o NPS do Magalu em 2020 foi 

reportado como 73% (Magalu, 2021). 

 

Figura 4 - Indicador NSS por canal - Bandeira A 

Como o próprio NPS, o NSS também herda as incertezas sobre a sua capacidade de previsão 

de resultados financeiros da empresa e seu uso como principal métrica de Satisfação e 
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Experiência do Cliente. Mas, é um importante indicador atual para a empresa pela sua 

horizontalidade e aplicabilidade em todos os canais da RaiaDrogasil. 

Uma limitação importante para a análise: a empresa acelerou a adoção e integração dos 

processos de pesquisa do NSS e só a partir de fevereiro de 2021 ganharam consistência e 

volumetria para análises mais completas (ver volume de respostas em Figura 4). As análises 

deste trabalho concentraram no período de março e abril de 2021. 

A satisfação no canal App também aparece abaixo de outros varejistas quando comparados os 

índices de avaliação do aplicativo nas lojas do Google e da Apple, onde apresentam nota média 

entre 4 e 4,2 enquanto marcas como Magalu e Ultrafarma apresentam índices de 4,6 a 4,9. A 

experiência com o App pode ser o motivo da insatisfação e requer mais análises nesse sentido. 

(Anexo 10.10) 

5.2.5 O Crescimento de vendas da RaiaDrogasil 

A rede RaiaDrogasil está em plena expansão. O número de farmácias atinge um total de 2.319 

no primeiro trimestre de 2021 que entrega uma receita bruta de R$ 5,65 Bi no período 

(RaiaDrogasil, 2021).  

  

Apesar do crescimento do segmento constatado pelas pesquisas setoriais desde o início da 

pandemia do Covid-19 (CNN, 2021; Ebit/Nielsen, 2021; MedicinaS/A, 2020), o faturamento 

foi impactado no primeiro trimestre da crise (2T20), provavelmente afetado pela queda nas 

prescrições (Farmácia, 2021), mas logo retomou o crescimento nos trimestres seguintes. 

(RaiaDrogasil, 2021) 

Figura 5 - Número de Farmácias  Figura 6 - Receita Consolidada 
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5.2.6 A digitalização do cliente RD 

Através do uso de dois canais digitais principais (Site e App) a RaiaDrogasil tem aumentado 

sua penetração de canais nos últimos trimestres, atingindo 7,7% da base clientes em 1T21 

(Figura 8). (RaiaDrogasil, 2021) 

  

O processo de transição para um modelo Omnichannel prevê a adoção de estratégias e recursos 

de integração de canais que promovam conveniência e uma experiência mais fluída entre as 

etapas de compra e as necessidades dos clientes como o BOPIS (buy online, pick up in store) 

(NRF, 2020). Na RaiaDrogasil essa iniciativa foi batizada de “Compre e Retire” e permitiu que 

os clientes comprassem pelo site, aplicativo ou televendas e retirassem seus produtos na loja 

mais próxima em até uma hora. (GazetaDoPovo, 2018) 

A promoção dos canais digitais e os recursos oferecidos têm gerado resultados expressivos para 

a empresa. O download dos aplicativos das redes operadas já atinge o patamar de 9,8 milhões 

em 1T21 (Figura 7), impulsionado pelo Compre e Retire e por descontos exclusivos oferecidos 

no App. (RaiaDrogasil, 2021) 

5.2.7 Os efeitos do comportamento Omnichannel 

O crescimento da receita da empresa tem acompanhado a evolução na participação dos clientes 

que adotam os canais digitais em suas jornadas de compra. A segmentação utilizada pela 

empresa distingue da base completa os clientes “Multicanais”, que representam clientes que 

compram na Loja física e no Site, e os clientes “Jornada Omni” que incluem Lojas, Site e App 

em suas jornadas. 

Figura 7 – Downloads de apps  Figura 8 – Penetração digital 
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A análise dos relatórios da empresa, mostram que a participação destes segmentos cresce nos 

últimos meses (Figura 9) e pode estar influenciando positivamente a frequência e o gasto médio 

geral. Clientes “Omni” apresentam gastos 102% maiores que a média dos clientes totais (Figura 

10) e compra com uma frequência 61% maior (Figura 11). 

 

Figura 9 - Clientes Por Vínculo de cliente 

 

 

Figura 10 - Gasto Médio por Vínculo 

 

 

Figura 11 - Frequência Média por Vínculo 

5.2.8 Os resultados da migração de clientes RaiaDrogasil 

O impacto imediatamente positivo na receita e lucratividade da adição de canais digitais na 

jornada dos clientes RaiaDrogasil é percebido pelos profissionais da empresa e já previsto pela 

literatura (Venkatesan, Kumar e Ravishanker, 2007). Entre as razões apontadas está a exposição 

adicional de ofertas que um novo canal traz e novas oportunidades de relacionamento (Gensler, 

Leeflang e Skiera, 2012). 

Essa percepção positiva sobre os primeiros impactos também é clara entre os profissionais da 

empresa: “O que a gente consegue ver é que o cliente Omnichannel é o melhor cliente pra gente. 
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Por que quando a gente começa a dar pra esse cliente um nível de conveniência que ele não 

tinha antes, esse cliente passa a concentrar as compras dele com a gente.” (DoZeroAoTopo, 

2020) 

Porém, um indicador recente destoou da expectativa dos profissionais da empresa. A retenção. 

Ao analisar a retenção de clientes dos segmentos Multicanal e Jornada Omni, ficou evidente 

que a probabilidade de continuar comprando na empresa era menor no médio prazo quando 

comparada com a base total de clientes. Este efeito também tem respaldo possível na literatura 

analisada e pode estar relacionado ao menor “custo de mudança” que o uso dos canais digitais 

traz ao facilitar a comparação de ofertas concorrentes. (Ansari, Mela e Neslin, 2008) 

 As razões e os estímulos para a digitalização e a migração de canal 

Baseados nas práticas mercadológicas de otimização e direcionamento dos clientes para os 

canais “certos” (Myers, Pickersgill e Metre, Van, 2004) e eventualmente fundamentados na 

literatura de que levar clientes para a “Internet” e para os canais digitais gera resultados 

positivos na retenção de clientes no curto e longo-prazo (Boehm, 2008; Venkatesan, Kumar e 

Ravishanker, 2007; Wallace, Giese e Johnson, 2004) gestores de negócios e executivos têm 

criado planos e estímulos para a migração de canal. 

Na RaiaDrogasil, a qualidade da integração do serviço dos canais, como por exemplo o 

“Compre e Retire” é, um dos estímulos para a migração ao complementar as possibilidades de 

conveniência no processo de compra.  

Mas, a digitalização na RaiaDrogasil é um trabalho que envolve muitas esferas na companhia. 

Além do desenvolvimento e gestão dos novos sites e aplicativos, balconistas e atendentes são 

treinados para apoiar a digitalização dos clientes através da recomendação, da instrução e do 

acompanhamento do processo de instalação do aplicativo quando este está consultando 

descontos ou realizando sua compra nas lojas físicas. Este tipo de estímulo difere do estímulo 

de novos serviços oferecidos. O uso do “Compre e Retire” ou do “Lembrete de Medicamentos” 

é um estímulo para uma migração iniciada pelo consumidor. Já a atração a partir de descontos 

exclusivos ou por benefícios é uma migração por recompensa. A assistência da migração pela 

equipe de vendas e atendimento, apesar de “voluntária” pode ser compreendida como uma 

indução e diferir dos estímulos anteriores.  

A literatura já distingue diferentes tipos de migração de canal do cliente entre Forçada, com ou 

sem eliminação de canais, porém sempre induzida pela empresa, e voluntária, a partir da 

iniciativa do cliente. (Trampe, Konuş e Verhoef, 2014). Esta última pode ainda ser dividida 
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entre “Por Recompensas” ou “Por punição”, e diferem essencialmente entre gerar vantagens 

para quem migra, como descontos ou condições especiais, ou gerar desvantagens para quem 

ainda usar os canais “errados” através de condições, taxas ou prazos piores. (Vries, De e Zhang, 

2020) 

5.3.1  Os riscos para a digitalização forçada ou estimulada 

Os caminhos para a migração de canal podem levar à Reatância Psicológica, um estado 

motivacional de ameaça à liberdade de escolha (Clee, Wicklund e Wicklund, 1980). Neste caso, 

a simples recomendação do aplicativo por ser “um canal mais fácil de encontrar descontos”, 

pode suscitar a ameaça pois quem vai dizer se ao final do processo é mais fácil é, o cliente.  

A migração para os canais digitais tem muitas motivações na empresa, desde redução de custos 

a melhorias no relacionamento com o cliente. Mas, não se pode ignorar os efeitos adversos 

dessa migração quando não se atinge as expectativas do cliente (Frei e Moon, 2000). 

As experiências emocionais são importantes fatores para atingir a satisfação do cliente e 

consequentemente sua fidelização (Chea e Luo, 2008). Mesmo para clientes que já usam os 

novos canais, a existência da pressão ou do estímulo pode resultar em reatância pelo fato de 

representar que a sua atitude voluntária é vista como forçada. (Trampe, Konuş e Verhoef, 2014) 

O nível de reatância à migração, no entanto, pode ser menor entre clientes altamente fiéis e ser 

mediado pelo “perdão do cliente”. (Trampe, Konuş e Verhoef, 2014) 

5.3.2 As jornadas Omnichannel na RaiaDrogasil 

O processo de decisão do consumidor incluindo a escolha de canais varia consideravelmente, 

afetado por atributos individuais do canais, das atividades de marketing, da experiência em cada 

um dos canais, efeitos sociais e heterogeneidade dos clientes (Melero, Javier Sese e Verhoef, 

2016), além dos efeitos sequenciais da jornada como lock-in, inércia e sinergias multicanais 

(Lemon e Verhoef, 2016). 

Entre as bandeiras RaiaDrogasil, a heterogeneidade da base de clientes pode influenciar 

diretamente as escolhas de canais principalmente relacionadas à distribuição geográfica. 

Enquanto a bandeira A é mais presente em lojas no Sudeste e a B mais distribuída 

nacionalmente (RaiaDrogasil, 2021), nos canais digitais a variação geográfica da base de 

usuários é grande. São Paulo representa 38% do tráfego do site para a bandeira A, no App da 

mesma bandeira responde por 42%. Na bandeira B, é o contrário. São Paulo representa 44% do 

tráfego do site e 32% do App. (Anexo 10.13) 
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O agrupamento das jornadas oferecido pelos documentos pesquisados mostra que a 

heterogeneidade dos segmentos entre as bandeiras e jornadas afeta substancialmente como 

enxergamos o resultado e a contribuição dos canais. A duração média da jornada omnichannel 

na bandeira A é de 2,95 dias com 1,5 pontos de contato enquanto na bandeira B é de 6,84 dias 

com 2,01 pontos de contato. (Tabela 1) 

  
Bandeira Jornadas Duração Média (dias) Pontos de contato 

A 38,6MM 2.95 1.59 
B 31,7MM 6.84 2.01 

Tabela 1 - Tamanho das Jornadas por Bandeira 

Avaliar o resultado das vendas e apenas pelo canal onde aconteceu a compra parece não refletir 

a complexidade do comportamento do cliente Omnichannel e suas atitudes.  

Consumidores tendem a se assemelhar entre si de acordo com suas escolhas de canais e outras 

características psicográficas e podem ser agrupados em: Compradores desinteressados, 

Entusiastas Multicanais, Consumidores focados na loja. (Konuş, Verhoef e Neslin, 2008) 

Outros estudos agruparam consumidores em proeminente online, proeminente offline e 

omnichannel. (Tueanrat, Alamanos e Papagiannidis, 2021). 

Na bandeira A, o segmento de clientes que compra apenas nas lojas, representa 82,11% das 

Vendas e na bandeira B, 73,98% (Tabela 2 e Tabela 3). Ao mesmo tempo o percentual de 

vendas para clientes que interagiram em todos os canais (omnichannel) atinge 0,49% na 

bandeira A porém 0,26% na bandeira B (Tabela 4 e Tabela 5). 

  
Canal 

Vendas 
atribuídas 

Lojas 92.43% 
Site 3.83% 
App 3.74% 

Tabela 2 - Vendas por Canal Bandeira A 

  
Canal 

Vendas  
atribuídas 

Lojas 78.64% 
Site 4.90% 
App 16.46% 

Tabela 3 - Vendas por Canal Bandeira B 

  
Tipo de Jornada Participação 

Vendas  
atribuídas Receita 

Apenas Lojas 40.57% 82.11% 86.96% 

App + Lojas 3.40% 7.46% 8.68% 

Apenas Site 50.46% 3.71% 0.98% 

Apenas App 3.90% 3.59% 0.86% 

Site + Lojas 0.80% 1.75% 1.77% 

Site + App 0.64% 0.89% 0.24% 

Omnichannel 0.22% 0.49% 0.52% 

Tabela 4 - Participação por Jornada 

Bandeira A 

  
Tipo de Jornada Participação 

Vendas  
atribuídas Receita 

Apenas Lojas 35.81% 73.98% 80.07% 

App + Lojas 4.84% 12.12% 15.57% 

Apenas App 9.21% 8.27% 2.13% 

Apenas Site 49.53% 4.39% 1.25% 

Site + Lojas 0.24% 0.59% 0.58% 

Site + App 0.27% 0.39% 0.10% 

Omnichannel 0.11% 0.26% 0.29% 

Tabela 5 - Participação por Jornada 

Bandeira B 
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5.3.3 A contribuição de cada canal na jornada omnichannel 

Analisar a composição das jornadas e estabelecer critérios para a contribuição de cada canal é 

uma das abordagens mais simples para calcular a influência de cada interação do consumidor 

com o processo de compra, mas não oferece conhecimento sobre o impacto total (direto e 

indireto) de cada canal.  

Para endereçar o desafio de inferir a real contribuição fracional de cada canal na jornada de 

decisão, é possível aplicar técnicas de Atribuição de Marketing, também conhecida como 

Atribuição Multicanal, ou Multi-Touch Attribution (MTA). Atualmente são diversos os métodos 

disponíveis e variam de acordo com a estrutura conceitual prévia das jornadas e os dados 

disponíveis. (Buhalis e Volchek, 2021) 

Para analisar jornadas multicanais complexas, o emprego de técnicas que consideram a natureza 

sequencial das interações já foi testado e serve como referência para diversos estudos (Anderl 

et al., 2016). Cadeias de Markov é uma das técnicas de modelagem mais adotadas para este 

desafio. O estudo feito pela consultoria DP6 para a RaiaDrogasil avaliou as jornadas de compras 

multicanais envolvendo Site, App e Lojas Físicas seguindo uma modelagem de cadeias de 

Markov implementada através da biblioteca python open-source Marketing Attribution Models 

(MAM). (DP6, 2020b) 

O resultado desta análise retorna as probabilidades de transição de cada etapa da jornada desde 

o início até a conversão ou não-conversão de acordo com as diversas escolhas de canais 

apontadas na base de interações coletada (Anexo 10.15). A partir daí é possível calcular o Efeito 

de Remoção que significa o impacto na probabilidade de conversão se aquele canal for retirado 

da jornada. (Anderl et al., 2016) 

O relatório de atribuição analisado para bandeira A aponta por exemplo, que enquanto a 

medição de vendas do canal App representa 3,74%, seu efeito de remoção atinge 11%, ou seja, 

pode influenciar quase 3 vezes mais o processo de compras do que percebemos, direta e 

indiretamente (Tabela 6 e Figura 12).  

  
Canal 

Vendas  
atribuídas 

Lojas 92.43% 

Site 3.83% 

App 3.74% 

Tabela 6 - Vendas por Canal - Bandeira A 

 

Figura 12 - Efeito de Remoção por Canal - 

Bandeira A 
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5.3.4 Direcionando otimizações na jornada multicanal 

Após o cálculo da contribuição fracional de cada canal através da atribuição multicanal, é 

possível proceder para ajustar táticas e estratégias gerenciais. A partir da diferença observada 

entre as vendas reportadas naturalmente pela última interação com o canal e as vendas 

fracionais atribuídas pela participação de cada canal na jornada, podemos inferir que ajustes no 

investimento ou orçamento dos canais devam ocorrer para gerar mais resultados a partir dos 

canais mais contribuidores (Anexo 10.16). O foco na prestação de contas (accountability) das 

iniciativas de marketing têm levado as empresas a realocar seus orçamentos periodicamente 

para maximizar seu resultado. (Venkatesan, Kumar e Ravishanker, 2007) 

Porém, é preciso tomar alguns cuidados neste processo de otimização. Por exemplo, a 

endogeneidade inerente ao processo de decisões do marketing e as diferentes elasticidades dos 

investimentos nos canais (Anderl et al., 2016). Outro fator relevante é que a atribuição se atém 

a calcular a contribuição quantitativa da interação com o canal pela sua presença ou não 

presença na jornada, e não considera as dimensões da experiência do cliente como respostas 

cognitivas, afetivas, físicas, sensoriais e sociais além das consequências em qualidade, 

satisfação e valor da interação.  (Becker e Jaakkola, 2020) 

5.3.5 Entendendo os antecedentes da satisfação da compra através da experiência nos 

canais digitais 

Para explorar fatores da experiência do cliente que podem impactar na satisfação com a jornada 

e a consequente retenção ou subsequente escolha de canais, partimos de um estudo de 

correlação aplicado pela consultoria que modelou indicadores de fricção das etapas da jornada 

digital de acordo com métricas objetivas do comportamento nos canais digitais através do uso 

de web analytics (Figura 13).  

Por exemplo, sobre usuários do site que acessaram uma página de um produto indisponível, 

podemos classificar essa experiência como equivalente a uma “quebra de estoque” ou stockout 

no varejo físico (Anexo 10.3.1). É sabido que consumidores reagem negativamente a essa 

experiência (Fitzsimons, 2000), e, que, pode então, afetar a satisfação com o processo de busca 

e compra.  

Similar à quebra de estoque, outro comportamento observado pela análise foi a que compreende 

uma busca de produto e que não resulta em cliques para a página de produto (Anexo 10.3.2), 

modelada como uma fricção pela não satisfação do objetivo de encontrar e visualizar um 
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produto. Ambas as fricções apresentaram alguns dos maiores coeficientes de correlação 

negativa (-0,56 e -0,60) com a satisfação reportada do canal.  

Outra fricção relevante investigada pela consultoria e analisada nos documentos foi o abandono 

após o cálculo do frete (Anexo 10.3.3). Estudos do mercado já apontam o frete como um dos 

principais fatores de decisão de compras no varejo digital e até estabelecem uma relação linear 

entre preço e volume de reclamações (Ebit/Nielsen, 2021). A participação dessa fricção na etapa 

de busca das jornadas também apresentou níveis moderados e negativos de correlação com o 

NSS (-0,57) e pode ajudar a explicar os níveis de satisfação em cada plataforma. 

O tempo médio de carregamento, medida importante da experiência, é conhecido como fator 

de crítico e de alto impacto na conversão e engajamento dos canais digitais principalmente 

dispositivos móveis (Deloitte, 2019). A análise apontou evidências de correlação moderada 

negativa deste indicador com a satisfação em ambas as fases de busca (-0,52) e compra (-0,49). 

 

Figura 13 - Análise de Correlação Fricções x NSS Canais Digitais 

Já, a duração média da sessão, geralmente é foco de melhoria objetivando principalmente seu 

aumento a partir do entendimento de que quanto mais profunda ou longa a interação do 

consumidor, maior a chance de obter resultados para a marca ou para o negócio (Similarweb, 

2021). Porém, a literatura aponta que do ponto de vista da experiência do cliente, se o cliente 

tiver consciência de que está gastando tempo mais do que o necessário para o seu objetivo, irá 

resultar numa percepção negativa da experiência (McLean, Al-Nabhani e Wilson, 2018). A 
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análise dos documentos mostrou que os indicadores de Duração Média da Sessão têm 

correlação moderada negativa com a satisfação, porém apenas na etapa de busca (-0,43). 

Segundo os profissionais responsáveis pela coleta de dados, os indicadores do canal App ainda 

estavam em fase de implementação e correção, se mostraram inconsistentes e não foram 

analisados.  

A influência de cada fase do processo de compras também precisa ser considerada e a análise 

abordou a segmentação dos indicadores de fricção de acordo com as etapas do modelo de 

Processos para Jornada e Experiência do Cliente. (Lemon e Verhoef, 2016) 

As fricções da fase de busca da experiência do cliente com o canal digital Site apresentaram 

evidências de correlação negativa moderada (-0,63) com a satisfação do cliente medida através 

do indicador NSS da RaiaDrogasil (Figura 13). (Ver também Anexo 10.18) 

Estas evidências convergem com a literatura que aponta que fatores da pré-compra afetam mais 

a satisfação da jornada do que fatores de outras etapas (Tueanrat, Alamanos e Papagiannidis, 

2021).  

5.3.6 Possíveis consequências da escolha de canais na retenção de clientes multicanal 

A fidelização de clientes no contexto omnichannel e seus antecedentes variam de acordo o 

segmento de jornadas de clientes, com maior impacto da satisfação com a jornada completa 

entre os clientes que adotam múltiplos canais na sua jornada. (Herhausen et al., 2019) 

Há consenso na literatura de que o uso de canais digitais principalmente nos segmentos de 

clientes com múltiplos pontos de contatos gera impactos positivos no crescimento de vendas e 

fidelização (Boehm, 2008; Venkatesan, Kumar e Ravishanker, 2007; Wallace, Giese e Johnson, 

2004), e de que os efeitos de inércia e lock-in na escolha de canais acontecem mais durante as 

etapas de busca e compra, mas que após a compra o lock-in tende a ser baixo (Barwitz e Maas, 

2018), o que pode significar uma ameaça para a retenção na ocorrência de uma má-experiência 

pelos custos de transição.  

A partir do conhecimento prévio do baixo índice de satisfação com o canal App, a análise dos 

documentos relacionados à fidelização omnichannel subsequente à uma compra nesse canal, 

evidenciou uma retenção até 30% menor quando comparada com a retenção após uma transação 

no canal Lojas Físicas (Figura 14). Esta descoberta sugere um efeito da má-experiência 

reportada como insatisfação na erosão da base de clientes a partir de seu processo de 

digitalização, seja ela, voluntária, forçada ou estimulada. A retenção no curtíssimo prazo 
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(primeira semana) não parece ser afetada (<1%) mas a partir da segunda semana a retenção 

começa a descolar. 

 

Figura 14 - Retenção Semanal por Canal 

Esta análise prévia empregou técnicas de entendimento da retenção e fidelização já adotadas 

por profissionais do mercado e bem descritas na literatura como análise de coorte e análise de 

sobrevivência. (Verhoef, Kooge e Walk, 2016) 

5.3.7 Antes e depois de uma má-experiência 

Durante a exploração dos documentos com dados de satisfação, encontramos um ponto de 

atenção: o dia 17/03 apresentou uma queda substancial no indicador NSS. A investigação 

seguiu como: Procuramos nos relatórios de comentários de satisfação no dia, mas não 

encontramos referências a algum problema específico ou que fugisse do padrão dos dias 

anteriores. Ao discutir com a equipe RaiaDrogasil, que já tinha investigado o tema, descobrimos 

que neste dia ocorreu um problema técnico com um cupom promocional oferecido no app que 

não funcionou como deveria. O desconto não era aplicado corretamente e o consumidor 

experimentava um atrito na sua experiência e por consequência demonstrava sua insatisfação 

nas respostas das compras do dia (Figura 15).  

Na sequência a investigação nos documentos e análises prévias de retenção relacionadas às 

jornadas a partir de um compra no App, trouxe uma nova descoberta que corrobora com as 

descobertas anteriores, porém de um modo mais específico: A retenção dos clientes deste coorte 

(Compradores no App, 17/03) é sensivelmente menor nas 6 semanas subsequentes quando 
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comparada com o comportamento do dia anterior e posterior (-21~27% menor). Novamente, a 

retenção no curto-prazo (primeira semana) não se distancia muito do padrão dos dias anteriores 

(a diferença é menor que 10%), mas piora muito no médio-prazo (Figura 16). 

 

Figura 15 - NSS Canais Digitais Por dia 

 

Figura 16 - Retenção Omnichannel ante e depois de 17/03 

5.3.8 Os riscos de erosão na cadeia de valor do cliente 

Empresas como a RaiaDrogasil, líderes de seus mercados, estão em transformação, tanto 

digitalizar seus processos quanto para se adaptarem aos novos comportamentos dos seus 

clientes. No contexto da inovação de negócios, são incumbentes. O alvo preferido para startups 

e pequenas empresas ágeis que querem substituir alguma atividade da cadeia de valor por 

soluções mais rápidas, mais tecnológicas, mais baratas ou tudo isso junto. O foco das disruptivas 

está nas atividades com as quais os consumidores não estão satisfeitos. (Teixeira, 2019) 

Essa é brecha para a má-experiência nos canais digitais que a RaiaDrogasil corre o risco de 

deixar aberta, principalmente se continuar levando seus clientes dos seus melhores canais de 

longa data para canais ainda em construção ou melhoria.  
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Enfrentar a “disrupção” exige estratégia para combater a concorrência e recuperar não só a 

preferência na jornada, mas também a receita capturada. Quando essa disrupção vem no formato 

da teoria do desacoplamento (decoupling), duas abordagens figuram como as grandes “avenidas 

de resposta”: Reacoplar (recouple) e Rebalancear (decouple + balance) (Teixeira e Piechota, 

2019). Segundo os autores, Reacoplar significa reconectar as atividades impactadas, 

diminuindo a vantagem do uso ou consumo em separado. No caso da RaiaDrogasil, por 

exemplo, diferenciar preços praticados para compras através de aplicativos de entrega ou criar 

novos diferenciais na sua própria estrutura de entrega. Já Rebalancear, significa a adoção de 

caminhos para rentabilizar as atividades desacopladas em separado. No caso da RaiaDrogasil, 

ao assumir que o consumidor pode escolher as atividades separadamente, a entrega feita por 

aplicativos de entrega pode ser feita por logística própria com diferenciais que garantam uma 

lucratividade superior do que combinar loja físicas mais serviço do entregado.   

Considerando a cadeia de valor atual para o cliente  entregue pela RaiaDrogasil (Figura 17), as 

últimas notícias da alta gestão da empresa apontam para uma evolução no formato do serviço 

que irá culminar em transformar a farmácia num “Hub de Saúde” (DoZeroAoTopo, 2020) e, 

endereçar os elos que hoje não criam o valor para o cliente ou não capturam o valor para 

empresa, notavelmente nas etapas de conhecimento, avaliação e uso. Porém, o cenário no curto 

e médio-prazo arrisca o elo ainda forte, porém sob ataque, da compra e da entrega. Se os canais 

digitais geram insatisfação e má-experiência, por que o consumidor não usaria os aplicativos 

de entrega, os chamados “last-mile”?  

 

Figura 17 - Analisando a cadeia de valor para clientes RaiaDrogasil – (Elaboração própria) 
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6 CONCLUSÕES 

A transformação do varejo para o modelo Omnichannel promete muitas oportunidades de 

incremento nas vendas e nos indicadores de experiência do cliente. Mas os fatores-chave para 

atingir estes resultados não são previstos em nenhum manual de gestão moderno e podem 

incluir riscos e desafios importantes.  

O estudo do caso da RaiaDrogasil aqui explorado, demonstrou que a integração de canais com 

alinhamento da cadeia de suprimentos, como no caso do Compre e Retire, é importante. Porém, 

mais iniciativas dentro da empresa precisam atingir sua excelência para entregar a satisfação e 

fidelização desejadas como a integração tecnológica e melhor experiência do cliente. 

Apesar de muito desejada pelos gestores de negócios contemporâneos, a transformação digital 

acaba gerando uma pressão pela migração de canal para os novos e mais eficientes canais, 

porém, como demonstrado nesta pesquisa, fricções nos novos canais ou más-experiências no  

A integração tecnológica na forma de implementação e conexão de sistemas e bases de dados 

é essencial para permitir tanto análises holísticas das jornadas quanto possibilitar ativações de 

ações multicanais como comunicações personalizadas em um canal a partir de interações em 

outras. A experiência do cliente, tanto do ponto de vista das dimensões de qualidade de serviço 

quanto das fricções críticas monitoradas, é um importante fator de retenção de clientes e precisa 

de melhorias, como apontado pelos indicadores digitais e o indicador de satisfação (NSS). 

Por fim, a gestão dos canais e o estímulo oferecido para a migração para os canais mais rentáveis 

ou de menor custo precisa ser feito com cautela evitando eliminação forçada de canais e 

punições para prevenir efeitos como a reatância psicológica. Implicações detalhadas e 

recomendações são descritas a seguir.  

 O desafio da Identificação de clientes no Omnichannel 

Apesar de atingir volumes altos nos canais digitais, a identificação enfrenta desafios 

estratégicos que precisam ser endereçados: 

A implementação técnica de coleta de dados nos apps e sites precisa de uma solidificação e 

integração de processos e práticas para evitar lacunas de preenchimento, identificação e 

correspondência. 

A atuação da empresa em novas atividades da Cadeia de Valor do Cliente (Teixeira e Piechota, 

2019)  podem fornecer à empresa novos pontos de contato com o consumidor, como os 
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previstos pelo conceito do “Hub de Saúde” e por consequência mais possibilidades de 

identificação e enriquecimento dos dados. 

O canal físico ainda mostra oportunidades para uma maior cobertura da identificação não só 

das compras, mas também dos clientes na etapa de busca. Além dos terminais de consulta e das 

ações de fidelização, ações alternativas nas lojas como por exemplo a identificação de clientes 

para fornecimento de wifi gratuito (Wheeldon, 2014), podem ser possibilidades futuras. 

A correspondência atual de identificadores entre os canais é executada sob demanda por áreas 

diferentes da companhia. O uso de soluções de gestão de dados de cliente como Customer Data 

Platforms (CDPs) (Gartner, 2020) e Identity Resolution (MartechToday, 2019) podem trazer 

benefícios estruturais e ganho de agilidade. Outra opção é o aprimoramento de bases e 

tecnologias para integrar e automatizar essa correspondência nos sistemas internos.  

 O desafio da Medição e Melhoria da Satisfação do Cliente 

Apesar de presente e amplamente utilizada na estratégia da empresa analisada, os indicadores 

de satisfação precisam se consolidar para oferecer mais robustez às necessidades de melhorias 

do negócio. 

As medições de satisfação devem acontecer depois de cada atividade da cadeia de valor 

oferecida ao cliente (Teixeira e Mendes, 2019), ou seja, pormenorizar a coleta para que possa 

ser respondida separadamente no momento de busca, no momento de compra, no processo de 

pagamento, na entrega e no pós-venda.  

Alinhar as medições de satisfação com as atividades de controle de qualidade como as presentes 

em modelos do Quality Control Circle (Shuling et al., 2020), podem trazer oportunidades de 

melhoria dos indicadores e consequente retenção de clientes. 

 O desafio da gestão e otimização de canais no contexto omnichannel 

O cálculo ou a inferência da contribuição de cada canal na jornada deve empregar técnicas 

fracionárias de modelagem de atribuição multicanal para retratar a realidade da complexidade 

das jornadas de decisão 

Segmentação das jornadas de clientes permite entender as motivações e padrões por trás das 

escolhas de canais e devem ser feitas à luz da literatura prévia ou da descoberta de padrões das 

próprias bases de interações 
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Porém, a tomada de decisões não é um caminho linear e direto a partir destas técnicas. É preciso 

considerar outros aspectos qualitativos das jornadas que atualmente não são cobertos por 

análises multicanais como a qualidade da experiência, satisfação do cliente e seus impactos de 

médio e longo prazo 

 Os desafios da migração de canal através da digitalização de clientes 

A migração de canal altamente estimulada não difere da migração forçada e pode despertar uma 

experiência afetiva negativa e afetar negativamente a satisfação e a fidelização no longo-prazo 

Estratégias de migração baseadas em incentivos podem suscitar menor reatância e devem ser 

priorizadas 

Especificamente, descontos como incentivos para a migração podem ter melhor eficiência se 

forem oferecidos aleatoriamente (entre valores mínimos e máximos) aproveitando do efeito das 

incertezas nas promoções, em comparação com descontos fixos absolutos ou relativos. (Vries, 

De e Zhang, 2020) 

Fricções na Experiência do Cliente nos canais digitais, tanto na etapa de busca quanto na etapa 

de compra podem afetar negativamente a satisfação do cliente e sua fidelização omnichannel 

no médio-prazo 

 Riscos da exposição de clientes a experiências ruins 

Direcionar clientes e prospects para canais com problemas conhecidos na experiência pode 

custar caro no longo-prazo 

Para se antecipar a problemas na experiência ou efeitos como a Reatância psicológica, a 

empresa pode estudar e modelar quais segmentos dos clientes seriam mais receptivos ou 

propensos a serem direcionados entre os canais (Ansari, Mela e Neslin, 2008) e ativar ações 

baseada nestes agrupamentos para equilibrar crescimento e menor fricção 

 Riscos da baixa qualidade de dados e informações 

Algumas dos levantamentos e análises realizados neste estudo esbarram em limitações técnicas 

da coleta de dados ou da integração de dados e sistemas. 

Além de impedir cruzamentos, segmentações, comparações e validações necessárias para 

conclusões mais específicas e acionáveis, estas falhas também criam barreiras para a automação 

e otimização dos canais e das atividades do marketing guiado por dados 
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A satisfação e a segmentação estratégica dos clientes quando integrados aos dados de 

comportamento digital poderiam ser utilizadas para modelar propensões, recomendações, 

personalizações, por exemplo, e reduzir custos de aquisição, trazer melhorias na rentabilidade 

e estimular experiências positivas com menos fricções 

 

7 LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES 

Este estudo analisou documentos e dados da RaiaDrogasil apenas de meses recentes e com um 

menor período total devido a inconsistências estruturais nos sistemas, tecnologias e plataformas 

de dados que têm sido endereçadas nos 2 últimos anos em decorrência do processo acelerado 

de transformação digital e inovação que a empresa mantém aliado à altas taxas de crescimento. 

À medida que novos dados e maiores períodos estejam disponíveis, novas análises e abordagens 

podem ser executadas para evoluir os entendimentos e descobertas desse estudo.  

Os dados e relatórios estatísticos apresentados também foram avaliados como documentos da 

empresa e podem conter vieses ou inconsistências que não foram investigados nesta pesquisa. 

Futuros estudos quantitativos podem partir da coleta direta dos dados e novas análises e 

modelagens podem ser aplicadas considerando critérios metodológicos diferentes. 

Os diversos sistemas envolvidos no levantamento de documentos e dados para este estudo não 

estavam totalmente integrados e não permitiram desdobrar algumas investigações quantitativas 

desejadas. Notavelmente, a integração granular entre os dados do clickstream dos ambientes 

digitais com as bases históricas de clientes e de atendimento e satisfação é muito desejada, mas 

não foi estabelecida a tempo deste estudo. 

Apesar de avaliado como baixo impacto negativo para a RaiaDrogasil, o contexto da pandemia 

da Covid-19 impôs mudanças nas percepções do consumidor e deve afetar as relações com as 

marcas e empresas nos próximos anos. Futuras análises dos temas abordados devem considerar 

esta premissa em relação ao estudo atual para replicações, confirmações ou validações. 

8 FUTUROS DESENVOLVIMENTOS E PESQUISAS 

A abordagem exploratória e triangulada deste estudo permitiu validar e avaliar o caso 

específico, mas encontrou, perguntas e oportunidades de pesquisa ainda não respondidas pela 

literatura. 

A gestão do varejo omnichannel ainda carece modelos e conceitualizações amplas, mas também 

de estudos de dados secundários capazes de desdobrar estes conceitos para aplicações nas 
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empresas que hoje já possuem vastos repositórios de dados (big data) e têm dificuldade de 

endereçar seus desafios mais estratégicos pela distância entre o dado operacional e os processos 

decisórios. Existem oportunidades e caminhos em áreas como otimização do mix de marketing, 

personalização e privacidade do consumidor (Wedel e Kannan, 2016). 

Atribuição Multicanal (Multi-touch Attribution) é outra linha de pesquisa que já evoluiu muito 

tecnicamente e em modelagem, mas pouco na sua aplicação e interligação com outras áreas de 

estudo. Especificamente alguns caminhos soam promissores: endereçar a fusão de dados 

necessária para reconstruir jornada no contexto de dados identificados escassos após o impacto 

das legislações de privacidade, a combinação de fatores experienciais, cognitivos e afetivos 

com os fatores quantitativos e as escolhas de canais para modelagens mais completas que 

solucionem os desafios subjetivos das jornadas como a qualidade da interação, modelagem de 

técnicas de otimização de orçamentos e previsão de resultados a partir dos resultados atribuídos. 

A integração entre a pesquisa de atribuição com conceitos de mix de marketing, análise de 

incrementalidade e causalidade também despontam como evoluções possíveis para um 

entendimento mais completo da jornada do cliente que a omnicanalidade exige. 

Satisfação, Retenção e Fidelização é outro tema que apresenta muitas oportunidades de futuros 

desenvolvimento consideram a multicanalidade e as interações que se estendem por diversos 

momentos da relação do consumidor com as marcas. Além da tradicional coleta de dados 

através de questões e formulário, há alguma outra forma de inferir efeitos a partir dos dados 

coletados via observação? 

A multiplicidade de dados que a omnicanalidade nos traz, principalmente relacionada à 

profusão e fragmentação dos canais digitais não explorada pela literatura. Há uma oportunidade 

de ir além do clickstream como coleta e de conceitualizar o que cada ponto de dados pode 

significar para futuros pesquisadores. Com relações humanas e entre marcas e consumidores 

cada vez mais mediadas por plataformas digitais, entender e definir o que significa cada sinal 

em cada contexto pode abrir novas avenidas de pesquisa. 

Por fim, as descobertas deste estudo, embora não possam ser generalizadas, abrem caminhos 

para a extensão do estudo para mais casos ou a validação através de novos métodos e 

consequente replicação. 
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10 ANEXOS 

 Evidências da identificação nos Canais Digitais 

 

 Relatório da cobertura da Identificação de clientes nos canais 

Canal Compradores 

identificados 

Visitas 

identificadas 

App 95.46% 88.36% 

Site 94.57% 15.88% 

Lojas 25.84% 26.04% 

Total 28.36% 27.41% 

Bandeira A 

 

Canal Compradores 

identificados 

Visitas 

identificadas 

App 78.66% 71.98% 

Lojas 25.84% 26.03% 

Total 27.55% 26.37% 

Bandeira B 
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 Exemplos de fricções no canal Site 

10.3.1 Quebra de Estoque 
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10.3.2 Buscas sem resultados ou que não resultaram em cliques em produtos 
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10.3.3 Abandono após cálculo de frete 

 

 A identificação do cliente através do CPF nas lojas oferece descontos exclusivos 
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 Atendômetro nas lojas físicas 

 

 Pesquisa de satisfação após compra no App 
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 Pesquisa de satisfação após compra no Site 

 

 Relatório NSS Bandeira A 
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 Relatório NSS Bandeira B 

 

 Avaliação de apps nas lojas Google e Apple 

 

  

  App Review Score por Loja 

Empresa / App 

Google 

Play Store n 

Apple App 

Store n 

Magalu 4.6 634,896 4.8 5,100 

Drogasil 4.1 16,572 4 10,600 

Drogaraia 4.2 12,873 4.1 8,600 

Ultrafarma 4.6 19,771 4.9 18,500 
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 Relatório Investidores 1T21 
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 Relatório de clientes por Tipo de Vínculo 

 

 

 



 

62 

 Relatório Top 10 estados por tráfego nos canais digitais 

  
UF Bandeira A - Site Bandeira A - App Bandeira B - Site Bandeira B - App 
Sao Paulo 38.34% 42.39% 43.72% 32.25% 
Rio de Janeiro 13.63% 15.68% 5.65% 5.53% 
Minas Gerais 8.92% 7.33% 8.20% 8.34% 
Parana 7.60% 12.89% 2.41% 1.07% 
Rio Grande do Sul 5.61% 7.16% 1.54% 0.35% 
Santa Catarina 4.11% 6.15% 1.22% 0.25% 
Bahia 3.14% 0.45% 5.06% 6.02% 
Pernambuco 2.30% 0.30% 5.15% 6.61% 
Ceara 2.05% 0.33% 4.03% 4.21% 
Goias 1.89% 0.51% 3.35% 5.80% 

 

 
 

 Relatório de Jornadas On+Off  

  
Bandeira Jornadas Duração Média (dias) Pontos de contato 

A 38,6MM 2.95 1.59 
B 31,7MM 6.84 2.01 

Bandeira A 

  
Canal 

Vendas  
atribuídas 

Lojas 92.43% 

Site 3.83% 

App 3.74% 
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Tipo de Jornada Participação 

Vendas  
atribuídas Receita 

Apenas Lojas 40.57% 82.11% 86.96% 

App + Lojas 3.40% 7.46% 8.68% 

Apenas Site 50.46% 3.71% 0.98% 

Apenas App 3.90% 3.59% 0.86% 

Site + Lojas 0.80% 1.75% 1.77% 

Site + App 0.64% 0.89% 0.24% 

Omnichannel 0.22% 0.49% 0.52% 

 

Bandeira B 

  
Canal 

Vendas  
atribuídas 

Lojas 78.64% 

Site 4.90% 

App 16.46% 

 

  
Tipo de Jornada Participação 

Vendas  
atribuídas  Receita 

Apenas Lojas 35.81% 73.98% 80.07% 

App + Lojas 4.84% 12.12% 15.57% 

Apenas App 9.21% 8.27% 2.13% 

Apenas Site 49.53% 4.39% 1.25% 

Site + Lojas 0.24% 0.59% 0.58% 

Site + App 0.27% 0.39% 0.10% 

Omnichannel 0.11% 0.26% 0.29% 

 

 Relatório de Atribuição de Jornadas On+Off - Cadeias de Markov 
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Canal 

Vendas  
atribuídas 

Lojas 92.43% 

Site 3.83% 

App 3.74% 
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 Relatório de Atribuição de Jornadas On+Off  - Comparação e Otimização 

 

Bandeira A 

 

Bandeira B 
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 Relatório de Análise de Fricções x NSS canais digitais 

 

 

 

 



 

67 

 Relatório de Análise de Fricções por Etapa da Jornada x NSS canais digitais 
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 Relatório de Retenção Semanal por Canal 
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 Relatório de Análise Ad-Hoc – Problema Cupom 17/03 

 


