
Manter um relacionamento com o cliente por meio de diversos canais é um dos focos dos 

varejistas – ou, pelo menos, deveria ser -, e isso inclui estar presente em aplicativos e 

tecnologias on-line, como na loja física e nos dispositivos móveis, com todo esses canais 

integrados, conversando entre si e mantendo o contexto em cada interação. 

Basicamente, é isso que diferencia um varejo omnichannel de um multicanal – em que 

também há diversos canais, mas que atuam de forma independente.

Em um varejista que investe em uma estratégia omnichannel, o agente de atendimento, 

por exemplo, tem acesso a todas as interações feitas anteriormente pelo cliente. Se esse 

cliente sair do telefone e migrar para o chat, todas as informações continuam visíveis. Da 

mesma forma, se o cliente entra no e-commerce do varejista e compra um item, pode 

optar por retirá-lo em uma loja física. Ou seja, todos os canais funcionam de forma única, 

a comunicação pode começar por um e terminar em outro.

Gerenciamento omnichannel

O gerenciamento omnichannel controla não apenas os vários canais, mas também faz a 

integração desses canais para que vendedores e clientes tenham uma experiência 

completa durante toda a jornada de compras. Dessa forma, se um produto não é 

encontrado em uma loja, é possível pesquisar, por exemplo, por meio de um aplicativo 

móvel onde está disponível. Se o produto estiver disponível no estoque central ou em 

outra loja, o pedido pode ser feito diretamente no aplicativo e o cliente opta por receber 

em sua casa ou retirar em uma das lojas.

Assim funciona o gerenciamento omnichannel, que também oferece outros benefícios:

1. Comunicação e análise integradas

Vários canais criam vários fluxos de informações que precisam ser interpretados para 
que a empresa entenda e atenda às necessidades dos clientes. Uma solução de análise 

fornece esse entendimento, quantifica e revisa a comunicação entre empresa e cliente. 
Com essa capacidade, é trabalhar com os dados do cliente, independentemente do canal 

que os gerou, e cruzar com informações de outros clientes com o mesmo perfil vindos de 
todas as plataformas.

2. Conhecer o cliente e onde eles estão

Uma estratégia focada no cliente oferece a oportunidade de gerenciar relacionamentos 

em todos os canais de forma personalizada. Realizar esse gerenciamento de forma 

adequada, incluindo o rastreamento do usuário por meio de suas interações, evita que 

informações relevantes sejam perdidas, aumenta a satisfação do cliente e permite que o 

cliente receba recompensas por manter seu relacionamento com a empresa.
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3. Monitorar a jornada

Gerenciar os canais significa que todas as transações são registradas. É possível rastrear 
jornada do cliente e entender qual o momento em que ele está mais propenso a comprar 

e até mesmo realizar o acompanhamento demográfico pode render novos negócios, ao 
enviar ofertas personalizadas de acordo com o perfil demográfico.

4. Personalização

Com a análise dos clientes, seu comportamento e transações, as experiências de 

marketing no varejo conseguem se concentrar em um público-alvo selecionado. Clientes 

que comprem uma marca genérica de algum produto, por exemplo, podem receber 

cupons para comprar o mesmo produto de uma marca premium, com preço mais alto. Ou, 

então, pode trazê-los de volta à loja para experimentar outro produto que ofereça uma 

margem de lucro mais alta. Links de entrada também podem ser personalizados para 

atender a campanhas de marketing específicas para web ou aplicativos.

5. Integração

Talvez o grande trunfo do omnichannel seja permitir o atendimento ao cliente integrado 

ao setor de vendas, marketing, inventário e planejamento. No lugar de cada 

departamento atuar como um silo independente, cada aspecto do negócio trabalha em 

conjunto a outros setores para oferecer mais qualidade de serviço, atendimento e 

produtos aos clientes.

6. Comunicação de canal

A comunicação de canal é definida pelas informações que os clientes desejam encontrar 
da empresa, em cada canal. Isso pode mudar de acordo com as interações que eles já 

tiveram e também pode afetar positivamente a qualidade do atendimento ao cliente.  Se 

o cliente efetua uma compra no site e deseja buscar na loja, isso exige uma comunicação 

integrada entre esses dois canais e as áreas de logística e estoque.

7. Compras focadas na experiência

Lojas físicas não são coisas do passado, elas continuam “firmes e fortes” e mantêm sua 
importância para o varejo brasileiro. Entretanto, um varejista focado no cliente entende 

que oferecer outros canais é essencial para melhorar a experiência de compra desse 

cliente.

Mais eficiência
Todos esses benefícios estão intimamente ligados a melhorias na eficiência do negócio. 
O desenvolvimento de uma estratégia omnichannel permite que o varejista entregue 

uma experiência consistente ao cliente em todos os canais e plataformas. Também 

municia o varejista com as informações necessárias sobre produtos, ofertas, preços etc., 

para que todas as dúvidas e solicitações dos clientes sejam rapidamente respondidas.

Dessa forma, o cliente experimenta a marca em todos os canais, com as lojas físicas se 

tornando extensões da cadeia de suprimentos, já que o cliente, antes de chegar à loja, já 

pesquisou em outros canais.

Mais informações

Como pode rastrear o cliente em diversos canais, a empresa tem acesso a diversas 

informações e pode personalizar a experiência. Assim, o varejo omnichannel contribui 

para que as empresas tenham mais ferramentas para criar ofertas que façam os clientes 

interagirem e se envolverem com a empresa, tanto nas lojas físicas como no ambiente 

digital. E isso aumenta a possibilidade de compras por impulso.



Margens mais altas

No varejo tradicional, grandes descontos são oferecidos apenas a itens que não estão 

sendo vendidos na medida desejada pela empresa. No varejo on-line, uma boa estrutura 

pode reduzir a necessidade de descontos e as empresas podem vender esses mesmos 

produtos em todo o país pelo preço total.

O que fazer para personalizar a estrutura do varejo omnichannel?

1. E-mail e personalização da web

A personalização é o caminho mais rápido para gerar receita, pois possui métricas de 

desempenho claras. Personalizar e-mail e web é fácil de implementar e o foco é 
desenvolver recomendações personalizadas para cada cliente, em cada página. Usando 

qualquer identificador do cliente é possível vincular os canais para gerar e-mails com 
recomendações adequadas às preferências de cada consumidor.

2. Ofertas, segmentos contextuais e conteúdo

Buscar formas de engajar e reter clientes usando os canais é uma ótima estratégia. 

Conteúdo diferenciado (blog, vídeos, imagens, redes sociais), voltado aos interesses e 

necessidades de cada cliente, aumenta a possibilidade de engajá-los. É importante usar 
as informações contextuais para criar experiências baseadas em localização, clima, 

geografia etc, para segmentar ainda mais as ofertas e o conteúdo.

3. Personalização móvel

Criar uma estratégia para personalização específica para dispositivos móveis, e que use 
a localização para aprimorar a experiência do cliente, é o próximo passo. Com o uso cada 

vez maior de dispositivos móveis, é essencial manter uma estratégia para esses canais. 

Para isso, os mesmos identificadores utilizados para personalização de web e e-mail 
podem ser usados para ofertas personalizadas específicas para esse público.

4. Personalização na loja

A loja é um canal importantíssimo para a estratégia omnichannel. Munir a equipe de 

vendas com dispositivos móveis integrados aos demais canais permite que os 

vendedores tenham acesso às informações dos clientes e possam tornar o atendimento 

personalizado, com acesso rápido a promoções e recomendações. O uso de quiosques e 

displays digitais também é muito útil para a estratégia.

5. Personalização do contact center

A última etapa é a personalização do contact center. Os agentes precisam estar 

preparados para, além de atender o cliente pelo telefone ou outros canais digitais, ter 

acesso a ofertas e recomendações de produtos relevantes para cada cliente.

O varejo omnichannel ainda está em evolução e é preciso se manter muito atento a 

mudanças no comportamento do consumidor e aos seus desejos por experiências 

personalizadas e únicas em todos os canais

Saiba como a Stoom pode ajudar

Tecnologias como Picking App e Pick-up in Store favorecem a criação de experiências 

omnichannel no varejo. Para isso, no entanto, é preciso promover a integração 

tecnológica de todo o ecossistema da organização.

OmniStoom

Com a plataforma de e-commerce da Stoom, você pode personalizar totalmente sua 

operação de e-commerce, criando uma operação estruturada à sua maneira, garantindo 

ganho de competitividade por meio da verdadeira customização dos processos.


