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RESUMO 

 

FAGUNDES, Ligia. As Perspectivas do Omnichannel frente à Comunicação 
Integrada de Marketing. 2018 (237 p.). Dissertação (Dissertação em Comunicação 
Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo.   

O tema deste estudo foi incitado pelos questionamentos sobre os aspectos 
socioculturais e suas associações com a forma de consumo moderno e suas 
decorrências em vários âmbitos da sociedade, além do dimensionamento que esses 
aspectos tomam sob a influência da tecnologia e dos impactos exponenciais 
proporcionados por ela. Surge assim, a análise sobre o objeto desta pesquisa, o 
Omnichannel, que emerge como potencial protagonista nas formas de comunicação 
e gestão, intrinsecamente associadas à tecnologia digital e suas interfaces, 
impactando, sobretudo, no varejo e na comunicação no século XXI. O termo 
Omnichannel (omni + canal) se relaciona com as atividades envolvidas na venda de 
produtos e serviços e distribuição entre os múltiplos canais de venda. A pesquisa 
discutirá a abordagem sobre o Omnichannel nas transações comerciais e seu impacto 
na comunicação multicanal, como alternativa às buscas incessantes por parte do 
consumidor em fazer parte do processo de incorporação de novos produtos e 
soluções, de amenizar as distâncias e de promover experiências nos canais físicos e 
on-line. Os resultados esperados por meio deste estudo recaem sobre a eficácia da 
comunicação integrada na gestão Omnichannel e sobre os desafios no processo de 
integração dos canais. Será utilizado o método exploratório-descritivo para a coleta e 
análise de dados na pesquisa qualitativa de campo, com executivos de mercado que 
atuam junto ao objeto de estudo. 

Palavras-chave: Comunicação Integrada de Marketing. Omnichannel. Comunicação 

multicanal.  

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

FAGUNDES, Ligia. Omnichannel's Perspectives on Integrated Marketing 

Communication. 2018 (237 p.). Dissertation (Dissertation in Social Communication). 

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

The goal of this research has been raised from questionings about sociocultural 
aspects and their associations with a modern consumption way and its results in 
several societal aspects, besides, aspect dimensions under technology influence and 
its exponential impacts. Emerges then, the research object analysis as a potential 
protagonist mainly in retail and 21st century communications. Omnichannel term (omni 
+ channel) relates to sales product and services activities involved in distribution 
through multiple channels. This research will discuss the Omnichannel approach over 
trading and multichannel communication impact, as an alternative from consumer 
search in making part of product and solution launches, reducing distances between 
corporations and customers, moreover to promote experiences either in online the 
stores sites. Results expected from this research lie on integrated marketing 
communications management in Omnichannel environment and its challenges in such 
integration process. The methodology used was descriptive-exploratory analysis in a 
qualitative field research among Omnichannel market executives. 

Keywords: Integrated Marketing Communications. Omnichannel. multichannel 

Communications. 

  



 
 

RESUMEN 

FAGUNDES, Ligia. Las Perspectivas del Omnichannel frente a la Comunicación 
Integrada de Marketing. 2018 (237 p.). Disertación (Disertación en Comunicación 
Social). Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

El tema de ese estudio fue incitado por los cuestionamientos sobre los aspectos 
socioculturales y suyas asociaciones con las formas del consumo moderno y sus 
resultados en varios ámbitos de la sociedad, además del dimensionamiento que esos 
aspectos toman bajo la influencia de la tecnología y de los impactos exponenciales 
proporcionados por ella. Emerge así, el análisis del objeto de esa investigación, el 
Omnichannel, cómo un potencial protagonista en las formas de comunicación y 
gestión, intrínsecamente asociadas a tecnología digital y sus interfaces, impactando, 
sobre todo, los minoristas y las comunicaciones del siglo 21. El término Omnichannel 
(omni+canal) relacionase con las actividades involucradas en la venta de productos y 
servicios y distribución entre los múltiples canales de ventas. La investigación discutirá 
el abordaje sobre el Omnichannel en las transacciones comerciales y en su impacto 
en la comunicación multicanal como alternativa a las buscas incesantes por parte del 
consumidore en pertenecer al proceso de incorporación de nuevos productos y 
soluciones, de amenizar las distancias y de promover experiencias en los canales 
físicos y digitales. Los resultados esperados por medio del estudio recaen sobre la 
eficacia de la comunicación integrada de marketing bajo la gestión del Omnichannel y 
sobre los desafíos en el proceso de integración de canales. Será utilizado el método 
exploratorio-descriptivo para la coleta y análisis de datos de la investigación cualitativa 
de campo, con ejecutivos de mercado que actúan junto al objeto de estudio. 

Palabras-clave: Comunicación integrada de marketing. Omnichannel. Comunicación 

multicanal. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa busca entender a gestão da comunicação das organizações, por 

meio da comunicação integrada de marketing (CIM) e sua influência nos resultados 

da gestão de comunicação Omnichannel, conceito que surge como possível 

alternativa sobre a interação do consumidor contemporâneo a um modelo de 

negócios, que visa, principalmente, à sustentabilidade das marcas e empresas, e 

sobretudo, à ruptura dos processos fragmentados de comercialização e de 

comunicação com seus clientes, para uma comunicação interativa e mais fluída, 

fundamentada, principalmente, na integração de canais de vendas e pontos de 

contato com o consumidor. 

O termo “varejo multicanal”, ou simplesmente, multicanalidade, é o conjunto de 

atividades que envolve vender produtos ou serviços por meio de mais de um canal ou 

de todos os canais de forma extensiva, mesmo que o cliente não possa acessar os 

canais integralmente ou o varejista não possua controle da integração de canais. Já 

no Omnichannel, o acesso total aos canais integrados é possível tanto aos varejistas 

quanto aos consumidores. O termo omni vem do latim “tudo” ou “universal”, ou seja, 

Omnichannel seria: “todos os canais juntos”. 

Para explicar mais sobre o tema, pretende-se entender os possíveis benefícios 

da aplicação do conceito no mundo contemporâneo no qual vivemos e também das 

estratégias de comunicação de algumas empresas brasileiras, que vem adotando tal 

conceito.   

Assim, a gestão de comunicação para ambientes Omnichannel poderia 

contemplar uma estratégia de comunicação integrada, tendo um discurso único e 

potente nos diversos canais de vendas e de acesso aos clientes, seja por plataformas 

móveis e on-line (e-commerce, redes sociais, chats, e-mail), seja nas tradicionais e 

off-line: telefone, catálogos e ponto de venda (varejo tradicional), buscando ao mesmo 

tempo harmonia em seus processos, políticas, departamentos, planejamento, 

desembocando numa experiência significativa ao consumidor. 
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Para tanto, buscou-se entender a seguinte questão de pesquisa: Quais os 

benefícios da comunicação integrada de marketing na efetividade das 

estratégias Omnichannel? 

Ainda, observamos que devido às grandes e recentes mudanças em várias 

áreas de conhecimento, pode-se perceber dois grandes pilares influenciadores: a 

revolução tecnológica e, em consequência, a social. Nota-se, cada vez mais, que tanto 

empresas quanto profissionais e empreendedores devem se adaptar a um novo 

contexto social e, mais ainda, usar a seu favor o momento de mudança cultural. 

A comunicação como tal já não é nem poderia ser mais a mesma. Num mundo 

tão dinâmico, no qual informações, serviços, produtos e pessoas estão tão disponíveis 

e conectadas, as tecnologias para o avanço das comunicações devem ser premissa 

básica.  

Assim, buscou-se entender quais as vertentes para se popularizar o conceito 

do Omnichannel de forma simples e eficiente, num espaço de tempo reduzido e com 

investimentos realísticos, para que um número significativo de empresas brasileiras 

possa experimentá-lo e se beneficiar desta experiência junto aos seus clientes. 

Para tanto, decidimos utilizar o Omnichannel e suas aplicações no comércio, 

diminuindo não só a distância das empresas com seus clientes, como também para 

verificar a viabilidade das empresas em se beneficiarem das tecnologias digitais para 

entendimento de seu cliente e consequente fidelização. 

Na comunicação multicanal integrada, Omnichannel, o centralismo junto ao 

consumidor não se tratará mais de um mero conceito de respeito, mas um 

compromisso real da empresa para com este novo indivíduo, tão ciente de sua 

importância num mundo cada vez mais consumista. 

Nas pesquisas realizadas em artigos científicos produzidos sobre o tema, dada 

a notável importância científica, observamos uma lacuna referente aos aspectos 

comunicacionais, fator que ressaltamos como fundamental na evolução tanto do 

Omnichannel quanto das práticas de marketing, que visam a mensagem integrada no 

multicanal: 
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Quanto aos principais temas abordados dentro da teoria de 
Omnichannel tem-se o comportamento do consumidor, a tecnologia, 
logística, integração de canais, experiência de compras e criação de 
valor/vantagem competitiva [...]. No aspecto metodológico, como os 
estudos são recentes, a maioria dos artigos possue abordagem 
qualitativa, ensaio teórico/revisão bibliográfica e pesquisa documental. 
Tal resultado mostra a lacuna existente para estudos empíricos e 
levantamento de dados que venham a reforçar a teoria [...]. (DE 
MORAIS; SARQUIS; CITTADIN; HAWERROTH, 2016, p. 16). 

 Dentro dessas perspectivas, também imaginamos como lidar com tamanha 

complexidade num mundo tão fugaz e fluído, empurrado pelas novas tecnologias. É 

uma questão candente.  

As tecnologias digitais fazem com que o processo de fragmentação dos 

públicos fique francamente evidenciado. Exemplo disso são as expectativas dos 

stakeholders, cada vez mais presentes, exigentes e desejando proximidade com as 

empresas e marcas com as quais se afeiçoam (KOTLER, 2010) ou ainda “[...] hoje ele 

[consumidor] compartilha a capacidade de agir sobre as coisas como objetos [de 

desejo] e é muitas vezes influenciado por esses objetos, aqui entra a tecnologia, a 

sociedade tecnocêntrica, apresenta-se com uma nova ordem, uma nova utopia" 

(GALINDO, 2012, p. 88). 

 Essas pertinentes observações literárias explicam a “colcha de retalhos” sobre 

o perfil do consumidor contemporâneo e sua onipresença, fato que justifica a 

introdução de novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC)1 no sentido de 

mapear, identificar, socializar, comunicar e interagir. 

O Omnichannel emerge como possibilidade de atenuar distâncias e prover 

experiências de consumo distintas, o que para o Grupo Deloitte,  em seu estudo de 

2015, é “a disposição de uma marca atingir seu público de forma interativa, 

personalizada, uma experiência que é adquirida através de todos os pontos possíveis 

de contato ou canais”, ou no estudo do Massachusetts (BELL et al., 2014), “MIT é 

força central moldar o futuro do e-commerce e lojas de tijolo e argamassa de forma 

semelhante” [tradução nossa].  

                                                           
1 Novas tecnologias de informação e comunicação. 
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 Ainda dentro do tema e buscando maior embasamento de conceituação em 

estudos pregressos, contou-se com um acervo de publicações internacionais da 

academia, para estruturar cientificamente o tema. Sendo assim, obras das seguintes 

publicações foram visitadas: Journal of retailing and consumer services (Elsevier) com 

os artigos – Engajando clientes no novo varejo multicanal integrado (2015), Impacto 

na integração de canais no crescimento de vendas no varejo (2015), Categorização 

de multicanais de vendas em cross, multi e omni canal (2015) [tradução nossa], assim 

como algumas dissertações de universidades europeias e estudos de mercado de 

consultorias internacionais conceituadas e acostumadas ao tema. 

No quadro abaixo, amostra de estudos relacionados ao tema Omnichannel, de 

abrangência local e internacional e suas respectivas abordagens: 

Quadro 1 - Produções acadêmicas sobre o tema Omnichannel. Levantamento bibliográfico 
de 2010 a 2017 

TÍTULOS AUTORES/ANO 

As perspectivas do Omnichannel frente à comunicação  

integrada de marketing  

Ligia Fagundes, 2017 

Análise multicritério para estratégia de varejo omnichannel Fabiola Paes, 2016 

Recreating the customer experience in today´s Omnichannel 

environment. 

MELERO, I., SESE, F., 

VERHOEF, P.C, 2016 

Analysis and Strategy Study on the Conflict of Omni-channel 

Retailing in Mobile Internet Era 

Hui-Min MA, 2016 

Engaging Consumers on new integrated multichannel retail 

setting: challenges for retailers 

Eleonora Pantone. Milena 

Viassone, 2015 

Roles of retailer tactics and customer-specific factors in 

shopper marketing: Substantive, methodological, and 

conceptual issues. Substantive, methodological, and 

conceptual issues. 

Dhruv Grewal; Anne L. 

Roggevee e Jens Nordfält, 

2015 

The Role of Marketing Channels in Supply Chain Management  Irina V. Kozlenkova; G. 

Tomas M. Hult; Donald J. 

Lund; Jeannette A. Mena e 

Pinar Kekec, 2015 

Categorization of multiple channel retailing in Multi-, Cross-, 

and Omni Channel Retailing for retailers and retailing. 

Norbert Beck e David Rygl, 

2015 

Extending the Network: Defining Product Delivery Partnering 

Preferences for Omni-channel Commerce. 

Alea M. Fairchild, 2015 
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From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel Retailing: 

Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing. 

Peter C. Verhoef; P.K. 

Kannan e  J. Jeffrey Inman, 

2015 

Hummel's Digital Transformation Toward Omnichannel 

Retailing: Key Lessons Learned 

Rina Hansen e Siew Kien 

Sai, 2015 

Integrating Bricks with Clicks: Retailer-Level and Channel-

Level Outcomes of Online–Offline Channel Integration. 

Dennis Herhausen; Jochen 

Binder; Marcus Schoegel e 

Andreas Herrmann, 2015 

Product whole life-cycle and omni-channels data convergence 

oriented enterprise networks integration in a sensing 

environment 

Qing Li; Hao Luo; Pei-Xuan 

Xie; Xiao-Qian Feng e Rui-

Yang Du. 2015 

The effects of self-monitoring tendency on young adult 

consumers’ mobile dependency 

Jihyun Kim e Kim H.Y. 

Hahn, 2015 

The Evolution of Marketing Channel Research Domains and 

Methodologies: An Integrative Review and Future Directions 

Manfred Krafft; Oliver 

Goetz; Murali Mantrala; 

Francesca Sotgiu e 

Sebastian Tillmanns, 2015 

The Impact of Cross-Channel Integration on Retailers’ Sales 

Growth 

Lanlan Cao e Li Li, 2015 

Omni-channel retailing: Blurring the lines between online and 

offline. 

Malin Kersmark e Linda 

Staflund, 2015 

Desafios do omnichannel na aplicação às empresas nacionais COELHO, S, 2015.  

How to Win in an Omnichannel World BELL, D., GALLINO, S., 

MORENO, 2014 

Multichannel at retail and Omnichannnel: Challenges for 

Marketing and Logistics 

João Luiz Gilberto de 

Carvalho e Marcos Cortez 

Campomar, 2014 

O desafio do varejo multicanal: comportamento free-riding do 

consumidor 

Suzana Wayand Dias, 

2014 

Varejo Multicanal e Mobilidade do E-Consumidor Brasileiro: 

Um Estudo Descritivo com Dados Secundários de 2012 e 

2013 

Rafael Barreiros Porto; 

Ricardo Limongi França 

Coelho; Marcos Severo de 

Almeida e Sionara Okada, 

2014 

Business Model Transformation in Moving to a Cross-Channel 

Retail Strategy: A Case Study 

Lanlan Cao, 2014 

Introduction to the Special Issue Information Technology in 

Retail: Toward Omnichannel Retailing. 

Wojciech Piotrowicz e 

Richard Cuthbertson, 2014 

Ominchannel Retailing: The Merging of the Online and Off-line 

Environment 

Mariette Frazer e Beate 

Elizabeth Stiehler, 2014 

From Multichannel to “Omnichannel” Retailing: Review of the 

Literature and Calls for Research 

Chris Lazaris e Adam 

Vrechopoulos, 2014 
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Competing in the Age of Omnichannel Retailing Erik Brynjolfsson; Yu 

Jeffrey Hu e Mohammad S. 

Rahman, 2013 

Re-imagine retail: Why store innovation is key to a brand's 

growth in the 'new normal', digitally connected and transparent 

world. 

Chris Aubrey e David 

Judge, 2012 

Omni-channel retailing: Is it “Order online pick-up in store” 

service viable in the Portuguese grocery industry? 

Martinho Iglésias Rosa 

2012 

Crafting integrated multichannel retailing strategy  ZANG, J., FARRIS, P.W., 

IRWIN, J.W., 

STEENBURGH, T.J., 

WEITZ, B.A, 2010 

Channel integration towards Omnichannel management: a 

literature review 

Tobias Mirsch, Christiane 

Lehrer, Reinhard Jung 

Fonte: Quadro adaptado do estudo de (DE MORAES; SARQUIS; CITTADIN; 
HAWERROTH; CLAV, 2016) e dados atualizados por Fagundes (2017), autora. 

Assuntos abordados nas publicações acima dialogam com os seguintes temas: 

tecnologia, comportamento do consumidor, logística, integração de canais, 

experiência de compra e valor agregado/ vantagem competitiva.  

Dos estudos listados, notamos que, nenhum deles tomou a comunicação como 

foco de pesquisa, tampouco como objeto secundário, salvo o mencionado e produzido 

por Fagundes, razão para nos debruçarmos na questão de escolha do tema, com viés 

à comunicação mercadológica e desdobramentos nesta linha de pesquisa em artigos 

posteriores. Até o momento, o artigo encontrado sobre abordagem do Omnichannel 

na comunicação mercadológica é o da autora, datado de 2017 (INTERCOM, 2017). 

 Sobre a capitulação deste estudo, abordamos, segundo a lógica estabelecida 

no ciclo abaixo, autores que se destacaram no tripé escolhido para a sustentação 

teórica desta pesquisa. 
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Figura 1 – Capitulação e Tripé de sustentação teórica do estudo

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Capítulo I – A comunicação integrada de marketing (CIM) como elemento de 

sustentação na comunicação contemporânea  

Buscamos, neste capítulo, abordar os aspectos da comunicação integrada de 

marketing, desde sua origem até os dias de hoje, entendendo seus benefícios e 

entraves na aplicação de seus princípios. Embasamos nossa pesquisa para tratar do 

tema em autores como Shimp, Schultz, Crescitelli, Kimmel, e também com a leitura 

de Galindo, Kotler e Yanaze, para daí seguirmos dentro dos pilares nos quais nos 

apoiaremos no entendimento do CIM e seus desdobramentos no cenário atual 

multicanal. 

Neste capítulo, buscamos contextualizar a comunicação de mercado integrada 

com a inclusão das novas tecnologias digitais e as práticas de mercado, a partir deste 

cenário. 

 Capítulo II – Sociedade em rede e a era Omnichannel 

Neste capítulo, mais do que nos aprofundarmos nas questões epistemológicas 

do termo sociedade em rede, buscamos contextualizá-la no ambiente comunicacional, 

nas convergências, hibridismos e nas influências que tal sociedade traz ao 

consumidor e ao consumo, portanto, os autores pesquisados foram: Castells, Drucker, 

Sociedade em 
Rede

A Comunicação em 
ambiente 

Omnichannel

Comunicação 
Integrada de 

Marketing
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Rifkin, Nordstrom e Riderstrale, Toffler, assim como Yoran; Vijay; Gunther (2003), 

Galindo, Gouvea, etc. 

Utilizamos autores que discorrem sobre a abordagem deste novo ator e as 

transformações nas empresas através dele, também chamado de Neoconsumidor ou 

consumidor contemporâneo, embasando o sentido da existência de novos modelos 

de negócio, a partir das necessidades deste indivíduo. 

 Capítulo III – O Omnichannel além das perspectivas de integração de canais 

 No capítulo três, falamos sobre a cronologia da formação de canais, desde o 

single channel até o Omnichannel, e como o impacto das NTIC´s influenciou as 

questões socioculturais, o consumo, consumidor, a comunicação e o marketing, e 

como prevemos o cenário futuro a partir deste ponto. Para tanto, nossas leituras e 

análises se basearam em artigos científicos de Vehoet, Beck e Rygl, Lan e Li, 

Gonsales, Gouvea et al, além de visitarmos obras de Kimmel, Gruen, Galindo, na 

costura de conceitos ao Omnichannel. 

Capítulo IV – O Omnichannel e sua relevância no contexto da comunicação 

mercadológica 

No capítulo IV, será feita a análise histórica do Omnichannel sobre o conceito 

propriamente dito, e também a análise dos principais objetivos relatados no início 

desse estudo, obtidos nas entrevistas e discutidos pela pesquisadora, trazendo à luz 

percepções sobre o cenário atual e futuro sobre o objeto dessa análise. 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Quanto à metodologia, foi utilizada a do estudo exploratório-descritivo, por se 

tratar de um problema de ordem prática e de natureza contemporânea. De acordo 

com Triviños (1987), esse método permite ao pesquisador que planeja um estudo 

exploratório encontrar os elementos necessários que lhe concedam, em contato com 

determinada população, obter os resultados que deseja. 

Por se tratar de objeto muito arraigado ao contexto atual, com pouca ilustração 

teórica, busca-se entender o fenômeno da gestão da comunicação no ambiente 
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Omnichannel, portanto, seguindo a linha da pesquisa qualitativa-descritiva, pretende-

se observar os resultados como trampolim para outros estudos, mais preocupados 

com o processo do que propriamente com o resultado (TRIVIÑOS, 1987, p. 129). 

Ainda, a escolha pela abordagem descritiva se justifica por pretender-se 

descrever e buscar exatidão nos fatos e fenômenos de determinada realidade 

(TRIVIÑOS, 1987). Além disso, seguir os padrões e o rigor da pesquisa científica, 

entregando revisão bibliográfica que sustente questões associadas ao tema, assim 

como planejamento e confecção da pesquisa e aplicação desta em campo.  

Outro fator que fundamenta a decisão pela abordagem exploratória-descritiva 

é a de que é possível conhecer mais a fundo a realidade daqueles que estão no intento 

de aplicar a metodologia Omnichannel, “pois descreverá com exatidão os fatos e 

fenômenos de uma certa realidade” (TRIVIÑOS, 1987, p. 110). 

Na metodologia aplicada, tomamos uma abordagem de entrevistas em 

profundidade, dentro do estudo exploratório-descritivo, para uma maior flexibilidade 

na condução das entrevistas, assim como uma busca de informações dos 

entrevistados. Segundo Duarte (2005, p.62), “a entrevista em profundidade é um 

recurso metodológico que busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo 

investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva da fonte, selecionada 

por deter informações que se deseja conhecer”.  

Jorge Duarte (2005) acrescenta que neste tipo de abordagem o pesquisador 

pode se valer, através dos resultados de interpretação, de um diálogo inteligente e 

crítico com a realidade, ampliar a gama de possibilidades e desdobramentos em que 

as descobertas serão trabalhadas.  

Ainda, nesta modalidade de entrevistas, a busca é pelo fornecimento de 

informações para entendimento de uma situação ou estrutura de um problema, 

coincidindo com os pressupostos que deram origem à estruturação da pesquisa. 

O autor considera que, através do dinamismo e flexibilidade da técnica, 

angariamos, por meio do íntimo do entrevistado, informações sobre processos 
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complexos, nos quais ele está envolvido (DUARTE, 2005, p. 63-64), o que se 

enquadra perfeitamente no objeto deste estudo. 

Utilizamos o tipo de entrevista semi-aberta, com aplicação de roteiro pré-

definido, partindo de questionamentos básicos, apoiados em teorias que interessam 

à pesquisa, que oferecem amplos questionamentos, por meio de novas conjecturas, 

que vão surgindo na medida das respostas dos entrevistados (TRIVINOS, 1990, p. 

146 apud DUARTE, 2005, p. 66). 

Com relação à elaboração da parte teórica, além dos artigos científicos e 

bibliografia voltada ao estudo de canais, também usamos fontes de áreas 

interdisciplinares de interesse e relevância com o tema, haja vista o grau de aporte 

inovador e a necessidade em calcar em entendimento e argumentos de ordem 

científica em áreas como: sociologia, política, administração, filosofia, novas 

tecnologias da informação, marketing e comunicação. 

Um dos primeiros passos para a construção deste estudo foi uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema Omnichannel, que possui pouco acervo em forma de livro 

e autores discorrendo na atualidade, motivo esse que incitou a pesquisadora a obter 

dados, por meio de artigos científicos da área e do tema, para que este estudo possa 

apoiar pesquisas vindouras nessa perspectiva.  

Boa parte da elucidação do conceito e da aplicabilidade veio de artigos, tais 

como: Categorização de múltiplos canais de varejo em Cross, multi e Omni channel 

(BECK; RYGL, 2015), How to Win in an Omnichannel World (BELL; GALLINO; 

MORENO, 2014), A guide to developing and managing a well integrated multi channel 

strategy (BERGMAN; THELEN, 2004), Comércio eletrônico e produtos de consumo. 

Uma estratégia para o sucesso do Omnichannel (EGOL; RAJAGOPALAN; SAYER, 

2012), etc, além da entrevista com executivos que estão se dedicando a implantar as 

derivações da multicanalidade integrada (Omnichannel), observar e maximizar seus 

resultados na gestão da comunicação mercadológica. 

Na tabela abaixo, a seleção de alguns artigos e autores utilizados neste estudo 

que abordaram o tema Omnichannel, seja no prisma de mercado ou no científico. 
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Quadro 2 – Artigos e autores utilizados na pesquisa que abordam diretamente o tema 

Omnichannel 

ACADÊMICOS NÃO ACADÊMICOS ENFOQUE 

 A transformação dos 

negócios na OMNIERA. 

GOUVÊA DE SOUZA et al. 

2015. São Paulo. Brasil 

Estratégias dentro da cadeia 

de valor em ambiente digital. 

Vantagem competitiva. Tema 

central: COMPETITIVIDADE. 

 Sistemas ERP na OMNIERA. 

GONSALES. 2017. São 

Paulo. Brasil 

Melhorias nos processos 

gerenciais, sobretudo do 

ponto de vista do e-

commerce. Tema central: 

PROCESSOS. 

Omnichannel Customer 

Behaviour (JUANEDA-

AYENSA; MURILLO, 2016). 

Espanha; Engajando 

Consumidores no novo 

varejo multicanal integrado 

(BECK; RYGL, 2015). 

Alemanha. 

. Consumidores em ambiente 

Omnichannel. Engajamento 

de clientes no Omnichannel.  

Tema central: 

CONSUMIDOR. 

O processo de inovação no 

varejo (WEBBER, 2016). 

Brasil; Categorização de 

múltiplos canais de varejo 

em Multi, Cross e Omni 

Channels (BECK; RYGL, 

2015). Alemanha; Impacto 

da integração entre canais 

no crescimento de vendas no 

varejo (CAO; LI, 2015), EUA. 

 

 Categorização de canais de 

vendas no varejo. 

Impacto de integração de 

canais no varejo. 

Crescimento de vendas no 

varejo. Tema central: 

VAREJO. 

Desafios de aplicação do 

Omnichannel em empresas 

nacionais (COELHO, 2015). 

Portugal. 

Comércio eletrônico e 

produtos de consumo 

(EGOL; RAJAGOPALAN; 

SAYER, 2012). Booz &Co. 

Holanda. 

Desafios, barreiras, 

vantagens, e-commerce. 

Tema central: ESTRATÉGIA. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A tabela acima foi utilizada para exemplificar o acervo de algumas obras e 

autores usados dentro desta pesquisa, mas não se limitando somente a eles, e de 

como é a distribuição atual de artigos científicos e mercadológicos sobre o tema 

Omnichannel e seus respectivos enfoques, que apoiaram o delineamento da pesquisa 

para o entendimento e importância do CIM no planejamento e execução deste modelo 

de negócios. 

Com o propósito ainda de subsidiar de forma adequada o estudo, na revisão 

de literatura buscou-se autores multidisciplinares como: Bauman (2012), Galindo 

(2009, 2012, 2016), Markus e Kotler, Yanaze (2012), Crescitelli e Shimp (2012), Shimp 

(2002) entre outros, que contribuíram para um olhar mais holístico sobre a 

comunicação impactada pelas NTIC´s e para as novas oportunidades que se abrem 

a partir deste viés. 

Na pesquisa empírica foi utilizado um roteiro para entrevistas junto aos 

profissionais do mercado, que pôde categorizar, diferenciar, assim como pontuar 

benefícios e entraves entre a gestão da comunicação integrada mercadológica no 

Omnichannel, em que se aferiu, com mais exatidão, até aonde podem ir as vantagens 

e ganhos do ponto de vista da gestão e do cliente.  

Os profissionais foram selecionados de acordo com sua aderência ao objeto de 

estudo e senioridade no assunto de multicanais integrados, tanto do ponto de vista 

acadêmico quanto profissional, visão holística sobre gestão de canais e afinidade 

tecnológica e sociocultural do momento presente.  

A seleção dos entrevistados foi baseada também em seu envolvimento com o 

assunto e capacidade para oferecer informações de qualidade e confiabilidade sobre 

a temática. Duarte comenta que um pequeno número de pessoas, selecionadas 

adequadamente, pode resultar num relato sobre o assunto bastante consistente 

(DUARTE, 2005, p. 69), daí a seleção intencional junto ao corpo de entrevistados e o 

número da amostragem. 

A idade média dos entrevistados é de cerca de quarenta anos de idade, todos, 

com exceção de um, são do sexo masculino, e cem por cento deles ocupam cargos 

de gestão. O setor de atuação é o de serviços, em sua maioria, e um deles é 



29 
 

 
 

empresário do varejo. Os entrevistados residem na região da grande São Paulo e um 

deles do interior deste mesmo estado, que representa, até o momento, maior 

incidência de empresas e profissionais que atuam diretamente com Omnichannel. 

Lembramos o leitor que o objeto deste estudo se delineia principalmente no 

contexto do varejo, como novidade em modelo de negócios, portanto, a experiência 

dos entrevistados é fundamental, já que se aferiu como profunda, ainda que recente, 

dado ao início do fenômeno como tal, e se enquadram no estilo de aprendizagem 

“learning by doing” [aprendendo fazendo], tipicamente de profissionais de mercado 

em cenários ultra dinâmicos e inovadores, portanto, trazendo experiências empíricas 

riquíssimas ao campo da ciência, através de seus testemunhos.  

Abaixo quadro representativo da amostra de entrevistados. 

Quadro 3 – Amostra de pesquisa em profundidade (qualitativa semi-estruturada e 

semi-aberta).  

ENTREVISTADO CARGO EMPRESA 

EXPERIÊNCIA 

(Multicanal e 

Omnichannel) 

A 
Gerente de 

Pesquisa  

Agência de 

Marketing digital 

multinacional 

~ 10 anos 

B 

Diretor de 

Produto 

(Especialista em 

Omnichannel) 

Empresa de 

tecnologia da 

informação. 

(Softwares e ERP)  

~ 5 anos 

C 

CEO/CFO 

(fundador e 

executivo da 

empresa) 

Empresa 

Omnichannel 
~5anos 

D 
Diretora 

(especialista em 

Omnichannel) 

Consultoria 

especializada em 

varejo e 

Omnichannel 

~ 4 anos 

E 
CEO (ex-gerente 

comercial de 

Omnichannel) 

Start-up de IOT 

(internet das coisas) 
~ 12 anos 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A entrevista teve a adesão de cem por cento do grupo previsto e foram gastos, 

em média, sessenta minutos na abordagem dos temas. Os principais aspectos 

cobertos foram o entendimento do que é Omnichannel para cada um dos 

participantes, impactos nos negócios, o CIM como elemento facilitador nas práticas 

Omnichannel, aspectos sociais e tecnológicos, prós e contras do modelo de negócios, 

entraves e benefícios, principais tendências atuais e futuras e a comunicação 

permeando toda a cadeia de negócios dentro da concepção da multicanalidade 

integrada. 

No questionário, buscou-se abarcar questões de ordem básica sobre o 

entendimento do objeto de estudo, assim como comparar a utilização da abordagem 

da integração de canais com cenários multicanais não integrados. Além disso, outras 

questões como medidores de performance, amparo das tecnologias digitais, junção 

de estratégias off e on-line, comunicação permeando as relações entre clientes, 

experiência, posicionamento da marca, colaboradores, empresa e stakeholders. 

Questionário guia dos pontos a serem cobertos em entrevistas. 

1. Qual o perfil das empresas que atuam no Omnichannel? 

2. O que tem em comum e o que buscam? 

3. Você acredita que esse modelo de negócio se estenda além do varejo? 

Comente. 

4. Na sua percepção, as empresas possuem um bom CIM em curso 

poderiam ter mais vantagens na implantação e alcance dos objetivos do 

Omnichannel? 

5. Como é em geral a gestão de relacionamento com os clientes das 

empresas que utilizam o Omnichannel (antes e depois da implantação)? 

6. Você nota que existe uma coerência ou estratégia de comunicação, que 

integre os diversos canais de interação e vendas com o cliente (considerando mídias 

digitais, promoção, experiência, campanhas off-line)? 
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7. Descreva um caso de sucesso de comunicação integrada em clientes 

que utilizam Omnichannel que você tenha presenciado (e um que não funcionou. 

Razão) 

8. Em sua opinião, qual o grau de maturidade do Omnichannel no Brasil, 

considerando seu conceito original que é o de integração de todos os canais? 

9. Qual o papel e quais as principais tecnologias utilizadas nos canais de 

venda físico e on-line na captura e integração dos dados (KPI, IA, Big Data, beacon, 

totens, Wi-Fi, etc.)? 

10. Como você descreveria a experiência do cliente em um ambiente 

Omnichannel? 

11. O que efetivamente as empresas que utilizam o Omnichannel 

conseguiram de diferenciação, ROI, posicionamento, etc, frente as que não utilizam? 

12. Qual seria seu conselho para as empresas que desejam implantar o 

Omnichannel em suas operações em termos de processos comunicacionais? 

13. De acordo com a definição de CIM e do Omnichannel, o que você acha 

que ambos têm em comum?  

14. Na sua opinião, quais as chances do Omnichannel ser um modelo de 

negócio sustentável ao longo dos anos e não somente uma tendência, face aos 

desafios de integração de comunicação de marketing e não somente de canais (já que 

a comunicação permeia todo o processo e estratégias). 

15. Em sua opinião, as agências publicitárias e os prestadores de serviços 

de marketing estão aptos a oferecer soluções de comunicação de marketing integrada 

para os canais integrados de forma eficiente? Por quê? 

16. Partindo da hipótese de uma empresa adotar o Omnichannel, a partir de 

sua organização, passando por força de vendas, incluindo: distribuidores, 

representantes, atacado e varejo, como ela garantiria a fluidez do consumidor entre 



32 
 

 
 

os pontos de contato com a marca, assim como a consequente experiência, fosse de 

alguma forma garantida e até controlada? 

17. Como as métricas geradas, a partir dos dados de gestão do 

Omnichannel, podem facilitar a gestão de comunicação de canais de forma integrada? 

18. Qual a evolução do Omnichannel? 

19.  Há algum ponto que gostaria de acrescentar a essa pesquisa? 

Sobre a abordagem de temas no questionário aplicado e as entrevistas em 

profundidade, as perguntas foram confeccionadas a partir dos questionamentos 

planteados pela pesquisadora. Para tanto, buscou-se entender os seguintes pontos: 

• Conceituação do Omnichannel, benesses e entraves; 

• Relevância da comunicação integrada de marketing para que as 

empresas queiram integrar seus canais através do Omnichannel;  

• Importância da experiência do usuário em ambientes Omnichannel;  

• Papel da tecnologia, seja em hardwares ou softwares, na integração de 

dados gerados a partir do meio físico e digital, dirigidos ao planejamento de 

comunicação na contemporaneidade; 

• Importância do conceito Omnichannel para o cenário de uma sociedade 

plural nos aspectos do consumo e da comunicação.  

Portanto, buscamos, em suma, o entendimento da importância da CIM na 

integração de multicanais, permeados por temas contemporâneos associados na 

comunicação influenciada pelos aspectos socioculturais, NTIC´s, experiência do 

cliente, medidores de performance, convergência de dados, inteligência de marketing 

e inovação traduzidas em novos modelos de negócio. 

As entrevistas foram conduzidas face a face, gravadas e posteriormente 

transcritas. As perguntas serviram como guia para a condução dos temas, buscando 

cobertura dos pontos relevantes e objetivos da pesquisa, não obedecendo 
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necessariamente à ordem atribuída às questões, oferecendo liberdade ao 

entrevistado de explorar o tema de acordo com sua afinidade e o desenrolar da 

conversa com a pesquisadora.  

Os entrevistados ficaram confortáveis com a metodologia e em explanar sobre 

suas experiências. As perguntas foram adaptadas de acordo com o cenário em que 

os entrevistados estavam estabelecidos, como sugere Jorge Duarte (2005).  

A condução de entrevistas tornou a pesquisa mais ilustrativa em diversos 

cenários e, assim, fortaleceu argumentos e conjecturas sobre a aplicabilidade da 

comunicação integrada mercadológica em ambiente Omnichannel, sinalizando 

tendências e grau de maturidade no Brasil, que nos fez refletir sobre possíveis 

avanços no campo da comunicação mercadológica, a fim de propor ajustes ao modelo 

de multicanais integrados a partir da gestão da CIM. 

Por fim, a utilização de tal metodologia apoia a definição de recomendações, a 

partir do acervo bibliográfico e empírico por meio das entrevistas, com o intuito de 

propor avanços a partir das reflexões da pesquisadora, de acordo com Duarte em 

seus comentários sobre os benefícios da metodologia de entrevista aplicada (2005, p. 

81). 
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CAPITULO I - A COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING (CIM) 

COMO ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 

O capítulo primeiro da pesquisa busca oferecer ao leitor o embasamento dos 

conceitos da comunicação integrada de marketing e sua importância na gestão de 

ativos da marca, na comunicação relacional com seus stakeholders, inseridos numa 

sociedade imersa em informações, influenciada pelas novas tecnologias e mídias 

digitais, em que a palavra “integração” emerge não só no contexto da gestão de 

comunicação e de canais, mas como elemento âncora na formatação de estratégias 

empresariais convergindo no discurso da empresa com seus públicos. 

1.1  A Comunicação Integrada de Marketing na Contemporaneidade 

 

O projeto em referência surgiu das possibilidades que o Omnichannel 

apresenta em relação à integração de canais de contato e de venda, que 

constantemente surgem após a expansão do acesso aos meios digitais e suas 

combinações com os canais e mídias tradicionais. 

Ao correlacionar esse fenômeno contemporâneo, o papel da comunicação 

surge como vetor essencial aos desafios associados à integração de canais, daí a 

CIM como ferramenta de auxílio à integração de comunicação e seu desdobramento 

nos canais. 

Ao pesquisar e estudar autores da Comunicação Integrada de Marketing, (aqui 

também utilizada como verbete “CIM”) como Shimp e Crescitelli (2012), Galindo et al. 

(2008), Kimmel (2005) entre outros, percebemos o quanto, em nossa atualidade, o 

conceito se faz tão requerido. Apesar de não ser uma abordagem inédita, já que o 

apogeu da CIM se deu em pesquisas nos anos noventa, sabemos que sua 

implementação na prática não é um exercício consolidado até hoje, em algumas 

empresas, ainda que, em seu bojo, enaltece-se a busca de resultado não só para o 

planejamento de comunicação de marketing, mas para a empresa como um elemento 

único, um ecossistema. 
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Analisando sob o contexto da integração de canais, que é condicional para a 

existência do Omnichannel, utilizaremos a filosofia da CIM para que possamos não só 

alcançarmos o objetivo de integração de canais, mas também exercitar a lógica de 

que sua utilização é importante nas comunicações empresariais contemporâneas, 

dada à fragmentação da comunicação, utilização de novas mídias, oferta de 

experiências com a marca e necessidade real de um fluxo de informação fluído entre 

pessoas e empresas, vividos na contemporaneidade, mas essencialmente, sendo o 

cliente o ponto de retroalimentação do processo comunicacional. 

1.2 Um novo olhar à Comunicação através da Visão Omnichannel  

Os avanços tecnológicos impulsionaram a proliferação de possíveis canais e é 

por meio deles que as empresas se comunicam com os seus consumidores, vendem 

produtos e prestam serviços disponíveis (ZANG et al., 2010).  

Ao voltarmos o olhar para a compreensão da evolução de canais até o 

Omnichannel, chegaremos ao multicanal, onde as empresas, sobretudo o varejo, 

disponibilizam distintos canais para servir seus públicos, e estes os escolhem de 

acordo com sua conveniência. Muitos varejistas buscaram adequar suas ofertas em 

canais distintos ao do ponto de venda físico (BECK; RYGL, 2015; LEWIS et al.; 2014; 

VERHOEF et al.; 2015; ZANG et al.; 2010). Vale mencionar que tais canais não 

seguiam uma lógica ou estratégia integrada, mas sim comunicavam-se com seus 

clientes com mensagens, algumas vezes, diferentes por canal.  

Outro ponto, além da digitalização da sociedade que alicerça o estudo, é o 

consumidor contemporâneo sedento por experiências com as marcas, também 

chamado de Neoconsumidor, por alguns autores. Nesse estudo, em específico, 

utilizaremos o referencial de Marcos Gouvea (2009).  

Acreditamos que tais vertentes impactam diretamente na comunicação 

integrada de marketing, já que transmitem uma nova visão ou significado de filosofias 

e conceitos anteriores, com foco na produção em massa e na transmissão linear da 

mensagem do emissor ao receptor, mas agora, transformada e com uma formatação 

mais dinâmica, fragmentada e centrada no consumidor. 
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Se há algo que sempre interligou pessoas, negócios, ideias e tudo o que se 

relaciona a qualquer ciência e atividade, que dá condições de interação e relação uns 

com os outros, isso é a comunicação. 

A comunicação se situa em um dos “pês” de marketing, de Jerome McCarthy, 

contudo, sabemos que ela extrapola seu papel reduzido no chamado “pê” do “mix 

promocional”, ao qual foi inserida e que congrega: vendas, propaganda, promoção, 

venda pessoal, relações públicas, marketing direto, etc (KIMMEL, 2005), e sobretudo, 

em uma sociedade plural da qual fazemos parte, se torna um componente elementar 

nas relações humanas. Mostra disso é que a comunicação de marketing é parte 

essencial da missão geral da empresa e não exageradamente determinante de seu 

sucesso.  

Verificamos em Shimp (2002) que a Comunicação Integrada de Marketing teve 

seu apogeu na década de 1990, onde muitas empresas e instituições a utilizavam em 

ações compreendidas nas promoções, comunicação no ponto de venda, propaganda, 

força de vendas, cupons, etc, como instrumentos de comunicação, perfazendo o mix 

de marketing.  

Acreditamos que uma distinção entre os termos Comunicação e Marketing seja 

pertinente ao início deste capítulo, já que é tema de extensas discussões entre os 

pesquisadores e profissionais dessas áreas. Sendo assim: 

• “A Comunicação é o processo pelo qual os pensamentos são 

transmitidos e o significado é compartilhado entre pessoas ou entre organizações e 

pessoas”.  

• “Marketing é o conjunto de atividades através das quais as empresas e 

outras organizações criam e transferem valor entre elas e os próprios clientes”.  

• Comunicação de Marketing, por sua vez, “permeia todo o mix de 

marketing de uma marca que facilita trocas ao estabelecer significado compartilhado 

com os clientes daquela marca” (SHIMP, 2002, p. 31). 

A classificação elaborada por Shimp é essencial para a contextualização de 

nossa pesquisa, pois se atém ao objeto de estudo, já que situa aspectos intrínsecos 

da comunicação e de sua importância no contexto contemporâneo, onde a inovação 
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tecnológica, novos modelos de negócios, fragmentação sociocultural e pluralidade 

vigente são eixos do novo cenário, assim como se utilizam dela como elemento 

predominante determinando seu sucesso ou fracasso. 

Observando a denominação do termo Comunicação, do mesmo autor, e se o 

simplificássemos nas seguintes palavras-chave: “pensamentos, significado, 

compartilhamento, pessoas e organizações”, poderíamos ter acesso aos princípios 

básicos por onde a comunicação de marketing poderia caminhar ao focar-se na 

transmissão de sua mensagem.  

Com a inserção de novos canais de comunicação, que surgiram sobretudo na 

última década, a complexidade e por que não dizer a pluralidade vem se tornando a 

tônica na comunicação de marketing.  

Com o advento de uma infinidade de novos canais de comunicação, o 

marketing tradicional, aqui chamado de off-line; e o digital, ou on-line, aliado à criação 

híbrida entre ambos em alguns casos se entrelaçam e se convergem transformando 

a mensagem fluída e seu conteúdo mais atraente ao consumidor. 

Sendo assim, os profissionais de comunicação e marketing passam por uma 

verdadeira ruptura nos moldes anteriores de comunicação, como em Galindo e Alves 

(2012), onde os autores comentam os desafios da comunicação de mercado atual, 

face ao que vivenciamos e aprendemos na sociedade de massa, onde anteriormente 

os “indivíduos eram anônimos, fisicamente dispersos e heterogêneos”.  

Nesse sentido, os esforços na ruptura da quebra do conceito de massificação 

da comunicação podem ser notados nas características que suportam o conceito e a 

prática da Comunicação Integrada de Marketing (CIM), como veremos a seguir:  

Afetar o consumidor: os esforços da marca devem ser direcionados na 

condução de uma ação ou resposta comportamental. Percebemos que a filosofia da 

Comunicação Integrada de Marketing, desde sua conceituação, já contemplava de 

certa forma a jornada do cliente, pois “[...] antes de adquirir uma nova marca os 

consumidores geralmente devem conhecer a marca e seus benefícios [...]”, (SHIMP, 

2002, p. 40). Tal característica é essencialmente notada na forma em que 
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consumimos atualmente, deixando o lugar de meros receptores passivos e buscando 

validação do valor das marcas através do esforço pelas informações. 

Começar com o cliente ou prospecto: O processo começa com o consumidor e 

então retorna ao comunicador da marca, que assim poderá determinar quais 

estratégias mais adequadas serão traduzidas ao seu plano de comunicação. Notamos 

a aplicação e a importância que a CIM tem ao utilizar a retroalimentação de 

informações, tendo como partida o consumidor e não a empresa, como era utilizado 

na comunicação tradicional e endógena de marketing.  

Usar toda e qualquer forma de contato: utilização de qualquer mídia/veículo de 

comunicação com a intenção de prover o contato com a marca de forma significativa, 

temos a ideia do cliente como foco e não o meio que será utilizado. Essa característica 

quebra o paradigma da utilização exclusiva e preferencial dos meios de massa, pois 

sugere diversas formas de contato com o consumidor, sendo traduzida aqui na 

multicanalidade e nas multimídias, tão importantes ao objeto deste estudo. 

Gerar Sinergia: aspecto intrínseco da CIM, já que todos os elementos que 

compõem as ferramentas de comunicação tradicional, ou não, de marketing, sejam 

utilizados de forma coordenada, buscando a ação ou engajamento do consumidor em 

detrimento da marca. 

Isso leva ao posicionamento de marca, essencial num mundo onde a 

fragmentação e a efemeridade persistem na sociedade nas práticas de consumo. A 

sinergia deve ser entendida, sobretudo, na comunicação entre mídias e canais, 

através de sua clareza, homogeneidade, frequência e fluidez dentro dos diversos 

canais e mídias. 

Construir relacionamentos: traduz-se na busca da construção de 

relacionamento entre marca e consumidor, sendo aqui o principal elemento que 

distingue essencialmente o marketing moderno do tradicional. 

Essas características são altamente perseguidas pelas marcas na 

contemporaneidade. O conceito de centralismo do cliente nas estratégias 

empresariais atuais, como no Omnichannel, é percebido nos esforços das marcas na 
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construção de relacionamento, buscando a troca, que é fundamental nas práticas 

relacionais de qualidade. 

Os gatilhos para a mudança nas práticas de marketing que visualizamos 

atualmente decorreram principalmente da falta de crença do consumidor na 

comunicação massiva e, em consequência, no aumento da confiabilidade nas práticas 

dirigidas e estratificadas, na necessidade de maior eficiência por parte dos 

fornecedores de comunicação e marketing, e não menos importante, na crescente 

necessidade de se comprovar o retorno sobre investimentos em comunicação 

(SHIMP, 2002, p. 44). 

As características da CIM nos mostram o quão o óbvio nem sempre é o mais 

claro, já que a junção destas premissas converge para a lógica de sustentação da 

integração de comunicação, sempre requerida, mas atualmente, imprescindível para 

gerir a multiplicidade de canais e trocas entre consumidor e empresa. 

Em nossa pesquisa de campo, há uma pergunta específica sobre o papel da 

Comunicação Integrada de Marketing e sobre sua importância dentro do 

Omnichannel, os entrevistados responderam de acordo com suas diversas formações 

e experiências distintas como viam a importância do conceito na aplicação de 

integração de multicanais. 

De acordo com o Entrevistado A2, executivo de uma grande agência digital, 

comenta sobre a comunicação integrada de marketing: “A comunicação integrada é 

inerente à propaganda desde que eu tinha meia dúzia de canais, até hoje, que eu 

tenho vários. A integração sempre existiu e ela é esperada na minha comunicação. 

Um meio dá suporte ao outro [...]”. Entrevistado A. 

Nessa mesma perspectiva, também temos os seguintes comentários: 

                                                           

2 Disponível em: Quadro 3 – Amostra de pesquisa em profundidade (qualitativa semi-estruturada e 
semi-aberta). 
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Entrevistado B3, executivo de canal Omnichannel em empresa de tecnologia, 

pondera: 

Você tem um desafio grande, que é entender tudo isso, dar valor para 
a marca, experiência, marketing e serviço. Fazer o ‘negócio’ entender 
isso e depois capacitar as pessoas. Isso é o maior desafio [...] agora, 
como que eu faço as pessoas no meu negócio entenderem isso e 
como é que eu faço para isso tudo aparecer para o mercado de uma 
forma, linear? Entrevistado B. 

Em nossa pesquisa de campo, verificamos junto aos entrevistados o que para 

eles é Omnichannel, porque observou-se, inclusive na literatura científica, conceitos 

que descrevem coisas distintas. Uma das preocupações do estudo era buscar uma 

categorização da terminologia científica com a empírica, distanciando-se dos jargões 

e modismos mercadológicos, como se refere o artigo científico de Mirsch; Lehrer; Jung 

(2015). 

Na visão do entrevistado E4, empresário e com anos de experiência em vendas 

e projetos de integração, a percepção que ele possui sobre a comunicação integrada, 

de acordo com a sua experiência é: “Você vê o departamento de marketing fazendo 

uma promoção com um cliente que está devedor na empresa! [...] então, eles não se 

conversam (profissionais das áreas) [...] os departamentos não se falam. Essa visão 

do 360 do cliente não existe”. Entrevistado E. 

A visão dispare acima nos revela o quão é importante mostrarmos a diferença 

entre discurso e prática. O entrevistado E comenta que a busca de um consenso num 

projeto de integração de canais era um grande desafio, já que as áreas não tinham 

alinhamento de metas e não se comunicavam, o que implica em desperdícios de 

recursos. 

                                                           
3 Disponível em: Quadro 3 – Amostra de pesquisa em profundidade (qualitativa semi-estruturada e 
semi-aberta). 
4 Disponível em: Quadro 3 – Amostra de pesquisa em profundidade (qualitativa semi-estruturada e 
semi-aberta). 
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Algumas empresas adotam práticas de comunicação integrada a partir do 

núcleo de todas as áreas, o resultado pode ser significativamente distinto, sobretudo 

num mundo interconectado. 

 

1.3  Da Comunicação de Massa à Comunicação Fragmentada  

Em meados 1920, impressa, cinema e rádio eram as mídias estabelecidas. 

Muito pouco foi feito em termos de pesquisa de efeitos do consumo. As primeiras 

pesquisas realizadas, nesse sentido, foram em relação à audiência de determinados 

grupos de pessoas que frequentavam o cinema e seus efeitos.  

A partir de estudos empíricos na década de 30, iniciado pela Payne Studies, 

considera-se um marco na fundação do que, mais tarde, seriam os estudos voltados 

ao entendimento das mídias e seus resultados na exposição da mensagem (KIMMEL 

et al, 2005, p. 23-25). 

O consumo de mídia começou a ser mais estudado a partir da década de 30, 

sobre seus efeitos e incorporações no dia a dia da audiência, sob o ponto de vista do 

cinema. Ainda, nesta mesma época, emerge o rádio, como mídia broadcast, e este 

também começa a ser analisado. 

Em Lazarfeld e Stanton (1944 apud KIMMEL et al., 2005), as pesquisas 

começaram a ter o foco em como as audiências usavam as mídias, tendo inicialmente, 

um resultado que comentava que a mídia era passiva e que aceitava qualquer tipo de 

informação e conteúdo que lhes apresentassem. De fato, tal conceito se cristalizou na 

mente dos cientistas sociais como verdade e vigorou durante décadas. 

Em Herzog (1944), um estudo foi conduzido e apresentou em seu bojo 

descobertas que demonstravam uma relação inversa entre educação e padrões de 

audiência de séries de rádio diurnas. Desde 1950 até o momento, é utilizada a teoria 

do paradigma de uso e gratificação. Essa teoria foi estudada através de décadas e 

está concentrada nas motivações do usuário e da crença da construção de 

relacionamentos, as mídias baseadas em suas distintas personalidades, status social, 

relacionamentos pessoais e acesso às mídias (KIMMEL, 2005, p. 24-25). 
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Tal conceito é aplicado até os dias de hoje, pois considera tanto as mídias 

tradicionais de massa quanto a comunicação interpessoal, em que a internet figura 

baseada nos mesmos pressupostos de uso e gratificação. Atualmente, a utilização de 

outros conceitos, tais como a tendência à inovação e utilização de aparatos 

tecnológicos em detrimento de outros, também se utiliza desse tipo de abordagem. 

Kimmel reforça em seus comentários sobre a Pesquisa de Comunicação de 

massa, referente às mídias “rich medias” (download de vídeos, apps, Youtube, etc), 

devem ter presença para que não sejam efêmeras, pois os efeitos de persuasão 

dessas mídias são captados sensorialmente de formas distintas, e por estarem 

mediadas de aparatos é necessária a sensação real de presença para criar a 

experiência. 

O autor articula no capítulo sobre o histórico da Pesquisa de Comunicação de 

massa com a importância da Comunicação integrada de marketing, no esforço de 

entregar a mensagem a mais concreta possível e ainda reforça a questão dos canais 

de comunicação no exposto:  

[...] os canais de comunicação de massa dependem de formas de 
comunicação persuasiva para compensar despesas associadas à 
entrega de conteúdo, resultando em uma relação simbiótica entre o 
patrocínio corporativo e a mídia. Esta relação é construída sobre a 
confiança, conexões significativas e a transferência de valores através 
da cultura popular para o público (MONBERG apud KIMMEL, 2005, p. 
37) [tradução nossa]. 

Com a introdução de novas mídias e canais de acesso, a comunicação de 

massa vem se alterando e, conforme percebemos, a motivação que nos leva à 

utilização de determinadas mídias e absorção de mensagens e conteúdo ainda parte 

do princípio de uso e gratificação. Também fica evidente o papel dos devices como 

mediadores e sua consequente alteração na forma que percebemos a captação das 

mensagens. Portanto, ressaltamos que a experiência deve ser explorada de forma a 

romper essa sensação de distância que a internet e as rich mídias deflagram. 

O marketing foi um dos temas mais eletrizantes no mundo dos negócios nas 

últimas décadas. A área engloba três disciplinas importantes: gestão de produtos, 

gestão de clientes e gestão de marca. Na verdade, os conceitos de marketing 

evoluíram do foco da gestão do produto nas décadas de 1950 e 1960 para o foco na 
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gestão do cliente nas décadas de 1970 e 1980. Em seguida, evoluíram ainda mais e 

acrescentaram a disciplina de gestão da marca nas décadas de 1990 e 2000. “A 

contínua adaptação dos conceitos de marketing a diferentes épocas da vida humana 

é o que o torna tão interessante” (KOTLER, 2011, p. 29). 

O marketing 2.0 que surge a partir do desenvolvimento dos quatro pês de 

McCarthy e sempre foi precedido pelo desenvolvimento de segmentação, definição 

de mercado-alvo e posicionamento. A introdução do modelo de marketing estratégico 

marcou o nascimento do marketing moderno. Essa foi a origem do marketing 2.0, de 

acordo com Kotler. 

O Marketing 1.0 e o Marketing 2.0 ainda terão alguma relevância. O 
marketing ainda tem a ver com desenvolver a segmentação, escolher 
o segmento-alvo, definir o posicionamento, oferecer os 4 pês e 
construir a marca em torno do produto. No entanto, as mudanças no 
ambiente de negócios – recessão, preocupações com o meio 
ambiente, as mídias sociais digitais, empowerment do consumidor, 
nova onda de tecnologia e globalização – continuarão provocando 
mudança maciça nas práticas de marketing (KOTLER, 2011, p. 34) 

Percebemos que essas questões convergem ao ponto da importância da 

coordenação de comunicação entre canais e mídias, por meio da Comunicação 

Integrada de Marketing, como fator importante na efetividade da mensagem em meios 

plurais. 

Galindo (2009) faz um breve histórico do papel da Comunicação Integrada de 

Marketing, a partir dos anos oitenta. Naquele período, o Brasil passava por uma série 

de transformações sociais e culturais a partir dos efeitos pós-ditadura, pós “milagre 

brasileiro”, pós-guerra fria, além da inflação estrondosa que acompanhava esses 

movimentos, como pano de fundo.  

A Indústria nacional e as multinacionais se organizavam de forma a competir 

no cenário que se instaurava no país. A publicidade brasileira (agências de 

propaganda) teve um papel importante nesse cenário, inclusive o próprio marketing 

se incorporava enquanto área naquele momento. Aliás, a indústria da publicidade 

atuou de acordo com o que vigorava na época, que era a “desova” da capacidade 

produtiva industrial, que passava pela comunicação de massa para o consumidor 

(também tido como a grande “massa”), o autor (2009) discorre descrevendo 
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historicamente o que vigia a realidade brasileira e mundial da comunicação de 

marketing. 

Galindo recorta uma transcrição de Rapp e Collins (1991, p.12): 

Após cinco anos de estagnação, a indústria americana de propaganda 
vê-se em face de um futuro obscuro e incerto [...]. As agências de 
propaganda estão fazendo uma adaptação apenas intermitente a uma 
mudança profunda: a divisão do mercado de massa em centenas de 
mercados menores, e o desenvolvimento de novas maneiras para se 
comunicar com eles [...]. O crescimento da propaganda de massa 
atingiu uma interrupção virtual, as margens de lucro de agência foram 
cortadas ao meio, e as agências de propaganda estão passando por 
uma consolidação dolorosa que atinge as áreas mais profundas da 
indústria [...] (RAPP; COLLINS, 1991, p.12 apud GALINDO, 2009) 

O que se via nos Estados Unidos era um ensaio do que vemos hoje de forma 

descarada, mas percebemos que os efeitos no Brasil da comunicação em massa 

ainda perduram, entretanto, nos anos noventa notava-se o início da articulação para 

comunicar-se com a fragmentação da sociedade.  

Muitos autores tiveram contribuição no período que marcaria o início do 

pensamento de desmassificação, sob a vertente do marketing, em que a premissa de 

despejamento e desova de produtos já não se encaixava aos requisitos sociais e 

culturais que se apresentavam (RAPP; COLLINS, 1991; AMADO, 1998; CLANCY; 

SHULMAN, 1993), todos esses repensares dariam início ao que chamamos de 

comunicação integrada de marketing. 

1.4  A Comunicação Integrada de Marketing e as Marcas  

 Vimos, nos anos noventa, a visão de integração das ferramentas de marketing 

buscando maior competitividade, o início do pensamento de construção de marca e a 

ruptura de uma visão voltada exclusivamente à venda da produção industrial que, por 

décadas, compôs a sociedade de comunicação de massa para um posicionamento 

mais estratégico, visando a captura da atenção dos consumidores, de forma a fidelizá-

los. 

 Em Belch (2004, p. 9), o autor descreve a movimentação das empresas em 

utilizarem diversas ferramentas de marketing que extrapolavam o que as agências de 

publicidade ofereciam naquele momento, movimento esse que instaurou por parte 
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destas mesmas agências numa articulação em associar-se com outros fornecedores 

ou desenvolver ferramentas, aumentando o leque de seus serviços, iniciando assim 

os primeiros passos do que seria a CIM (GALINDO, 2009). 

No início dos anos noventa, a Comunicação integrada de marketing foi 

comentada em Schultz, Tannenbaum e Lauterborn (1994 apud YANAZE, 2012, p. 

418) como: 

Uma nova maneira de se olhar para o todo, lá onde há algum tempo 
víamos apenas partes distintas, tais como a propaganda, relações 
públicas, promoções de venda, compras, comunicação com 
empregados e assim por diante. É o realinhamento das comunicações, 
a fim de observá-la do mesmo modo como o cliente as vê – como um 
fluxo de informação proveniente das fontes indistinguíveis. 

  Em Kotler, a CIM é:  

[...] Comunicação é o termo mais amplo e ocorre com e sem 
planejamento. Os trajes do pessoal de vendas comunicam, o catálogo 
de preços comunica e os escritórios da empresa comunicam. Isso 
explica o interesse crescente por comunicações integradas de 
marketing (integrated marketing communications – IMC). As empresas 
precisam harmonizar um conjunto consciente de impressões geradas 
por seu pessoal, instalações e ações, que transmita aos vários 
públicos o significado e a promessa da marca organizacional 
(KOTLER, 2003, p.30 apud GALINDO, 2009). 

Percebemos que as competências comunicacionais estão em constante 

transformação, de acordo com os inputs dos comportamentos socioculturais, e deve 

ser observada de forma a acompanhar tais movimentos dinâmicos, os quais sofrem 

alterações constantes, ressaltando a importância de serem traduzidos no processo de 

comunicação integrada. 

Galindo ainda reforça que o estímulo de integração das ferramentas do mix de 

marketing tem como objetivo final a geração de valores concernentes às marcas, ou 

simplesmente, ações de branding, sendo a comunicação toda a forma que a empresa 

encontra para contatar seu cliente (GALINDO, 2009). 

Na epígrafe abaixo, vemos a importância que os canais de comunicação e 

contato com o consumidor assumem no exposto, em que o autor utiliza seus 
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contemporâneos para expressar seu pensamento e a importância da convergência de 

comunicação: 

Os autores Schultz & Barnes (2001), Shimp (2002), Azevedo e 
Pomeranz (2004), Ogden (2002) e Madia (2005) compartilham desta 
abordagem quando destacam que os pontos de contato se compõem 
não só do mix de comunicação da empresa, como também dos outros 
elementos da empresa como todo o composto de marketing e as 
pessoas que trabalham na empresa e para a empresa (fornecedores). 
A comunicação emitida por estes pontos de contato, porém, deve estar 
sincronizada, isto é, deve ser transmitida ao consumidor de maneira 
clara, concisa e integrada. A convergência da abordagem também se 
dá quando os autores enfatizam a importância da gestão da 
comunicação integrada de marketing como um grande desafio para as 
organizações. Ela deve ser uma preocupação constante de gestores 
que realmente querem zelar por suas marcas, sua imagem e o 
posicionamento de seus produtos (GALINDO, 2009, p. 203). 

Percebemos que a complexidade da fragmentação à qual a comunicação é 

submetida, por questões de alterações sociais provenientes, principalmente, pelo 

acesso às tecnologias digitais e que nos leva a concluir que a CIM é uma ferramenta 

que pode responder aos anseios das empresas em se comunicar com seus 

consumidores que fazem contato com suas marcas nos diversos canais de 

comunicação acessíveis.  

Portanto, entender esses consumidores e seus anseios no contexto social 

poderá ajudar a marca a dialogar com seus públicos nos diversos canais, através do 

planejamento integrado de comunicação. 

A entrevistada D5, diretora de consultoria de mercado e especialista em 

Omnichannel, menciona sobre a importância da comunicação:  

[...] a percepção de omni canalidade para o consumidor vem primeiro 
através da comunicação. Então, ele percebe através dos 
investimentos de publicidade, de marketing, depois ele percebe como 
ele se relaciona nos canais nas mídias sociais, por exemplo, depois 
ele percebe como se relaciona num canal de comunicação via pós-
venda, ou atendimento [...] Mas, as pessoas, em geral, têm uma 
tendência de perceber primeiro a omni canalidade pelo marketing [...] 
pela comunicação. Entrevistada D. 

                                                           
5 (Disponível em: Quadro 3 – Amostra de pesquisa em profundidade (qualitativa semi-estruturada e 
semi-aberta).  
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No exposto, percebemos quanto é importante o alinhamento do plano de 

comunicação estar ligado ao planejamento estratégico da empresa, uma vez que ele 

sustentará as ações dirigidas ao aumento de vendas, rentabilidade, fidelização, que 

somente serão logrados a partir do relacionamento com o cliente, nos dias atuais. 

Para tanto, o processo exige alinhamento corporativo e interdepartamental, 

sobretudo em canais integrados, pois o cliente travará contatos com diversos pontos 

de acesso à empresa, várias pessoas, distintos departamentos, sendo que estes 

contatos devem manter a experiência satisfatória, construindo a imagem da marca e 

consequente lealdade. 

No esquema abaixo, adaptado de Crescitelli e Shimp (p. 31), verificamos como 

o plano de comunicação e marketing (programa Comar) se tangibiliza por meio dos 

processos e do alcance dos resultados desejados.  

Figura 2 - Decisões elementares na gestão de Comunicação e Marketing

 

Fonte: Autoria de Crescitelli e Shimp (2012, p. 31). Adaptado pela autora. 

Fundamentalmente, a figura acima mostra os esforços da marca por meio do 

orquestramento das ações integradas da empresa, incluindo qualidade de produtos, 

atendimento, preço, pagamento, etc, na consolidação do brand equity que, de acordo 

o autor, está associado à percepção que os consumidores têm das características de 

benefícios dela em comparação às outras marcas de mercado e o quão estas 
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- segmentação

- posicionamento

- objetivos

- orçamento

Decisões de Implementação

- tema central

- mix comunicação 

- criação de mensagens
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Efeitos

- Promover o Brand Equity

- Afetar o comportamento
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- Aferir resultados

- Fornecer feedback
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percepções ficarão guardadas na memória deste cliente (CRESCITELLI; SHIMP, 

2012). 

No esquema abaixo, o leitor pode averiguar os aspectos da visão de Brand 

Equity, de acordo David Arker (1998): 

Figura 3 – Brand Equity 

 

Fonte: Adaptação da autora. Gerenciamento de Brand Equity, Aarker, 1998. 

Nesse sentido, percebemos que as ações de branding estão em voga desde 

os anos noventa, se sedimentam ainda mais na contemporaneidade, mas de forma 

mais complexa, na gestão de multicanais e no contexto de um consumidor mais 

proativo e consciente de seu valor e necessidade de se relacionar profundamente com 

os atores de mercado. 

Ainda que o Brand Equity seja um composto fundamental nas ações da CIM e 

no contexto da comunicação do Omnichannel, usamos os exemplos acima, como 

sustentação de nossos argumentos e de sua importância cada vez mais relevante 
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dentro das ações de marketing, contudo, não nos debruçaremos a fundo neste tópico 

porque nosso recorte não se propõe às ações de marca, exclusivamente, e sim ao 

contexto comunicacional integrado como um todo, onde certamente, o assunto se 

integra. 

1.5  A Importância da Segmentação de Mercado na Comunicação Integrada 

e Relacional de Marketing 

Percebemos que o consumidor contemporâneo assume um papel inoclástico 

em relação à simbologia das marcas, caso não estejam de acordo com seus valores 

e crenças pessoais. Por ser relacional, necessita ter aportes constantes das marcas 

em suas funções comunicacionais de reforço de sua empatia com elas. Sendo assim, 

ela (a marca) deve conversar com esse ator de forma personalizada, constante (mas 

sem exageros) e de forma a criar uma alteridade, onde ele se perceba exclusivo e 

personificado nas comunicações. 

Sabemos que se trata de uma tarefa árdua por parte das organizações, já que 

teremos vários grupos de consumidores com características e necessidades distintas. 

A segmentação de mercado sempre foi uma ferramenta estratégica na construção da 

marca e de ações focalizadas, contudo, na atualidade, sua importância cresce de 

forma latente, pois os consumidores clamam por uma comunicação cada vez mais 

pessoal.  

Um “Homo consumericus”, como chamou Lipovetsky, que é imprevisível em 

seus gostos, emerge, simbolizando através do processo de consumo, sua 

necessidade de experiências emocionais que lhe tragam bem-estar, refletindo sua 

característica de ser informado, infiel, reflexivo e “estético” (LIPOVETSKY, 2007, 

p.14). 

As estratificações sociais e comportamentais, num planejamento de marketing, 

vêm sendo trabalhadas, através das NTIC´s, e se tornam cada vez mais essenciais 

na condução do relacionamento das marcas com seus nichos de mercado e 

consumidores, numa comunicação personalizada. 

Crescitelli e Shimp comentam sobre as vantagens da segmentação 

comportamental comparada à demográfica ou psicográfica, porque ela oferece 
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informações sobre as ações passadas do consumidor e se torna mais preditiva dos 

padrões de consumo subsequentes.  

Na utilização de “cookies” de sites, por exemplo, há meios simples e disponíveis 

sobre o qual as páginas mais visitadas por um determinado grupo de clientes - que 

consomem seus produtos - conterá banners com publicidade das marcas às quais ele 

já visitou ou interagiu. Portanto, colocando anúncios de sua marca para tais clientes 

se torna mais simples do que enviar uma comunicação extensiva esperando que, 

eventualmente, seus clientes sejam influenciados por ela (CRESCITELLI; SHIMP, 

2012, p. 90). 

 A segmentação demográfica abarca questões de aspecto demográfico, como 

faixa etária, mudança na composição dos lares e desenvolvimento de grupos étnicos. 

 A Geodemográfica trata da abordagem de aspectos geográficos e 

demográficos, partindo da premissa que a localização em que residem, por exemplo, 

determinaria certos traços semelhantes entre os habitantes de dada região.  

A psicográfica se associa principalmente com as atitudes, valores, motivações 

e estilos de vida de um determinado grupo. 

Nos deteremos na segmentação comportamental com foco no on-line, uma vez 

que nosso objeto trata da confluência do off e do digital, portanto, acreditamos ser a 

segmentação que nos dará mais elementos para realizarmos abordagens sobremodo 

eficazes e assertivas, entretanto, sem diminuir a importância das demais, tampouco 

excluí-las, uma vez que trataremos com consumidores híbridos, que navegam ora no 

digital, ora no analógico. 

A segmentação comportamental se associa principalmente no modo como os 

consumidores se comportam, não se atendo às questões de atitudes ou estilo de vida, 

nem idade, renda, etnia, cep, mas focando em seus comportamentos pregressos.  

Já na segmentação comportamental on-line, a internet surge como elemento 

que amplia a percepção e análise de dados e permite direcionamento de campanhas, 

identificando páginas nas quais seus potenciais clientes navegam, incluindo blogs e 
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comunidades, afunilando as opções e as mídias mais propícias para a entrega de 

conteúdo e mensagens (CRESCITELLI; SHIMP, 2012). 

Figura 4 - A classificação de grupos com variáveis segmentadoras 

 

Fonte: Comunicação de Marketing. Crescitelli e Shimp, 2012, p. 89. 

Isso posto, verificamos dentro de nossa pesquisa a importância de sistemas de 

relacionamento com clientes (CRM), nesse contexto, sobretudo quando associamos 

com dados externos. 

Hoje, existem sistemas sofisticados que permitem que os gestores de 

comunicação mercadológica possam tomar decisões assertivas intentando clarear o 

que até muito recentemente era uma “caixa preta” – os investimentos em publicidade 

e seu respectivo retorno. Sendo assim, se pode entender exatamente se o 

investimento está sendo dirigido ao público certo, na hora certa e de maneira correta. 
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A exemplo disto, encontra-se os “DMP´s6”, que basicamente fazem a junção de 

dados coletados de múltiplas formas, onde há a identificação de hábitos, tendências 

de consumo, predisposições, características dos clientes atuais e de potenciais. 

Existem três formas de captação destas informações, segundo Crescitelli e 

Shimp, 2012: 

1. First Party: basicamente são dados coletados nos diversos canais de 

interação com o cliente, seja no ambiente on (e-commerce, website, mídias sociais, 

etc) ou off (line loja física, cadastro de clientes, CRM, etc) onde os usuários deixaram 

seus dados espontaneamente, e a empresa pode manejá-los convenientemente para 

gerar análises. 

2. Second Party: são dados normalmente coletados por terceiros ou 

parceiros (anunciantes ou publishers), contudo, não são passíveis de identificação do 

usuário. 

3. Third Party: são dados gerados por outras plataformas que podem ser 

comprados aleatoriamente, para suportar identificação e análise de dados, mas como 

no second party, não são passíveis de identificação de usuários. 

Nesse cenário, as análises geradas são muito mais precisas e quando 

cruzadas as fontes (primárias, secundárias e terciarias) podem configurar numa 

precisão muito superior quanto às formas de atingimento de consumidores e a 

adequação de campanhas.  

Ao se analisar as plataformas de gestão de dados para efetividade das 

campanhas no multicanal, por exemplo, as campanhas tornam-se mais eficazes, 

menos onerosas, o que contribui numa potencial redução de custos atrelados à 

publicidade no preço final dos produtos. Além disso, gerar uma segmentação de 

                                                           
6 DMP Data Management Platform é usada para fazer a gestão de Ids (Identidade usuário identificação 
pessoal do computador, tablete, etc) e cookies para o cliente, servindo segmentos de audiência para 
direcionamento de anúncios. 
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mercado customizada, predizer volumes, etc, muitas vezes, também integradas com 

sistema DSP7.  

O DSP funciona como um buscador de preços, que pesquisa o tempo inteiro 

pelo melhor custo-benefício para atingir uma determinada audiência, simplificando a 

execução de campanhas com foco em seus objetivos (segmentação, conversões, 

exposição, alcance etc), em múltiplos websites. 

Concluindo, as plataformas de gestão de dados e informações aqui visitadas 

(DMP com suporte da DSP) chegam a níveis de integração de dados e volumes de 

conhecimento inimagináveis anteriormente, trazendo vantagens imensas à área de 

inteligência de mercado e consequente tomada de decisões, na integração de 

informações internas da empresa com externas, através dos dados coletados no 

mundo digital (Blog Marketing & Media). Contudo, há que se lembrar que o fator 

humano sempre será requerido na análise das informações, já que todo o conceito de 

multicanal não se trata de máquinas vendendo para máquinas e, sim, humanos 

interagindo e vendendo produtos e serviços para humanos na busca do equilíbrio e 

de um estado de arte nas relações entre consumidor e empresa8.  

Neste contexto, a pesquisadora buscou entender os reflexos do CRM e sua 

associação com o big data na apropriação de tais ferramentas em ambiente 

Omnichannel, pois parte fundamental da integração de canais se dá graças à 

tecnologia de sistemas computacionais e das informações geradas por estes, 

analisadas posteriormente pelos gestores na conclusão de planos de comunicação e 

marketing, supostamente mais assertivos e dirigidos ao seu público. 

Quanto ao exposto, vemos nas colocações do entrevistado E - empreendedor 

da área de inteligência artificial - um posicionamento em relação à associação de 

dados internos e externos, que enriquece o relacionamento com os consumidores e, 

ao mesmo tempo, retroalimenta o sistema de informações estratégicas para a 

empresa:  

                                                           
7 DSP Demand-side platform, ou um sistema que dá suporte a agências, anunciantes ou trading desks 
na compra de mídia em tempo real. 
8 Plataforma de gerenciamento de dados (Blog Marketing & Media - 
<http://marketingemedia.com.br/tag/dmp>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
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[...] o sistema trazia nesse timeline todos os tipos de contato. E é bem 
interessante que você entra na timeline e veja: no dia 30 de agosto a 
Ligia teve uma conversa com a gente e abriu o chamado número tal. 
E eu estou falando com você agora, eu estou fazendo atendimento no 
Facebook, porque você reclamou no canal de voz, no off-line, e depois 
veio e fez uma reclamação no Facebook, e para não abrir mais um 
chamado no Facebook... ‘Oi, Ligia, tudo bem, estou vendo que você 
ligou para a gente no dia tal e já está sendo tratado o seu chamado’’. 
Então, a ferramenta te possibilita isso [...] Entrevistado E. 

Estamos abordando, nesse caso, pontos de contato ou canais de 

relacionamento tratados dentro da gestão da empresa, quando esses dados podem 

ser complementados com aqueles que os consumidores deixam na internet (‘pegadas 

digitais’), provendo dados que caracterizam comportamentos de compra, o que torna 

ainda mais personalizada e a relação cliente-empresa. 

Já o entrevistado B9, que atua com sistemas Omnichannel, concluí: 

[...] Qual era o problema do CRM tradicional? Ele olhava as 
reclamações do cliente, mas não olhava as tendências do cliente, 
também não olhava o SAC. O que está acontecendo com meu 
cliente... espera aí... o marketing está fazendo o quê? Ah... o ‘cara’ 
está publicando um negócio, na revista, na tv e o “cara” do marketing 
estava pondo dinheiro no Google, no Facebook, na tv. Tira dinheiro 
urgente daqui!. Entrevistado B. 

O entrevistado B diz que certas ferramentas voltadas ao Omnichannel não só 

associam o CRM, o SAC e demais áreas, como também proveem informações 

inteligentes do retorno das campanhas versus o que está sendo trabalhado em canais 

e mídias em tempo real, traduzindo-se em uma revolução na questão tempo de ação 

e reação da empresa em detrimento dos resultados da comunicação e marketing. 

Já o entrevistado A, que gera contas de grandes empresas em agência “on-

line” é mais contundente na questão de segmentação e utilização de ferramentas 

inteligentes: 

[...] eu posso pegar uma ‘galerazinha’, sério [...] uma ‘galerazinha’ de 
arte da Vila Mariana. Plano de mídia [...] teoricamente ele não 
existiria... ele não estaria no negócio... ele dependeria do quê? Do bom 

                                                           

9 (Disponível em: Quadro 3 – Amostra de pesquisa em profundidade (qualitativa semi-estruturada e 
semi-aberta).  
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e velho ‘boca a boca’, ‘jornalzinho de bairro’ [...] Troca! Facebook, 
Facebook ads, Google adwords, pequeno investimento. Faça uma 
estratégia de geo localização dentro do Facebook e o Waze. 
Cinquenta mil reais resolveria a vida. Com dois meses para atrair 
pessoas [...] Entrevistado A. 

E concluí com a importância de se utilizar prioritariamente o CRM de forma 

integrada e eficiente, antes mesmo de adquirir dados externos em sua consideração: 

[...] eu entro com o ‘third party data’, de incremento para minha ‘first 
party (CRM)’ [...] então eu estou comprando uma DMP inteligente, a 
minha primeira, isso é um dado inteligente. Mas, eu não posso 
comprar uma DMP para resolver um problema que eu tenho em casa: 
que eu não sei quem você é [...] Entrevistado A. 

Importante salientarmos que a tecnologia de dados está disponível para nos 

auxiliar e ter clareza sobre eles, comportamentos e tendências, que inclusive nos situa 

em posição de ter previsibilidades muito concretas de cenários. Contudo, retornamos 

ao ponto inicial e crucial desse estudo, que é a integração, que deve inicializar nas 

entranhas da empresa, entre departamentos e interesses em comum, no CRM, como 

marco inicial de relacionamento, coleta e disseminação de informações, até níveis 

mais sofisticados do incremento de big data em associação com nossas informações, 

e assim chegarmos a uma comunicação ultra-segmentada e personalizada, que é o 

que anseia o consumidor contemporâneo. 
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CAPITULO II - A SOCIEDADE EM REDE E SEUS IMPACTOS NO 

CONSUMIDOR 

Castells (1999) conceituava a sociedade em rede como cenário mediado pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação - TICs - e mencionava como estas 

interferem nas estruturas sociais. Também propôs o conceito de capitalismo 

informacional10, construindo seu raciocínio que parte da história do forte 

desenvolvimento das tecnologias, a partir da década de 1970, e seus impactos nos 

diversos campos das relações humanas. Demonstra também a necessidade de 

reestruturação do capitalismo (CASTELLS, 1999). 

Veremos ao longo deste capítulo as várias faces do que Castells (1999) 

nomeou como sociedade em rede e seus efeitos a partir de nossa análise do campo 

da sociedade e do consumidor, além dos impactos à comunicação. 

2.1  A Transferência de poder através da transformação sociocultural 

Sob a égide da revolução tecnológica, a sociedade vivencia um momento de 

pura transformação em praticamente todas as áreas do conhecimento. Buscaremos 

um retorno ao passado e analisaremos os impactos causados por revoluções 

anteriores na sociedade, sobretudo, no Ocidente. 

De acordo com o artigo “A terceira revolução tecnológica e suas possíveis 

consequências socioeconômicas” [tradução nossa], Daniel Bell (1989) considera que 

as taxas de inovação e invenção estão atreladas a questões políticas e econômicas 

nas sociedades. O autor também reflete sobre o marco da primeira revolução, ocorrida 

por ocasião da introdução da energia a vapor, que acarretou em tarefas realizadas 

naquela época, inimagináveis até então, e mais importante, trouxe um novo conceito 

de produtividade, o que alteraria completamente o modelo em vigência (BELL, 1989).  

A segunda grande revolução, de acordo com o autor, seria definida através dos 

adventos da introdução da energia elétrica e aplicação da química. A passagem de 

                                                           
10 Coloca a tecnologia de informação como o paradigma das mudanças sociais que reestruturaram o 
modo de produção capitalista, a partir de 1980. 
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sistemas mecânicos, para eletromecânicos e eletrônicos, confere a terceira revolução, 

assim como a miniaturização dos circuitos, digitalização e os softwares.  

Contudo, o recorte que o autor objetiva refere-se aos impactos sociais 

causados por tais revoluções, refletindo em vários momentos no texto, em que a 

tecnologia em si não carrega as mudanças sociais, mas possibilita e instrumentaliza 

as formas que a sociedade utiliza para as alterações que são de responsabilidade da 

mesma. 

Na mesma linha, Peter Drucker (2000) destaca que na revolução da informação 

um dos maiores responsáveis pelas alterações é o advento do comércio eletrônico, 

que nas últimas décadas trouxe uma alteração gigantesca na forma de fazer negócios, 

gerenciar e distribuir, impactando diretamente no consumo e, em consequência, no 

consumidor. 

Segundo Drucker, mais que a mecanização a vapor e consequente aumento 

da produtividade (e consumo), o estopim da revolução industrial se deu com a estrada 

de ferro, que facilitou a mobilidade e a distribuição. Ainda, considera que a revolução 

da informação (que ainda vivemos, desde 1940) não alterou de forma significativa a 

“informação”, mas sistematizou e gerenciou processos antigos, através de softwares.  

A revolução da informação trouxe impactos sociais tão grandes quanto o da 

revolução industrial, sobretudo no seio familiar. Na revolução industrial, iniciou-se o 

“divórcio familiar”, por conta da forma de trabalho, que já não era mais de subsistência 

e labor conjunto da família, também, aliado a isso, a introdução da mulher nas fábricas.  

Ainda sob efeito dessa revolução, nota-se os impactos em todas as gerações, 

especialmente nas crianças que iniciam o processo de aprendizagem muito 

precocemente, ultrapassando seus pais (fato semelhante ocorreu no século XVI, 

através da invenção da imprensa). Já nos adultos traduz-se na forma fluída, dinâmica 

e efêmera das relações com pessoas e bens e, finalmente, com a inclusão de um 

certo contingente da terceira idade ao mundo digital, que anteriormente tinham papéis 

e modo de vida completamente distintos aos assumidos nos dias de hoje, traduzindo-

se em alterações no comportamento de pessoas de distintas gerações em elementos 

inquestionáveis da transformação social.  



58 
 

 
 

Assim como ocorreu nas ferrovias, que eliminaram as questões mentais 

geográficas e dominaram a distância; o comércio eletrônico, advento da revolução da 

informação, além de eliminar a distância e oferecer uma competitividade nunca 

imaginada às empresas, possibilitou que essas possam ter, inclusive, uma 

abrangência internacional. 

O comércio eletrônico é para a revolução da informação o que a 
ferrovia foi para a revolução industrial - um avanço totalmente novo, 
totalmente sem precedentes, totalmente inesperado, fazendo uma 
analogia com a ferrovia de 170 anos atrás, o comércio eletrônico está 
criando uma nova explosão, mudando rapidamente a economia, a 
sociedade e a política (DRUKER, 2000, p. 112-126). 

Conforme Tim O´Reilly, a partir da introdução da Web 2.0, houve um 

deslocamento do eixo da produção, ou seja, o comércio eletrônico e as práticas 

gerenciais advindas deste exploram a cultura participativa, alterando a forma de 

gestão e processos (JENKINS, 2009). 

O e-commerce desencadeou nos negócios um impacto nas formas de consumo 

e distribuição, assim como maior transparência nos processos de compra, que podem 

ou não ser finalizados no ambiente on-line, mas que certamente, em um dado 

momento, será considerado como instrumento de informações e apoio decisório nas 

estratégias de comunicação, além de ambiente participativo e interativo entre empresa 

e consumidor. 

A vida vem se transformando rapidamente em commodity, e a comunicação e 

o comércio cada vez mais estão intrinsecamente conectados (RIFKIN, 2000). 

O imperialismo ocidental ainda perdura nos dias de hoje, por meio, inclusive, 

da detenção de ferramentas poderosas de comunicação, seja a mídia broadcast, os 

sites de busca (leia-se Google, principalmente), nos desenvolvimentos de hardware e 

nas grandes empresas de softwares.  

Países não tradicionais em tecnologia, até décadas anteriores, vêm se 

creditando deste avanço, sobretudo os países em desenvolvimento (BRIC), que estão 

produzindo com criatividade softwares aplicativos e outras ferramentas de 

comunicação de expressão (destaque especial para a grande Índia no que tange 

principalmente à produção de softwares e capacitação humana na área tecnológica), 
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porém, ainda há uma predominação dos Estados Unidos como berço e detentor dos 

avanços e patentes na área tecnológica. Como descrito por Mattelart (2005, p. 22) "a 

distância permanece enorme entre as capacidades virtuais da ferramenta técnica e a 

exiguidade geopolítico-econômica de sua mobilização, a serviço da luta contra as 

desigualdades sociais." Prosseguindo, o autor diz: “o caráter estruturante das novas 

tecnologias e a intelectualização geral do trabalho e do consumo contribui para trazer 

à tona o alinhamento dos produtores de conhecimento e de informação sobre as 

dinâmicas dominantes” (MATTELART, 2005, p. 22). 

Por outro aspecto, Rifkin pondera que no lado político e social a vala que separa 

os conectados dos não conectados é ainda mais assustadora e maior do que as que 

separavam os ricos dos pobres. Porque se trata de um mundo etéreo, acima das 

posses, muito mais ligado aos sentidos e à informação e que tem tamanho impacto 

quanto ao ato de possuir, porque aumenta ainda mais a distância entre as realidades 

de quase 50% da população humana, pois isola a comunicação entre esses dois 

distintos grupos (RIFKIN, 2000). 

Os aspectos da sociedade em rede e da informatização social têm expressões 

diversas. Tomemos o Google como exemplo, que em 2004 se propôs a digitalizar todo 

arcabouço literário existente, deixando assim a impressão que poderíamos ser 

controlados de forma unilateral por uma empresa, por essa ter acesso a toda 

informação mundial, podendo culminar numa alienação cultural global. 

No livro, a Googlelização de tudo, o autor menciona: “o Google, por exemplo, 

ganha dinheiro porque faz uma coleta de dados, copia, agrega e classifica bilhões de 

contribuições de milhões de autores que tacitamente concedem ao Google o direito 

de capitalizar, ou “pegar carona” em seu trabalho” (VAIDHYANATHAN, 2011, p. 98). 

Segundo Vaidhyanathan, a questão do imperialismo cultural, tão presente 

sobretudo no mundo acadêmico, deveria ser revisitada e dar lugar ao que ele chama 

de “imperialismo infraestrutural”, em que afirma que se há um imperialismo cultural, 

ele está associado à disseminação da informação e termos de acesso e uso, e  

desemboca na “googlelização de nós”, já que a forma com que buscamos, 

categorizamos, compramos, etc, é usada pelo Google como forma de influenciar 

hábitos de pensamento e ação (VAIDHYANATHAN, 2011, p.125-126). 
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O grande desafio e fato que nos chama a atenção é o novo monopólio que se 

forma pelas transacionais de comunicação e o quanto nossa liberdade e dados está 

nas mãos destas poucas empresas, que tem um poder muitíssimo maior que suas 

concorrentes anteriores, pois garantem um “raio x” de milhões de pessoas, 

manipulando de forma quase imperceptível as relações comerciais, que se traduz na 

própria relação pessoal. 

Portanto, ao observar os avanços das NTICs e a influência que as grandes 

corporações vêm capitalizando através da comunicação, fica a máxima de Castells 

(1999), e a atenção que devemos dar ao observar o impacto sociocultural: 

Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas 
metáforas criam o conteúdo da nossa cultura. Como a cultura é 
mediada e determinada pela comunicação, as próprias culturas, isto 
é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos 
são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema 
tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo (CASTELLS, 
1999, p.414). 

 

2.2 A Transferência de poder através da transformação do indivíduo  

A sociedade atual não apenas vivência o processo de avanço tecnológico, que 

fortaleceu o lado de instituições no que tange à coleta e interpretação das pegadas 

digitais do consumidor-cidadão, mas também viu emergir a figura do prossumidor, 

definição criada pelo autor Alvin Toffler, em 1980, na obra A terceira onda. O 

movimento e participação desse novo perfil de ator - com atuação mais consciente, 

mais articulada por conta das redes sociais digitais, da conexão e da mobilidade – 

trouxe uma dinâmica diferente entre prossumidor e as empresas. 

Outra situação experimentada por este grupo (prossumidores) foi a redução de 

sua dependência em relação às instituições, permitindo manifestações e cobranças 

mais assertivas, graças ao acesso às informações e poder de disseminação de suas 

opiniões. O relacionamento horizontal entre os consumidores-cidadãos deixou, num 

primeiro momento, as organizações e instituições sem saber como agir.  

O surgimento e o fortalecimento de comunidades acentuaram o poder do 

prossumidor, Bauman (2001) que classificou de aconchegante uma comunidade e 
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atribuiu a essa qualidade o fato de as pessoas criarem e se agruparem nela, na 

sociedade atual. 

Quando observamos a descrição do indivíduo consumidor-cidadão, é inevitável 

não pensarmos nas transformações sociais ocorridas no último século, quando 

comparamos o Fordismo vigente até poucas décadas atrás, frente ao processo de 

automatização da mão de obra e a importância que a atividade criativa-intelectual 

ganhou em tão pouco tempo.  

Aliás, na frase quase inexorável, que Ford proferiu sobre a mão de obra “porque 

quando quero um par de mãos tenho que ficar com todo o ser humano”, perde todo 

seu sentido nos dias atuais. Atualmente, sobram vários pares de mão na sociedade, 

já que o que atua e tem importância são seus cérebros (NORDSTRÖM; 

RIDDERSTRALE, 2001, p. 53). 

O êxito das empresas está muito mais para o capital humano, e em 

consequência criativo-intelectual, do que o financeiro. Ele está vinculado ao que seus 

colaboradores produzem e obtêm através de seus cérebros, combinando tecnologia, 

instituições e valores, do que aos ativos controláveis e previsíveis aos quais eram tão 

importantes no século passado. 

Em Rifkin (2000), o capital intelectual toma enorme importância na atualidade 

e não é vendido, mas licenciado a tempo determinado pelos fornecedores (haja vista 

as empresas de software, start ups e os profissionais criativos, consultores e os 

analistas), resultado das práticas atuais da sociedade em rede. 

Segundo Zohar, a criatividade diferencia os seres humanos de outras criaturas 

vivas na face da Terra. Os seres humanos dotados de criatividade moldam o mundo 

à sua volta. As pessoas criativas tentam o tempo todo aperfeiçoar a si mesmas e o 

mundo. A criatividade se expressa na humanidade, moralidade e espiritualidade 

(KOTLER, 2011, p. 20). 

De acordo com Nordström e Ridderstråle (2001), hoje o consumidor tomou 

consciência de seu papel e de sua importância. Em decorrência disto, tudo se 

transforma, a forma de consumir, de se comunicar, negociar e atuar, que os autores 
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chamam de “funky”11. Essa concepção está totalmente distinta do que era posta no 

Fordismo ou na sociedade de massa, e para os autores foi desenhada através das 

transformações ocasionadas pelas seguintes revoluções: 

Tecnológica: a tecnologia está ao alcance de todos e serve à massa. Se em 

1452, foi inventada a Imprensa, 500 anos depois, surge o rádio e a televisão, que 

ocasionou a segunda revolução, e há pouco tempo, a Internet, trazendo a terceira 

revolução. Tudo isso ocasionou na criação do terceiro continente o “ciberespaço”, 

onde o tempo é mais curto e as distâncias são menores. 

Com a tecnologia da informação, as redes de poder são feitas a partir da 

transparência, traduzindo numa possibilidade onde qualquer um pode desafiar a 

autoridade vigente. 

Instituições: de acordo com os autores, a relação de interdependência da 

sociedade com as instituições se baseia da necessidade de nos sentirmos mais 

seguros, de reduzir as incertezas através delas (governos, matrimônio, empresas, 

religiões etc). Contudo, tal relacionamento é uma via de “mão dupla”, uma vez que de 

nós também é cobrado uma série de condutas que estabeleçam tal relação, que é o 

cerceamento de nossa liberdade até certo ponto. 

Nordström e Ridderstråle (2001) comentam que instituições como governos, o 

capitalismo, partidos políticos, empresas e família vêm passando transformações 

substanciais.  

Acreditamos que a reformulação ou readequação das instituições pode ser 

sentida quando as comparamos como costumava a ser a cinquenta anos atrás, 

quando retomamos nosso olhar ao Brasil de 1970, na ditadura militar, no capitalismo 

fordiano, na estrutura tradicional de família e quando comparamos com o que é visto 

hoje. 

                                                           
11 Funky: autêntico, vibrante (tradução nossa). No sentido do livro, os autores buscam uma revolução 
no modo de se relacionar com os “stakeholders” e com os negócios. 
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Valores: Estes possuem seu próprio ritmo de transformação que, apesar de 

influenciado pela tecnologia, têm uma linha temporal distinta, já que é criado no seio 

de nossa cultura que, aliás, é diferente dependendo do lugar onde vivemos.  

Porém, se observarmos a relação de nossos valores com o trabalho, por 

exemplo, notamos que houve uma transformação radical se comparada ao que 

nossos ancestrais tinham. Para a geração atual, trabalho é um meio de se viver o 

hedonismo, mostra disso é a célebre frase do Papa Paulo VI, que predisse que a 

sociedade tecnológica conseguiu multiplicar as ocasiões de prazer, mas se torna difícil 

associá-la com a alegria [tradução nossa] (NORDSTRÖM; RIDDERSTRÅLE, 2001). 

2.3  A necessária transferência de poder nas corporações a partir da 

Sociedade em Rede 

O mercado é nosso guia e conselheiro e, às vezes, nossa maldição. Nossos 

ânimos estão interligados aos movimentos e flutuações deste. As ideias de liberdade 

individual, de posse e de contratos sociais são ilusórias de algo que (mercado) é 

indivisível. 

Antes: mercado         agora: rede   

Antes: propriedade agora: acesso 

Vale a pena ressaltar o conceito de leasing, substituindo o papel das posses 

duradouras e propriedades. Agora fornecedores alugam ou arrendam a um menor 

tempo de uso, um determinado serviço. O mercado permanece, mas não exerce a 

força e importância que era exclusiva (RIFKIN, 2000). 

A propriedade é uma instituição, portanto se torna excessiva, demasiada, para 

tempos fugazes aos quais vivemos. Possivelmente, nos próximos anos, os bens e a 

ideia de propriedade se torne antiquada. 

Todas essas mudanças, consequentemente, afetam e afetarão o ser humano 

em sua maneira mais profunda de viver e enxergar o mundo, já que a economia do 

acesso suplanta a das posses e isso impacta na ideologia e valores das pessoas. 



64 
 

 
 

Rifkin (2000) comenta que o que conta são as experiências. Nesse sentido, 

ressaltamos as culturais, ou melhor dizendo, o capitalismo cultural, como o turismo, 

culinária e entretenimento, que vem se sobressaindo muito nos últimos anos. 

Um fenômeno interessante e ao mesmo tempo relativamente recente é o das 

empresas, que se uniram para compartilhar informações estratégicas, gastos e 

recursos inerentes ao desenvolvimento de um produto, e também partilhar eventuais 

perdas, como um seguro coletivo, em que esse produto servisse como elemento de 

perenidade dentro de um dado mercado, caracterizando assim uma economia 

compartilhada. 

Rifkin (2000) menciona sobre a história da indústria hollywoodiana, que possui 

um modelo de negócio vigente, com início na década de 50 e que vem se 

transformando ao longo dos tempos. Ela, de forma resumida, é formada de poucas 

grandes empresas transacionais que possuem o canal de distribuição e músculo 

financeiro para alavancar as produções de entretenimento. Contudo, seu modelo de 

negócio é completamente descentralizado, dinâmico e ágil, além de prover 

experiências sensoriais customizadas desde várias décadas. O autor utiliza o exemplo 

destas grandes empresas para elucidar como será a dinâmica do mercado cada vez 

mais ágil e efêmero para aquelas que pretendem vencer na era do acesso. 

Ainda na questão de compartilhamento de informações e riscos, as empresas 

não se baseiam mais no que é meu e no que é seu, mas sim na “ideia” do que é meu 

e do que é seu. Cada vez mais encontramos parcerias, no lugar da antiga relação de 

comprador e vendedor.  

Sobre as relações humanas se tornarem commoditizadas, o autor comenta: 

“terão sucesso aqueles que souberem fazer a transição de uma perspectiva de 

produção para uma perspectiva de marketing e da noção de fazer vendas para a de 

estabelecer relações” (RIFKIN, 2000, p. 80).  

Atualmente, o principal mensurador de vendas é o LTV (lifetime value), ou seja, 

o conceito de vender um único produto ao maior número de clientes é defasado. O 

medidor que algumas empresas, como as de cartões de crédito, assinaturas de 

revistas, etc, tinham de olhar o cliente e tê-lo o maior tempo possível para oferecer 
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diferentes produtos de portfólio passa a ser a principal tendência em todas as 

indústrias, ou seja, o marketshare é de certa forma substituído pela participação do 

cliente dentro da empresa. O entrevistado B, diretor de empresa de soluções em 

Omnichannel (tecnologia), acrescenta: “quanto mais experiência, marketing, serviço, 

marca eu coloco na cabeça do cara, maior o meu LTV. Então, eu acho que essa é a 

grande sacada”. Entrevistado B. 

As palavras de Rifkin (2000) posicionam o marketing em zona de conflito 

existencial, em que se deve tomar uma nova feição e responsabilidade na área, 

porque é evidenciado que a perspectiva de produção de bens passa a ser alocada ao 

marketing, e este assume um papel chave na contemporaneidade, pois monitorar e 

“controlar” o cliente é a principal meta comercial. 

Na Era do acesso e da cibercultura vender um produto se torna secundário ao 

ato de vender uma experiência, além de a imagem não representar o produto e sim o 

produto representar a imagem (Lovemarks12), perdendo completamente a importância 

material, sendo assim substituída pela importância simbólica. 

Por conta disso, a presença de empresas na esfera cultural vem se tornando 

um dos principais canais de marketing para algumas empresas que querem que seu 

consumidor vivencie a marca, notamos isso nas abordagens comunicacionais de 

empresas como Calsberg, Heinikken, Jeep, Mitsubish etc. 

A contemporaneidade é um movimento constante, que pode ser entendido 

como crise, mas na verdade é decorrência da dinâmica social, sobretudo pela 

autonomia do ser humano, no desmonte de práticas corporativas, num novo 

consumidor, novo marketing e novo espaço público privado. Uma nova humanidade. 

Busca incômoda para entender o presente (MAFFESOLI, 2005). 

 

                                                           
12 Lovemarks –Conceito criado por Kevin Roberts. De acordo com ele, o respeito pela marca está 
diretamente ligado ao amor. 
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2.4 A Comunicação e o Consumo na Sociedade em Rede 

O consumo na atualidade passou de um fenômeno isolado das manifestações 

humanas pós-revolução industrial, para se tornar a razão de ser de uma sociedade 

pós-moderna e uma forma de manifestação sociocultural. Vivemos numa grande 

vitrine, principalmente por conta das redes sociais. A sociedade torna-se líquida (muito 

influenciada globalmente pelo neoliberalismo do capital) e as pessoas passam a ser 

vistas e se comportam como mercadorias, influenciadas pela instantaneidade e o 

efêmero de tudo e onde o individualismo é a tônica principal do “ser” (BAUMAN, 2008). 

Elementos como afetividade, afinidade, expressão e significado tornam-se 

presentes nas comunicações e na relação entre o consumidor - agora onipresente - e 

as instituições. Ele (consumidor) pode ter vicissitudes, por conta de seu novo padrão 

de ser (influenciado pelo consumo), mas também possui um comportamento que 

exige respeito a si e anseia em ser ouvido, o que pode ser incorporado na sociedade 

como algo benéfico, resultado das transformações na modernidade. 

O consumidor assumiu uma percepção que excede o produto/marca e se 

preocupa com causas sociais e meio ambiente, caracterizando assim um novo 

consumidor ecosófico, conforme Toffler: “[...] um conceito novo que segue o 

preconizado por Toffler – e mais tarde por Tapscott – quando este afirmou que a 

migração digital faria surgir os “prossumidores”, conceito que indicava que além de 

consumidores as pessoas passariam a ser produtores de conteúdo” (TOFLLER, 1992, 

p. 266 apud TAPSCOTT, 2007, p.45).  

Nota-se, sob várias facetas no mundo digital, que pessoas comuns constroem 

redes sociais, por meio de aplicativos e mídias, como vídeos, blogs, vlogs, fotos 

digitais etc, numa imensidade de recursos, tornando-os não somente receptor 

passivo, mas sim agente transformador da cultura e sociedade atual. 

Desde o início do ano 2000, a tecnologia da informação penetrou o mercado 

mainstream, transformando-se no que consideramos hoje a nova onda de tecnologia. 

Essa nova onda abrange uma tecnologia que permite a conectividade e a 

interatividade entre indivíduos e grupos. A nova onda é formada por três grandes 

forças: computadores e celulares baratos, Internet de baixo custo e fonte aberta. A 
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tecnologia permite que os indivíduos se expressem e colaborem entre si” (KOTLER, 

2011, p. 7). 

Kotler, em seu livro Marketing 3.0, nos explica o comparativo evolutivo da área 

que vem sofrendo alterações ao longo das décadas, tendo o marketing voltado para 

os valores que detectam um novo consumidor, que se torna mais “líquido e espiritual”, 

conforme o próprio autor. Entendendo essa transformação, “teremos condições de 

entender melhor o Marketing 3.0 como uma mistura de marketing colaborativo, cultural 

e espiritual” (KOTLER, 2011, p. 5). 

Figura 5 – Comparativo Evolutivo de Marketing 

 

Fonte: Kotler, 2010, p.6 – Marketing 3.0 

De acordo com Galindo e Alves (2012), é necessário oferecer novas 

perspectivas para a comunicação mercadológica, haja vista que os processos 

dinâmicos e fluídos, com os quais convivemos na contemporaneidade, solicitam 

respostas inovadoras e críveis para os processos (comunicacionais) em andamento. 

Atualmente, pela influência da tecnologia, houve um rearranjo estrutural e dos 

atores envolvidos nos processos comunicacionais, em que a simetria já não reina 
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absoluta entre emissor e receptor como acontecia na comunicação de massa 

(GALINDO; ALVES, 2012, p. 136). 

O consumo exerce uma força invisível imensurável na sociedade, assim como 

o neoconsumidor se apropriou, de certa forma, deste poder, atuando de forma 

independente, consciente de seu papel nos processos mercantis e que já não é tão 

ingênuo, sob o ponto de vista de sedução pelas corporações. Para entender as 

premissas de tal transformação, temos que retomar ao ponto de entendimento de 

como ocorreu esse processo e a relação do indivíduo com o mundo e com o consumo.  

Baudrillard (2003, p.25) diz que o ato de consumo é uma representação 

simbólica essencialmente comunicativa ou interpretativa. Já Bauman (2007) relata 

que o ato de consumo insere noção de mercado mundo. Finalmente, encontraremos 

o consumidor conectado, fazendo uso das redes sociais que permitem aproximação 

com seus “similares” em qualquer parte do planeta (GALINDO, 2012).  

Ora, se o consumo é para o consumidor o meio e o fim, e se notamos que o 

hedonismo é uma das características mais marcantes dele, toda sua sensibilidade e 

atenção vai ao encontro de objetos e situações que ofereçam prazeres fugazes e 

expressão de seu ego. Contudo, ele não é desprovido de razão, está continuamente 

a equilibrar suas escolhas, tomando consciência de seu papel na sociedade. Ele é 

sensibilizado pelas emoções e os valores, que adquirem um peso diferente do 

anterior. Portanto, podemos dizer que este indivíduo pode ser vaidoso e egocêntrico, 

mas também está alerta de questões sociais e morais, que interferem no julgamento 

sobre o mundo.  

Esse conjunto de características, às vezes dicotômicas, constitui a 

complexidade do consumidor contemporâneo e, por consequência, a tratativa das 

empresas e instituições com este novo ser. Num mundo fugaz e disperso, as 

corporações devem atrair esse novo consumidor usando técnicas inovadoras das do 

marketing tradicional, em que a relevância de valores básicos é premissa que 

distingue uma da outra. 

Para Gouvêa (2009), o consumidor, aqui nomeado como “neoconsumidor”, se 

caracteriza pelo acesso a diversos canais, tais como: TV, rádio, imprensa, internet, 
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internet móvel, redes sociais, internet em tempo integral, TV interativa, além das lojas, 

catálogos, vendas diretas, comércio eletrônico, m-commerce, etc. 

Também como figura emergente surge o consumidor-cidadão (prossumidor, 

em Tapscott), um elemento-chave na sociedade, que exige respeito e que clama para 

ser ouvido, exigindo participação nas decisões sociais e institucionais. Portanto, a 

comunicação deve acompanhar tal transformação, principalmente influenciada pelas 

tecnologias, uma vez que a riqueza de fatores e a imensidão de novas possibilidades 

transbordam em opções para ele (consumidor) e fazem com que a estratégia 

comunicacional e de mercado seja sofisticada de um lado, mas permaneça simples, 

do ponto de vista de interação com os diferentes públicos. 

Em Kotler (2010), a crescente tendência à existência de consumidores 

colaborativos afetou os negócios. Hoje, os profissionais de marketing não têm mais 

controle total sobre suas marcas, pois agora estão competindo com o poder coletivo 

dos consumidores. 

A abordagem explicitada sobre o neoconsumidor serve como base para 

introdução de novos conceitos comunicacionais, originados a partir do cliente, com 

vistas à utilização de interfaces tecnológicas ou não, dos diversos canais conectados, 

num mundo digital e off-line, daí a necessidade da integração, sobretudo 

comunicacional, para garantir a fluidez da mensagem destinada aos mais diversos 

indivíduos. 

2.5 O Neoconsumidor e a Comunicação de Marketing  

Em Yoran et al. (2003), os autores buscam retratar o consumidor “centauro”, 

que seria um indivíduo híbrido, aos que chamam de uma mistura entre o consumidor 

tradicional e o ciberconsumidor. 

Basicamente, o consumidor centauro, entre algumas características, trafega 

entre os diversos canais, ou seja, é multicanal. Também um misto ente razão e 

emoção, comunicação por fio e de presença física (YORAN; VIJAY; GUNTHER,  2003, 

p. 13). 
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Dentro deste cenário de hibridismos, seja de consumidores, seja de canais de 

comunicação analógica e digital, os autores buscam ilustrar as conveniências da 

convergência do marketing em vários aspectos. 

Potencial para aumentar a receita: 

• Atinge segmentos on e off-line; 

• Realiza sinergia entre pessoas nestes dois ambientes; 

• Amplia o acesso à empresa; 

• Melhora nos serviços prestados, possibilitando a personalização, 

entrega, aumentando apego à empresa e fidelização. 

 

Potencial para redução de custos: 

• Aproveitamento de bases comuns como estoque, informação e logística; 

• Custos de aquisição de clientes; 

• Custos de informação, que são ampliados pelas comunidades virtuais e 

suportados pela empresa; 

• Custos com P&D e marketing, pelo envolvimento de clientes na 

participação em processos da empresa; 

• Criação de opções; 

• Amplia condições de a empresa focar em segmentos mais lucrativos; 

• Permite preservar opções futuras. 

Para Yoran; Vijak; Gunther (2003), a convergência ocorre em várias vertentes, 

advindas da tecnologia e do seu impacto no consumidor, ainda que muitas vezes seja 

relatada em estudos científicos no ambiente de varejo, ou B2C (business to 

consumer), ela se estende amplamente ao B2B (business to business), pois trata-se 

somente de uma questão de semântica, uma vez que os limites da empresa junto ao 

consumidor ficam tênues com o consumidor centauro ou híbrido, pois ignora atores 

que prevaleciam nas eras anteriores, formando a cadeia produtiva e de valor, pois 

ainda que importantes, não são mais essenciais para que as transações ocorram entre 

cliente e empresa (YORAN; VIJAY; GUNTHER, 2003, p. 18).  
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Dentro do cenário híbrido do consumidor centauro, vale ressaltar que uma 

tecnologia não sobrepõe à outra, ainda que elas sejam impactantes sobre o 

comportamento deste consumidor. Isso se dá, principalmente, porque fatores 

intrínsecos à natureza humana perduram, mantendo tecnologias antigas andando 

paralelamente às novas tecnologias, mas vale lembrar que tal convergência entre elas 

afeta o modus operandi das estratégias da empresa e de marketing, assim como a 

própria trajetória da tecnologia (YORAN; VIJAY; GUNTHER, 2003, p. 25). 

Como em Baudrillard, em seu livro a “Sociedade de consumo”, fatores como 

autoafirmação por meio do ato de consumir e significado simbólico trazem sentido ao 

ato de consumir. Também ações como roteirizar as compras, usufruir de experiências 

dentro do ponto de venda e as influências sociais, como os próprios modismos que 

seguimos, conotam a influência social como fator predominante no consumo 

(BAUDRILLARD, 2008). 

Isso recai no fato de que “velhos hábitos” arraigados da condição humana não 

são integralmente substituídos por novos hábitos. O consumidor centauro convive 

entre os mundos on e off, sendo influenciado por milênios de experiências que se 

compõem em sua estrutura cognitiva mais primária, com as novas realidades digitais 

(YORAN; VIJAY; GUNTHER, 2003, p.54). 

Ainda, os autores nos convidem a navegar pelo que eles nomeiam como os 

“cinco C´s da convergência”. Encontramos a seguinte figura: 
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Figura 6 – Os Cinco Cês da Convergência 

 

 

Fonte: Gráfico Whind et al., 2003, p. 58 

Sendo assim, discorreremos sobre a convergência entre canais, citando 

potenciais vantagens e desvantagens, de acordo com Yoran et al. (2003). 

Os autores sinalizavam a importância da convergência e integração dos 

diferentes canais de vendas oriundos dos ambientes on-line até as instalações físicas 

das marcas, recaindo em sua obviedade, sobre a experiência singular que o 

consumidor deveria vivenciar em todos os canais indistintamente e de forma similar 

(YORAN et al., 2003). 

Contudo, o que notamos, ainda hoje, ao ler a literatura científica e de estudos 

de casos, é que a integração envolve diferentes desafios e que até o momento, 

incorremos em certas dificuldades na integração de canais. 
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Na visão do entrevistado C13 e CEO da empresa Omnichannel, ele descreve a 

questão da integração de canais da seguinte forma: “O cliente vai de manhã navegar 

no celular, vai ao escritório. Na pausa do almoço ele vai visitar na sua loja os produtos, 

em casa à tarde no desktop ele vai comprar. E você deve conseguir entregar uma 

experiência ‘seamless’, sem nenhum obstáculo entre um canal e outro para o cliente 

[...]”. Entrevistado C. 

O mesmo entrevistado ainda descreve que a experiência tem de ser fluída, sem 

a percepção real de troca de canais, independente de ser on-line ou loja física. Para 

tanto, deve ser configurado da seguinte forma: 

[...] essa integração é o primeiro elemento, que depois na prática, 
significa, por exemplo, poder comprar no site e entrar na loja, ou poder 
comprar no site e devolver na loja ou comprar na loja e devolver no 
sac... o vendedor nas guide shops ter acesso ao cadastro completo do 
cliente, com todas as vendas, independentemente do canal, por 
exemplo, para poder assessorar ele melhor. Esses são realmente os 
canais que são integrados. Entrevistado C.  

De acordo com Yoran et al. (2003), a incongruência na integração de canais 

pode gerar uma interação lenta e inconveniente entre os canais on e off, podendo 

destruir a reputação dos negócios. 

Abaixo, comparação de pontos-fortes e fracos do mundo on e off, afirmando 

que a convergência entre eles deve ser premissa básica no mundo híbrido do 

consumidor centauro. 

Figura 7 – Comparação entre ambiente Off e On-Line 

 Off-Line On-Line 

Acesso Geografia e tempo 

limitados 

Em todas as ocasiões, em 

todos os locais 

Pesquisa A busca é mais holística 

experimental, mas a 

pesquisa individual é difícil 

É simples encontrar 

informações específicas, 

busca muitas informações 

                                                           

13 (Disponível em: Quadro 3 – Amostra de pesquisa em profundidade (qualitativa semi-estruturada e 
semi-aberta).  
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Seleção Limitada ao tamanho e à 

apresentação da loja 

Virtualmente ilimitada 

Preço Fixo Dinâmico 

Experiência Tátil, dirigida a todos os 

sentidos 

Cognitiva, mas se 

tornando mais tátil 

Custo de interação 

para a companhia 

Elevado para interações 

rotineiras, mas algumas 

vezes menor para 

exceções 

Reduzido para interações 

rotineiras, mas elevado 

para exceções 

Customização Difícil e demorada Simples 

Entrega/retorno de 

produtos não digitais 

Simples e rápida depois 

da decisão de compra, 

mas requer a presença 

física na loja 

Complexa, envolvendo 

diversos canais 

Entrega/retorno de 

produtos digitais 

Mais complexa, requer a 

presença física na loja 

Fácil 

Duração da primeira 

compra 

Muito lenta Lenta 

Duração das compras 

subsequentes 

Muito lenta Muito rápida 

Fonte: Yoran et al., p. 119. Convergência de Canais 

Por meio da tabela acima, percebemos as principais diferenças entre canais e 

possíveis ganhos na integração entre eles. 

Nesse contexto, percebemos possíveis formas de atuação da comunicação da 

empresa em: deixar que os consumidores decidam como desejam agir, que 

compreendam o contexto e a oportunidade para interação, que criem interfaces sem 

descontinuidade entre as experiências on e off, que tratem seus consumidores de 

forma idêntica em todos os canais e que incorporem interfaces digitais às experiências 

off-line (YORAN; VIJAY; GUNTHER, 2003, p. 121-125). 

Nota-se, no discurso, que algumas dessas ações por parte da empresa são 

mais sensíveis que outras, contudo, na aplicabilidade empírica, todas são desafiantes 

em maior ou menor grau. 
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A questão recai na forma de se trabalhar a comunicação mercadológica e a 

estratégia empresarial, onde ambas saem do contexto massivo e de cima para baixo, 

para um individual que coloca o cliente no centro das decisões estratégicas. 

Pontos importantes foram ressaltados na obra de Yoran et al., como a questão 

da experiência, elemento tão em voga na atualidade como a oferta de produtos e 

serviços e sua precificação. Nesse último, os casos empíricos, assim como a análise 

de artigos científicos, mostram uma certa dificuldade e a aplicação do modelo de 

preços diferente em distintos canais ainda, incorretamente, aplicada em empresas 

multicanais. 

Sendo assim, para aumentar os fatores positivos da sinergia entre canais e a 

abordagem ao consumidor centauro, algumas estratégias de convergência entre 

experiência e oferta foram sugeridas:  

• Aumento do valor da novidade e do entretenimento, pois oferecendo 

formas criativas e sensoriais de experiência, a empresa promove uma 

sensação que extrapola o produto em si; 

• Criar experiências que reforçam a marca, como criação de canais de 

música e filmes que colocam a marca em evidência, mas não em 

primeiro plano; 

• Ir além do on-line e do off-line, na criação do entretenimento, com ações 

que extrapolam os canais e que envolvem o consumidor;   

• Integração da experiência anterior e posterior à compra com 

testemunhais de clientes pré e pós compra, por exemplo; 

• Permitir a transferência de um nível maior de experiência para o mundo 

on-line, através de “lives”, manuais digitais, webinars, vídeos etc; 

• Transferir o controle de certa forma ao público, convidando expectadores 

a participar de ações; 

• Proporcionar educação, através de informações e especializações, 

como vemos frequentemente em ações “inbound”, que as empresas 

distribuem e-books ou artigos úteis aos seus clientes, por exemplo. 
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Nesse contexto, inseriremos o testemunhal sobre a perspectiva de integração 

de canais do entrevistado C, que comenta: “[...] nós somos uma marca que nasceu 

on-line e foi para o mundo físico. Acho que isso permitiu integrar o mundo físico de 

uma maneira muito melhor com o mundo on-line [...] do que fazer ao contrário”.  

 Notamos pelo referido acima, um exemplo satisfatório de aplicação de 

integração de canais e da importância do cliente em poder escolher o canal que lhe 

convenha sem ter restrições de intercâmbio entre canais, realizando de forma prática 

e rápida trocas e experiências de compras similares e alinhadas que, neste caso, pode 

ter sido influenciada pelo seu nascimento, já que em seu “DNA” consta as origens 

digitais e contemporâneas. 

2.6 Marketing de Convergência 

Na abordagem sobre convergência, o marketing desponta como um importante 

elo entre consumidores e empresa, no ambiente híbrido, contudo, ele se transforma e 

adquire um papel distinto aos dos tempos precedentes de mídias massivas e da 

comunicação tradicional. Nesse cenário, surge o marketing de convergência. 

Nas figuras abaixo, veremos como ocorria no marketing tradicional até os dias 

de hoje, no marketing de convergência.  

Figura 8 – Marketing tradicional, Marketing on-line e Marketing de Convergência 

 

Fonte: Estratégias do marketing de convergência (YORAN; VIJAY; GUNTHER, 2003, 
p. 218). 
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Vemos pela ilustração acima que a forma com que os agentes atuam nos 

diferentes mundos on e off, frente ao marketing de convergência, reflete a condição 

de prestigiar ou desprestigiar o fator tecnológico. Contudo, na convergência, todos 

têm o mesmo peso e importância dentro do marketing, o que fará que esses três 

agentes sejam determinantes para sua efetividade junto ao consumidor centauro. 

Como havíamos mencionado anteriormente, os autores dentro de sua 

categorização dos “Cês” da convergência, propõem formas de interagir com os 

tradicionais Pês de Marketing (YORAN et al., 2003). São elas: 

• Convergência do Produto 

A interação do consumidor no processo de criação de produtos vem se 

atualizando e acelerando o ciclo de desenvolvimento de produto. 

• Convergência do Preço 

Este ponto tem sido crucial nas mudanças do marketing, uma vez que 

anteriormente esse “Pê” era um dos focos básicos do marketing tradicional. Com o 

advento da internet, essa dinâmica mudou, criando uma flexibilidade quanto ao ponto 

certo da precificação dos produtos, pela alta concorrência e alta transparência de 

preços, principalmente no on-line. Um exemplo disso é no setor de serviços, que cada 

vez mais são remunerados pela produtividade e desempenho. 

• Convergência da Promoção 

Esse é um dos pontos que mais nos interessam dentro do tema de 

convergência, sobretudo nos 4 Pês de marketing, sendo muito importante dentro da 

eficácia da comunicação, sobretudo perpassando vários canais e mídias. A integração 

de veículos, mensagens e estratégias de comunicação nos canais é um grande 

desafio até os dias de hoje. 

O interessante é que a comunicação fluísse de forma íntegra em todos os 

canais, podendo ser monitorada e hábil em manter o diálogo em qualquer ponto de 

contato. 
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• Convergência no ponto de Distribuição 

A cadeia de suprimentos se torna agora uma fase do processo que deveria ser 

de responsabilidade do marketing, dada sua importância dentro das convergências 

entre canais e da interação on e off. Como benefícios de tal convergência, as 

companhias ganhariam muito, como na redução de estoques, alinhamento de 

processos, diminuição de custos, agilidade no desenvolvimento, produção e entrega 

de produtos e serviços.   

Todas essas ações recaem ao final na experiência que o consumidor terá com 

a marca. 

Ainda sobre a convergência de marketing, vale lembrar que as ações e 

integrações são um processo vivo, dinâmico e ágil e que aquilo que funciona bem hoje 

pode ser substituído pela criatividade de novas ações e/ou ferramentas de marketing 

com aporte ou não de tecnologia. 

Sobre isso, vale ressaltar um fator importante dentro do novo ambiente do 

“centauro”, as velhas formas de segmentação estão sendo reformuladas, enquanto 

que fatores demográficos, sociais, geracional, gênero, etc, estão sendo substituídos, 

ou no mínimo, usados em conjunto, com outros tipos de segmentação mais assertiva 

e estratificada. O CRM, quando utilizado com as “pegadas” na internet que os clientes 

vão deixando, por meio de dados da big data, cartões de fidelidade ou outras formas 

de interação com o cliente, vai valorizando a informação e a deixando mais próxima 

do perfil individual dos consumidores. 

A emoção emerge como um grande fator no cenário atual, já que a forma 

massiva e cartesiana de produção e negócios se esvaziou e o consumidor deseja ser 

emocionado, sensibilizado e se valer de seus sentidos no momento de decisão de 

compra. Novamente, a experiência aparece como pano de fundo nesse contexto, pois 

as emoções extrapolam o produto, serviço e constrói ou destrói associações entre 

este indivíduo e a marca. 

Dentro do campo das informações e gerenciamento das relações com o cliente, 

recaímos no conceito básico da nomenclatura da ferramenta de CRM (Customer 
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relationship management) que, em muitas empresas, era uma ferramenta 

subutilizada. Ela se remonta mostrando a que veio, ou seja, focando-se no conceito 

de centralismo do cliente mais do que nunca. Contudo, através dos anos e das 

mudanças ocasionadas na sociedade e no cliente, impactados pela internet e as 

novas tecnologias, esta ferramenta potencializou seu propósito, quando agregada às 

informações externas oriundas do on e do off. 

Um dos pontos mais importantes na convergência de informações é o 

estreitamento com o cliente e a melhoria na satisfação e consequente experiência 

com a marca. 

Na figura abaixo, podemos notar os pontos de interação com o cliente nos 

diversos canais e pontos de contato com a marca, e pensar na forma como as 

organizações podem se apropriar de maneira inteligente das informações e interações 

a partir deste. 

Figura 9 – Pontos de contato com consumidor e com a marca 

 

Fonte: Auriani, 201514 

                                                           

14 AURIANI, Márcia. Branding no varejo: posicionamento estratégico. Disponível em: 
<http://www.marciaauriani.com.br/novidades/branding-no-varejo-posicionamento-estrategico/>. 
Acesso em: 20 jun.2016. 

 

http://www.marciaauriani.com.br/novidades/Branding-no-varejo-posicionamento-estrategico/
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 Um ponto de extrema atenção aos fatores de convergência é a transformação 

da organização. De acordo com Yoran et al. (2003, p.250): “mudar a organização 

parece ser essencial para fazer com que os investimentos em tecnologia deem 

retorno”.  

Os autores sugerem as implicações na arquitetura organizacional partindo da 

premissa dos cinco Cês. 

 

Quadro 4 - Os cinco “Cês” das Organizações 

Customerização Reconfiguração da estrutura organizacional a partir da 

utilização das tecnologias de customerização. 

Comunidade Promover organizações mais modulares, integradas e 

flexíveis, a partir das comunidades reais e virtuais da 

empresa. 

Canais Proporcionar maior valor aos clientes através da 

integração de ambientes físicos e on-line. 

Competitividade Relações de trabalho mais flexíveis aos colaboradores, 

buscando agregar o mesmo conceito de valor permanente 

aos clientes e aos empregados. 

Conjunto de 

opções 

Capacitar e oferecer ferramentas de informação aos 

colaboradores de forma que possam monitorar e tomar 

decisões que impactem nos centauros esclarecidos e em 

rápida evolução. 

Fonte: Criando a organização convergente. (YORAN et al., 2003, p. 250). 

Esses pontos recaem no fato de que as empresas devem reconhecer o 

hibridismo e o perfil centauro que seus empregados também possuem. Precisam 

observar que a ética do trabalho se alterou da religiosa, para a “ética hacker”, de 

acordo com os autores, o que antes era disciplina e remuneração pelo trabalho foi 

substituído pela liberdade e entusiasmo, reconhecimento dos pares e dinheiro como 

agente de liberdade (YORAN; VIJAY; GUNTHER, 2003, p. 266). 
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Figura 10 – O Consumidor Centauro 

 

Fonte: Yoran et al., 2003 

A partir de tais modificações estruturais, podem ser vencidos gargalos 

importantes na cultura organizacional, como a falta de capacitação e inter-

relacionamento, dificuldade em aceitar mudanças. Uma vez que a inovação é palavra- 

chave nas convergências, tais obstáculos organizacionais podem impedir o êxito de 

novas políticas e modelos de negócios que visam a fluidez. Caso a empresa não se 

prepare a partir de suas raízes mais profundas, como a própria cultura organizacional, 

será delicado qualquer processo de inovação. 

De acordo com o entrevistada D, exemplificamos um caso de empresa que está 

aderindo ao Omnichannel e que teve o cuidado em preparar os colaboradores para 

que estivessem aptos a entender o conceito e empregá-lo na prática.  

A CEO fez com que a empresa dela inteira entendesse o que é ser 
Omnichannel. E ela fez com que, depois que essas pessoas 
entendessem, todo mundo trabalhasse junto para definir o que que 
seria a experiência do cliente Omnichannel. Então, eu tinha nessa 
equipe trabalhando: marketing, operações, logística, call center, 
entrega, loja, pós-venda. [...] O que significava, depois da perspectiva 
de entendimento deles, em cada um, no seu setor, quais eram as 
iniciativas que a gente tinha que tomar...[...] então, respondendo a sua 
pergunta com esse exemplo, nós temos aqui uma experiência de 
transformação interna. Então, as pessoas entenderam o que é ser 
Omnichannel; as pessoas entenderam o que era ser Omnichannel 
dentro do negócio deles; as pessoas internas entenderam quais eram 
as mudanças que cada um deveria fazer nas suas áreas para 
proporcionar essa experiência Omnichannel para o cliente; e agora a 
gente está desenhando a jornada de compra omnichannel desse 
cliente [...] Entrevistada D. 
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 Acreditamos que a cultura organizacional seja um fator relevante para o 

sucesso da convergência de canais, de marketing, da Comunicação Integrada e, em 

conclusão, do Omnichannel, pois é, em essência, a base comunicacional de uma 

organização. 

2.7 O Papel das Tecnologias Digitais Aplicadas ao Omnichannel 

 

 O caráter relacional, que foi apontado por Jeremy Rifkin (2000), Georges 

Chetochine (2006), Henry Jenkins (2009), Philip Kotler et al (2010) e Galindo (2012b), 

atribui ao aporte tecnológico o fator desencadeante de uma nova condição relacional 

(GALINDO, 2012), como temos observado nesta pesquisa em vários momentos.  

A questão relacional, que valoriza a expressão, significa a inversão de um 

protocolo vital para transitar na sociedade-rede. Tal sociedade é descentralizada, 

fragmentada, contudo, aberta à tolerância e à multiplicidade dos atores sociais que a 

compõem, onde a crescente participação das tecnologias de relacionamento vem 

influenciando a comunicação junto à sociedade. 

Essa sociedade é cada vez mais maquino-dependente do aporte tecnológico, 

via aparatos que se constituem extensões dos atores contemporâneos - empresas ou 

consumidores (GALINDO, 2016). 

O espaço-rede, que não possui fronteiras, se configura num espaço de 

encontros, transformações e hibridizações, gerando configuração entre todos os 

elementos e do próprio espaço (TAGLIAGAMBE apud GALINDO, 2016, p. 15-16). 

No hibridismo da sociedade em rede, a tecnologia digital remonta um pilar 

fundamental ao Omnichannel, em que alguns autores nomeiam tal aporte, como uma 

revolução entre o mundo “on e off-line” (LONGO, 2015, p. 24). 

Ricardo Longo comenta que o deslocamento do eixo de poder ao consumidor, 

traz em seu bojo também, o “mobile commerce”, que é a evolução do e-commerce 

para as plataformas móveis. Ainda, que no Brasil, o comércio eletrônico representa 

2% do total das vendas globais no varejo (dados 2015), e os números do “mobile 

commerce” ainda seriam pífios. Contudo, mais que uma mera tradução de comércio 
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móvel, baseando a ideia na plataforma, o conceito é mais expansivo, pois está 

centralizado no fato que a própria mobilidade do consumidor ampliaria suas condições 

de consumo, na sociedade em rede. 

No artigo da Revista ESPM, escrito por Biglia (2015, p.2) menciona algumas 

formas de interação com o consumidor, que alteram a lógica de canais de vendas, em 

que a tecnologia digital é premissa básica, satisfeita pela condição da mobilidade do 

consumidor. São exemplos: 

Reconhecimento de códigos de barra em embalagens: em que o 

consumidor teria acesso a toda sorte de informação sobre determinado item, 

compartilhamento em rede social, preços, comparativos, etc. 

“Dar vida” a anúncios e catálogos: utilizar de recursos atuais como compra 

em um clique ou realidade aumentada, através das plataformas móveis. 

Compras “on-the-go15”: que são compostas pelas compras realizadas antes 

da chegada a uma loja física, ou em painéis que imitam gôndolas, realizadas por 

aparatos móveis. 

Microlocalização: que são realizadas através de beacons16 com precisão de 

centímetros com consumidores dentro do ponto físico de venda, oferecendo 

informações, promoções e descontos de produtos, ao aproximar-se da loja. 

  

                                                           
15  Expressão utilizada para compras realizadas por aparelhos móveis antes da retirada em loja física. 
 
16 Beacons é uma tecnologia de localização que permite que você atinja o cliente com muito mais 
precisão e personalização. 
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Figura 11 – Gôndola Virtual grupo Pão de Açúcar. Compras “on-the-go”17 

 

Fonte: Revista Tecmundo. Edição 06/07/2012 

Importante lembrarmos que tais tecnologias digitais estão em uso, talvez em 

pequena escala, mas que a curva de adoção de inovações normalmente tem início de 

forma lenta, até sofrer inflexão e acelerar rapidamente, já que elas, quase sempre, 

evoluem mais rápido que os hábitos sociais. 

Dentro do aspecto relacional, mencionamos a importância das organizações 

poderem desenhar um modelo de processos que contemple tanto as características 

administrativas quanto operacionais do negócio e como evoluir até o Omnichannel, 

assim como construir tal cultura dentro da operação que reflita a condição da 

construção de diálogos que visem o relacionamento interno e externo, em que  todos 

tenham não só o mesmo discurso, mas principalmente a mesma ideologia que dirige 

os negócios Omnichannel, multifuncionalidade, multicanalidade e interação com seus 

consumidores, de modo a gerar experiências satisfatórias, em todas as esferas e 

pontos de contato. 

  

                                                           
17 Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/supermercado/26285-vitrine-virtual-do-pao-de-
acucar-agiliza-compras-em-sp.htm>. Acesso em: 20 jun.2016.  
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Figura 12 – Mandala conceitual de processos, canais e aspectos determinantes no 

Omnichannel 

 

Fonte: Imagem adaptada pela autora. Sistemas ERP na Omniera (2017, p. 69). 

De acordo com Gonsales, o autor acredita que baseados nos diversos canais 

de vendas (representantes, e-commerce, franquias, etc), transpassando pelos 

vetores:  marca, experiência, marketing e serviços, que se embasam na qualidade do 

planejamento e gestão operacional (logística, CRM, SAC, manufatura, frete, etc) e 

administrativo (gestão de pedidos, estoques, vendas, clientes, comunicação), tais 

aspectos compõem o desenho das operações de Omnichannel em camadas, e que 

necessariamente, devem estar acopladas dentro de um sistema de gestão que as 

integre, os sistemas ERP18 (GONSALES, 2017). 

É neste contexto que retornamos a Yanaze, numa formatação similar à de 

Gonsalez, em que o autor na configuração dos três Puts monta o fluxograma sistêmico 

da empresa, enfatizando a comunicação que perpassa todo o processo, garantindo 

condições vantajosas entre os Inputs, Throughtouts e Outputs (YANAZE, 2012, p. 

417-418). 

O público-alvo das empresas é formado por todos que compõem o ambiente 

mercadológico, ou os stakeholders, clientes, fornecedores, distribuidores, 

colaboradores, acionistas, imprensa, governo, comunidade, igreja, academia, ONGs, 

                                                           
18 Sigla para Enterprise Resource Planning, que em português significa Sistema de Gestão 
Empresarial. Trata-se de uma ferramenta corporativa capaz de controlar todas as informações de 
uma empresa, integrando e gerenciando dados, recursos e processos, aumentando seu poder de 
tomada de decisão. 
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organismos internacionais, em que a CIM é a condição que a empresa é capaz de 

organizar e administrar sua mensagem apropriadamente. 

Figura 13 – Os três puts da Comunicação Integrada de Marketing 

 

Fonte: Livro Gestão de Comunicação e Marketing. 2ª. ed. 2012. Adaptado pela 
autora 
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CAPITULO III- O OMNICHANNEL ALÉM DAS PERSPECTIVAS DE 

INTEGRAÇÃO DE CANAIS 

 

    “Não é possível vender a um homem que não está escutando”. 

BILL BERNBACH 

 

Fuat Firat e Lars Christensen (2005) no "Marketing communications in a 

postmodern world", os autores comentam: "umas das mais importantes implicações 

da pós-modernidade é a perda de controle, consistência e previsibilidade que a 

perspectiva moderna de comunicação tinha como certo” (FIRAT; CHRISTENSEN, 

2005 apud GALINDO, 2016, p. 87). 

A nova realidade sociocultural, integra mídia, informática e 
telecomunicações, criando um novo tempo, o "on-time", que não é 
cronológico, mas ocupa o aqui e agora, onde a comunicação 
mercadológica é a produção simbólica decorrente do plano estratégico 
de uma organização em sua interação com o mercado, constituindo-
se em uma mensagem multidirecional elaborada com conteúdo 
relevantes e compartilhados entre todos os envolvidos nesse 
processo, tendo como fator gerador as ambiências socioculturais e 
tecnológicas dos seus públicos de interesse e dos meios que lhe 
garantam o relacionamento contínuo, utilizando as mais variadas 
formas e tecnologias para atingir os objetivos comunicacionais 
previstos no plano (GALINDO, 2016, p.87). 

Ainda na questão relacional, Scott Donaton comenta: "À medida que os 

anunciantes perdem a capacidade de invadir o lar e a mente dos consumidores são 

obrigados a aguardar um convite. Isso significa que os anunciantes têm de aprender 

que tipos de conteúdo publicitário que os clientes estão realmente dispostos a 

procurar e receber" (DONATON apud GALINDO, 2016). 

Aliado às questões de deslocamento de poderes e da ausência de um controle 

rígido da mensagem, os diversos canais oriundos pós-revolução digital aumentam 

ainda mais a necessidade de uma nova abordagem na esfera de comunicação e 

marketing. 

Para Bernbach, os canais de comunicações são quaisquer mídias ou disciplina 

de comunicação com o consumidor ou de influência sobre ele, sendo mídias 
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tradicionais ou não. Para os autores, o planejamento estratégico das imensas opções 

que temos disponíveis é o que dará a tônica nas comunicações (BERNBACH apud 

AUSTIN; AITCHISON, 2006, p. 51). 

Austin e Aitchison dizem que a grande fragmentação de audiências torna a 

comunicação mais cara e difícil de atingir os consumidores, mas, por outro lado, eles 

são atingíveis pelas mídias às quais estão mais adaptados ou se sintam mais 

confortáveis. A premissa é que o respeito e a relevância das marcas por tais 

consumidores devem ser levados em grande consideração. 

Os precedentes históricos devem ser desconsiderados a uma certa proporção, 

caso os profissionais de marketing queiram atingir seus objetivos de forma 

contundente no novo cenário estabelecido no “mercado-rede-espaço”.  

Cada vez mais é necessário um experimentar, um olhar inovador para canais 

e consumidores, contudo, usando fundamentos ortodoxos em detrimento aos 

objetivos, medição de resultados e processos (BERNABACH; AUSTIN; AITCHISON, 

2006). 

Os autores questionam: então, o que precisa ser feito? 

Tudo tem de ser posto de pernas para o ar. Tudo tem de ser abordado 
de forma estratégica com o consumidor no centro de todas as 
preocupações. E nada deve ser feito até que o plano esteja totalmente 
pronto. Tudo deve ser colocado no lugar certo e no momento certo, 
assim cada item tem um efeito multiplicador sobre o outro. E o plano 
deve ser concretamente mensurável ao longo do tempo 
(BERNABACH; AUSTIN; AITCHISON, 2006, p. 54).  

Com as diversas possibilidades de permutações de soluções é imprescindível 

uma abordagem às comunicações de marketing, em que o conhecimento dos 

comportamentos e atitudes do consumidor, relacionamento com a marca, assim como 

a compreensão dos valores estratégicos e táticos, canais e pontos de contato com o 

consumidor sejam a diretiva principal da abordagem de marketing (AUSTIN; 

AITCHISON, 2006, p. 63). 

O fato é que embora haja de tempos em tempos novidades e neologismos 

voltados aos novos conceitos, em que inclusive pode se situar o objeto de nosso 
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estudo, o foco principal ainda continua sendo o consumidor, e é deste ponto que 

houvera sido e será o ponto de partida das comunicações com o cliente (GOUVEA et 

al, 2015). 

Quando falamos em comunicação, especificamente em multicanal integrado, a 

experiência do usuário deve ser orquestrada de forma que a comunicação seja fluída. 

Clientes mais exigentes, complexos e com novos valores, de olhar mais aguçado, que 

privilegiam a conveniência, mais colaborativos, que compartilham experiências são o 

objeto de nossa análise a traçar abordagens comunicacionais. Consumidores, por 

mais complexos que sejam, ainda permanecem com a mesma natureza “bruta” de 

todos os seres humanos, que é movido em seu âmago pela busca de carinho, atenção 

e emoção.  

3.1 A Evolução dos Canais de Acesso – do Multicanal ao Omnichannel 
 

Segundo Verhoet et al. (2007), canal é qualquer ponto de contato entre o 

consumidor e o meio no qual a empresa e o consumidor interagem. Já em Mehta et 

al., os canais são a soma de rotas ou caminhos pelos quais uma empresa entrega 

produtos, serviços ou informações aos destinatários (MEHTA et al.; 2002) ou ainda, 

ponto de contato do cliente ou um meio através do qual a empresa e o cliente 

interagem (NESLIN et al.; 2006, p. 96). 

Durante praticamente todo o século XX, os canais se resumiam em: empresa, 

distribuidor, representantes (dependendo da natureza do negócio ou capilaridade de 

vendas), varejistas e clientes. Com a chegada do comércio eletrônico, houve a 

inserção de um novo canal, o varejo on-line ou e-commerce, que vem crescendo e 

transformando, desde então, as formas de consumo, distribuição, comunicação e 

gestão como um todo. 
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Figura 14 – Crescimento histórico do comércio eletrônico no Brasil (BRL)

 

Fonte: E-commerce (2014) 

 

Com isso, novos canais de venda vêm surgindo e criando uma multicanalidade, 

que amplia exponencialmente a quantidade de novos clientes a cada introdução de 

canal. 

No estudo de Beck e Rygl (2015), o termo multicanal foi usado para descrever 

dois canais integrados ou interagindo um e outro. Bergman e Thelen (2004) afirmam 

que para se ter um canal integrado, este deve compreender uma “estratégia integrada” 

com certas variáveis, tais como: promoções, consistência de produtos entre canais, 

sistema de informações que preveja dados de clientes, logística, preço entre canais, 

além de habilidade de serviços de coleta programada de itens comprados on-line. 

Sendo assim, ao se fazer um levantamento histórico sobre os canais de vendas 

pode-se notar que o canal único (single channel) foi o mais comumente utilizado 

durante anos, e que o multicanal foi iniciado principalmente após a chegada e 

crescimento do comércio eletrônico (como mostra a figura abaixo). 
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Figura 15 –Evolução dos canais de vendas até o Omnichannel 

 

Fonte: JET e-business (2016) 

Da evolução dos multicanais chegou-se ao Omnichannel, sendo que na 

literatura acadêmica o termo é bastante novo, mencionado pela primeira vez em abril 

de 2012, em Aubrey e Judge's (2012), no artigo “Re-imagine varejo: por que a 

inovação loja é a chave para o crescimento de uma marca no ‘novo normal’, 

digitalmente conectado e mundo transparente” (MIRSCH; LEHRER; JUNG, 2016). 

O Omnichannel, além de ser multicanal, interliga todos os pontos de acesso ao 

consumidor e, principalmente, utiliza uma estratégia que visa à integração desses de 

forma inteligente, em que o cliente navega entre os canais de forma fluída, não 

diferenciando plataformas, daí a necessidade de a estratégia de os canais serem 

fundamentados com base no cliente. 

Mirstch et al comenta que tal abordagem é uma resposta para um novo 

comportamento do consumidor e não o resultado do planejamento pensado de forma 

meticulosa de canal e estratégia (LEWIS et al.; 2014; VERHOEF et al.; 2015; ZANG 

et al.; 2010). 

Portanto, acrescenta-se o quão importante se faz a estratégia de comunicação 

integrada e sua gestão, porque ela assume um papel crucial no sucesso do 

Omnichannel. Os canais devem se comunicar numa mesma linguagem e de forma 

homogênea, para que o cliente que navega nos mais diversos canais de vendas 
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possam enxergá-la como uma unidade e assim facilitar a jornada desse cliente19 até 

o momento da venda. 

3.2 Os Benefícios da Adoção do Omnichannel na Comunicação em Canais 

de Venda no Varejo e na Indústria 

A empresa deve se transformar em um organismo vivo, em que todas as áreas 

servem como órgãos vitais para a sobrevivência no novo contexto social e de consumo 

que estamos inseridos, assim como os colaboradores se tornam células que 

interagem entre si e integram-se de forma mais harmoniosa, buscando o 

entendimento e a satisfação do cliente Omni. 

Sendo assim, esboçaremos os sinais de benefícios oriundos do modelo 

Omnichannel sob a ótica do varejo e da indústria. 

 

a. Benefícios Encontrados no Varejo 

Ao longo da revisão bibliográfica, pôde-se observar que as empresas que 

adotaram o Omnichannel como estratégia têm percebido um aumento substancial no 

crescimento de vendas, entretanto, buscando uma distinção do aspecto meramente 

de análise de vendas ou lucros imediatos, e buscou-se entender outros impactos, não 

menos importantes, que extrapolam questões primárias como o crescimento de 

vendas. 

De acordo com Lan e Li (2015), no artigo do “Journal of retailing and consumer 

services”, há outros resultados advindos da implantação de multicanais integrados, 

pouco estudados até o momento, que podem ser observados e mensurados. São eles: 

melhoria no grau de confiança, aumento na lealdade do cliente, melhores taxas de 

conversão, oportunidades entre canais, perda de certos padrões especiais do canal. 

Dentro dos efeitos da melhoria da confiança, nota-se que a integração de 

canais capacita clientes para obterem mais informações de forma conveniente. Na 

integração da gestão de marcas e de comunicação, percebe-se uma redução de 

                                                           
19 Jornada do cliente - define em que estágio da compra o consumidor se encontra, além de ilustrar 
todo o caminho feito até a compra de um determinado produto ou serviço. 
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custos e materiais de merchandising, além do aumento da performance do lojista. O 

cliente se sente livre para decidir qual canal usar de acordo com sua conveniência. 

Outro efeito relevante é o encorajamento do cliente on-line a realizar compras 

no ambiente da loja física. Dentro das novas tecnologias e aparatos, o varejista 

encontra possibilidades de combinar o uso da internet, celular, Wi-Fi e tablet, na loja 

física, aumentando a experiência do cliente com a marca. 

Na geração de oportunidades entre canais, foram observados varejistas 

apresentando diferentes possibilidades, que aumentam a sensação de comodidade 

ao consumidor, podendo impactar no aumento da lealdade e na venda entre canais. 

Também, representa o melhor aproveitamento dos recursos de comunicação 

mercadológica, já que um canal pode disparar vendas por meio de outro. 

Finalmente, a integração entre canais pode gerar um aumento no 

compartilhamento de dados entre esses, direcionando uma maximização nas 

informações de perfis de clientes e aumentando a possibilidade de sinergia entre os 

canais. 

No que tange ao compartilhamento de publicidade entre os canais e os 

possíveis efeitos da integração multicanal, Lan e Li (2015) comentam que há um 

ganho perceptivo, frente aos concorrentes, que também é confirmado pelo estudo da 

Booz&Co, como descreveremos na próxima seção. 

Também é pontuado que, ao se adicionar canais de vendas, pode ocorrer 

canibalização entre eles. Contudo, pesquisas anteriores comentam que uma 

combinação adequada destes poderia reduzir conflitos que pudessem ser gerados 

(STONE; HOBBS; KHALELI, 2010; VERHOEF, 2012; ZANG et al., 2010 apud LAN; 

LI, 2015). 

Outra hipótese encontrada dentro do estudo é a de que antes de haver 

investimento em integração de canais, as lojas de modo geral (físicas) deveriam 

investir em remodelar seus pontos de venda, otimizar estoques, equipar-se 

tecnologicamente, e assim valorizar mais a estrutura existente, para depois migrar 

para a integração total de canais. 
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As argumentações acima também são endossadas por Nadia Shouraboura (ex-

vice-presidente da Amazon), uma das precursoras de loja física Omnichannel, que 

afirma que haverá aumento na rentabilidade no varejo, uma vez que se comprovou 

que a conversão aumenta significativamente para pessoas que compram nas lojas, 

no comércio eletrônico ou no site para retirar na loja. Torna-se, assim, uma forma 

econômica de ampliar negócios, além de prover novas experiências para o 

consumidor (BIGLIA, 2015, p.21-23). 

 

b. Benefícios Encontrados na Indústria 

 Para obter relacionamentos colaborativos, as corporações devem assumir uma 

postura de engajamento em todos os níveis no ambiente digital. Inclusive, criando uma 

estrutura organizacional de parceiros e investimentos que possam ser compatíveis 

com a implementação do Omnichannel. 

 Observam-se benefícios que os fabricantes podem obter por meio do comércio 

eletrônico, que ultrapassam a ampliação de canais de vendas e incremento nos lucros, 

mas que se associam à inteligência competitiva na obtenção de dados e na 

observação de tendências com um olhar próximo e atualizado vindo de seus 

consumidores. 

Nota-se que o tempo gasto on-line impacta diretamente nas vendas off-line. 

Após observar a relevância de se gerenciar uma loja eletrônica, partiu-se para o ponto 

central deste tópico, que seria as sinergias entre canais que então poderiam justificar 

um projeto Omnichannel. 

O Omnichannel traz à área de comunicação mercadológica o benefício de 

replicar o escalonamento usado anteriormente em meios de comunicação de massa, 

como a televisão e impressos, para a mídia digital. Ainda, utilizando de forma 

apropriada as mídias sociais digitais pode-se alcançar colaboração entre marcas e 

lojistas, com campanhas dirigidas e de integração de conteúdo, sendo de grande valia 

à marca. 
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 As sinergias entre comércio eletrônico e o marketing digital poderiam ser 

consideradas grandes potenciadores de integração de conteúdo entre os parceiros 

digitais e os outros canais de vendas, já que tal comunicação tende a aumentar as 

vendas entre 5% e 10% (nos EUA em 2012), conforme estudo da Booz&Co (EGOL; 

RAJAGOPALAN; SAYER, 2012). Ainda, este mesmo estudo sugere que cada dólar 

investido pode gerar um aumento em vendas na ordem de 6%. Outro aspecto a ser 

considerado é a sinergia entre a comunicação mercadológica digital e o comércio 

eletrônico. 

 Num cenário no qual se considere a venda direta do fabricante para o usuário, 

a empresa se beneficiará do contato direto que travará com seu cliente, do 

engajamento que proporcionará, da experiência com a marca, da difusão de 

informações precisas e íntegras (sem interferência de parceiros), o que 

necessariamente interferirá na condução da compra por seus consumidores. Os sites 

de contato primário com o cliente (comércio eletrônico) servirão também de laboratório 

para experiências da marca, política de preços, testes de todos os tipos. 

3.3 A Multicanalidade através do Enlace dos Canais off e on-line  

Atualmente, sites e aplicativos são mais influentes no processo de compra do 

que os mecanismos de buscas, o “boca a boca” ou mesmo as redes sociais, de acordo 

com a pesquisa da Criteo S/A, em 201720.  

Uma das razões do despertar da investigação sobre o Omnichannel iniciou-se 

pela busca de entendimento de como gerir a multicanalidade entre ambientes 

costumeiramente distintos do mundo off e on-line. A partir do crescimento do e-

commerce e das variações das modalidades de modelos de negócios e das 

capacitações do consumidor em navegar entre esses dois mundos, decidimos elucidar 

como tais progressos ocorrem e como a comunicação permeia essas perspectivas.  

                                                           

20 De acordo com a pesquisa, 79% dos brasileiros são omnishoppers, este estudo da Criteo 
investigou os hábitos de compras no ambiente online e off-line. Site da Propmark, notícia divulgada 
em 4 jan.2018. Disponível em: <http://propmark.com.br/mercado/79-dos-brasileiros-sao-
omnishoppers>. Acesso em: 20 jan.2018. 
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3.3.1 Do tradicional modelo single channel ao market place – a diversidade de 

canais e pontos de acesso   

 

 As lojas físicas sempre foram e continuam sendo um excelente canal de venda 

direta ao consumidor, que remonta à antiguidade. Elas se categorizam em atacado e 

varejo, vendendo ao consumidor final ou a outros comerciantes. 

 Costumamos ver regiões e locais onde lojas da mesma categoria de produtos 

e serviços, ou ainda de produtos complementares, se localizarem num mesmo eixo, o 

que facilita as compras por seus consumidores, exemplo disto, são os vários centros 

comerciais ou regiões típicas que comercializam certos tipos de produtos (zona 

cerealista, rua 25 de março, bairro Bom Retiro, na região de São Paulo, especializados 

em determinados tipos de varejo e produtos). 

 Com o passar do tempo, surgiram os shopping centers, que além de agrupar 

diversos tipos de lojas e serviços, também ofereciam entretenimento, alimentação e 

um espaço social de convivência aos compradores (GONSALES, 2017, p.33). 

 As franquias surgiram por volta de 1850, nos Estados Unidos, com a Singer, 

fabricante de máquinas de costura. Ela concedia licenças de uso da marca e métodos 

de operação a vários comerciantes interessados em revender seus produtos em suas 

lojas e também locais onde a empresa tinha pouca representatividade, iniciando assim 

o franchise. 

 A partir de 1910, o modelo de franquia começa a ganhar mais peso e diversas 

empresas, em diferentes mercados, adotam a prática que permitia rápido crescimento, 

facilitando a ocupação de territórios em que teriam dificuldade de abarcar sem seus 

parceiros franqueados. Além disto, tal modelo oferece facilidades aos pequenos 

empresários, uma vez que podem investir em um negócio que conta com uma marca 

já consolidada e campanhas de marketing que ajudam a divulgação e promoção. 

 As televendas, ou utilização de programas ou canais exclusivos de televisão, 

dedicados às vendas, também são um modelo de grande sucesso, sobretudo a 

algumas décadas atrás (a partir dos anos noventa). Televendas, é necessário 

complementar, que não se limita à mídia televisiva, já que também é utilizada pelos 
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internautas na navegação na web. Atualmente, as televendas fazem parte dos vários 

canais de acesso que o consumidor pode eleger ao entrar em contato com a empresa 

no processo de compra (GONSALES, 2017). 

 Dentro do ambiente mais tradicional de canais, temos o das redes de vendas 

por catálogo, ou vendas diretas ao consumidor, que nasce em 1880. Seu início se deu 

através da venda de livros por David Hall McConnell que, na ocasião, presenteava 

seus potenciais clientes com perfume, quando estes aceitavam a visita do vendedor 

em suas residências. Com o passar dos anos, David migra seus negócios para vendas 

de perfumes. 

 Ao longo do tempo, as vendas por catálogo começaram a crescer, sobretudo 

pela facilidade em encontrar os produtos, que eram ofertados sazonalmente. 

Acreditamos que um dos grandes pilares de sucesso deste modelo de negócios é o 

da confiança e do conhecimento que o (a) revendedor(a) adquire através do 

conhecimento de seu cliente, tornando a venda muito personalizada e crível. 

Atualmente, o sistema de vendas por catálogo também possui sua versão 

digital, por meio da internet ou aplicativos móveis (apps), em que tanto consultor(a) 

quanto cliente têm a disponibilidade imediata de informações sobre seus produtos, 

muitas vezes com ofertas exclusivas.  

 O E-commerce (eletronic commerce), apontado por Gonsales (2017), é, 

atualmente, um dos principais canais de comércio contemporâneo, já que realiza 

transações comerciais por meio de dispositivos e plataformas eletrônicas, como 

computadores, notebooks e aparelhos móveis, como tablets e smartphones. 

 O conceito, nascido pelas mãos do inglês Michael Aldrich, em 1979, criou a 

possibilidade de transações “on-line” entre consumidores (B2C) e empresas (B2B), 

antes do conceito da Internet como conhecemos atualmente. Desde então, várias 

empresas ao longo dos anos vêm se aproveitando das benesses das transações “on-

line”, por reconhecer seu potencial de ganhos e agilidade promovidos. Contudo, até 

1984, todas as transações se concentravam no ambiente empresarial, sem compra 

alguma ter sido realizada por um consumidor final, ou pessoa física. Porém, neste 

mesmo ano, a primeira compra foi realizada por uma anciã inglesa, que adquiriu 
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mercadorias para seu consumo próprio em um supermercado naquele país.  A ideia 

inicial de Aldrich era ajudar pessoas idosas a realizarem suas compras sem 

necessidade de terceiros, nem de se locomover de suas residências, em tempo real. 

Algum tempo depois, a Tesco, Lloyds Pharmacy e Greggs já tinham adotado o invento. 

 Com a criação da internet, em 1990, pelo físico Tim Beners-Lee, e a utilização 

de meios de pagamento criptografados, em 1994, houve uma grande evolução neste 

modelo de consumo, inclusive com várias empresas adentrando no comércio 

eletrônico, como por exemplo, a entrada da Dell computadores, e, no Brasil, a 

Magazines Luiza, Livraria Cultura e Americanas.  

 Desde então, poderíamos elencar vários marcos através dos anos na história 

da Internet, que apoiam na configuração do que é o e-commerce atual, contudo, nosso 

recorte está no canal como tal, como instrumento de viabilização de transações 

comerciais e ponto de contato entre consumidor e empresa. Uma constatação deve 

ser apontada, o e-commerce ainda é um dos canais mais promissores de aproximação 

de empresa-consumidor, por suas facilidades e conveniências, que quando 

combinadas com outros canais, aumentam a penetração de mercado e fortalecimento 

da marca. 

 Dentro do comércio eletrônico, podemos elencar os seguintes modelos de 

distribuição e canais: 

• B2C (Business to consumer) venda ao varejo; 

• B2B (Business to business) venda entre empresas; 

• B2E (Business to employee) venda para funcionários; 

• C2C (Consumer to consumer) venda entre consumidores; 

• B2G (Business to government) venda ao governo; 

• B2B2C (Business to business to consumer) venda à indústria e ao varejo. 

Business to Consumer – é a venda direta a um consumidor final. Essa 

modalidade, dentro do e-commerce, trouxe uma evolução ao modo de compras dos 

consumidores sem precedentes, uma vez que na conveniência de sua residência, ou 

do trabalho, o consumidor pode pesquisar preços, coletar informações que apoiam o 
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processo de tomada de decisão, condições de pagamento em pouco tempo, sem ter 

que se deslocar a vários locais e lojas, antes que a compra fosse consumada. 

Business to Business – resume-se nas transações entre empresas, sem que 

haja a necessidade de a comercialização ser realizada no deslocamento de um 

representante de vendas do fabricante ou importador, até sua empresa. Este modelo 

se diferencia do B2C, sobretudo nas condições comerciais mais complexas, créditos, 

impostos, frete, etc (GONSALES, 2017, p.47). 

Business to Employee – se diferencia do B2C na comercialização direta do 

fabricante aos seus colaboradores. Vale dizer que, normalmente, há condições mais 

atrativas de comercialização, uma vez que a empresa também adota um marketing 

de relacionamento interessante junto aos seus funcionários. 

Consumer to Consumer – trata-se da venda direta entre consumidores, muitas 

vezes intermediada por sites especializados neste tipo de transação e Business to 

Goverment – que lida com transações entre empresas e governo, com regras 

específicas e complexas detalhadas em editais e licitações. 

Business to Business to Consumer – neste tipo de transação, encontramos um 

modelo de negócios inovador, mas também complexo, pois envolve a venda ao 

consumidor final por um atacadista ou varejista, em que o estoque e a logística será 

acionado ao fabricante ou importador.  

Apesar de muito atrativo, a conjugação de esforços deve ser bem orquestrada 

para que haja satisfação ao final da compra por parte do consumidor. 

Social Commerce ou “S-Commerce”, consiste nas transações comerciais 

através das redes sociais e o e-commerce, complementando-se com os testemunhais 

de clientes, opiniões, reclamações, que apoiam o processo decisório de compras para 

um dado cliente.  

No Brasil, em especial, sabemos que a utilização das mídias digitais sociais 

tem importância, uma vez que o país aparece como um dos líderes mundiais no 

assunto (GONSALES, 2017). 
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Com relação às plataformas mais utilizadas dessas mídias encontramos: 

Facebook, Instagram, Pinterest, sendo que as últimas duas utilizam as linguagens 

visuais (fotos e vídeos), principalmente, como base de sucesso de seus aplicativos.  

Para alguns mercados, a utilização de tais plataformas é essencial para a 

ampliação da marca e de penetração, pois serve quase como catálogo eletrônico e 

show-room de produtos (moda, alimentação, etc), em que o cliente pode adquirir 

somente apertando o botão “comprar” no próprio aplicativo. 

Mobile commerce ou m-commerce – trata-se de um “web-app”, ou seja, a 

versão mobile do comércio eletrônico para aparelhos móveis como tablets e 

smartphones. Julgamos que um bom “app” seja mais do que a versão responsiva do 

site da internet, porque ele deve ser mais amigável, adaptável, atraente e prático, 

sendo que ali o cliente vivencia uma experiência diferenciada do site da internet, além 

de melhor performance quanto à velocidade, funcionalidades específicas e 

comodidades típicas dos smartphones e tablets. 

Market Place – são sites de venda de produtos das mais diversas categorias, 

ofertados por diferentes lojistas que disponibilizam seus itens para serem 

comercializados por tais plataformas. Muitas vezes, também, vendem seus próprios 

produtos, como por exemplo a Amazon, Magazine Luiza e Americanas. 

Importante salientar que tais modelos de negócio se distanciam dos moldes 

tradicionais de e-commerce, como ressalta Gonsalez, em: 

• Formato de receita; 

• Variedade de produtos; 

• Modelo de gestão de estoque; 

• Grau de abertura para novos produtos. 

Gonsalez também referência (2017) que o market place vem crescendo, e uma 

das razões é seu extenso sortimento de produtos, sem a necessidade de manter 

estoques, fluxo de caixa intenso, infraestrutura logística, etc, uma vez que tais 

incumbências são geridas pelos próprios lojistas que ali deixam disponíveis seus 

produtos na prateleira on-line do market place. 
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Vale lembrar que ao listarmos tais formas de acesso, a própria história e 

funcionalidades do e-commerce pode orientar a uma onipresença e autonomia, 

porém, ao contrário do que muitos pesquisadores e analistas prediziam, em que o 

comércio eletrônico acabaria com os outros canais, especialmente as lojas físicas, ao 

se observar o objeto do Omnichannel, vemos que a premissa está em desacordo com 

os fatos, porque pontos de venda convergindo e comunicando-se integralmente entre 

si são a base do consumo e do varejo contemporâneo. 

Esquema gráfico de interação do consumidor com os canais de vendas 

contemporâneos. 

Figura 16 - Canais de venda e acesso contemporâneos

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

De acordo com a pesquisa da Criteo, The Shopper Story 2017, a maioria dos 

brasileiros adota o showrooming, que significa ter o primeiro contato com o produto 

na loja física, mas realiza a compra no ambiente on-line. De acordo com a mesma, 

64% dos consumidores percorrem esse caminho ocasionalmente, enquanto 29% o 

fazem com frequência. Ao contrário disso, 62% dos brasileiros aderem eventualmente 

ao webrooming, ou seja, pesquisam na internet e compram no varejo tradicional. 

Regularmente, 20% fazem isso (PROPMARK, on-line)21. 

                                                           
21 Disponível em: <http://propmark.com.br/mercado/79-dos-brasileiros-sao-omnishoppers>. Acesso 
em: 20 nov.2017.  



102 
 

 
 

Ainda, segundo a mesma pesquisa, 79% dos brasileiros utilizam multiplataformas 

em suas compras e os que são Omnichannel gastam em torno de 7% a mais em 

ambiente on-line, e 44% em off-line, ou varejo tradicional. 

 3.4 A Convergência das ações de CIM a partir do website corporativo – “uma 

alternativa de centralização de ações na integração de comunicação e canais”.

  

 Allan J. Kimmel, em seu livro “Marketing Communication – new approaches, 

technologies and styles” (2005), coleta diversos artigos e pesquisadores da área para 

discutir temas sob impacto das novas tendências e tecnologias. Neste mesmo livro, 

Thomas W. Gruen discute a abordagem de se tomar o website ou site de comércio 

eletrônico (dependendo se o site é institucional ou de e-commerce), como ponto 

central das ações de comunicação integrada de marketing empresariais. 

 Gruen considera que o website, a partir da noção de “espaço mercado22”, ou 

mercado “sem fronteiras” [tradução nossa], gerado a partir da internet, pode ser uma 

alternativa para as empresas que utilizem a CIM, como prática de negócios e 

confluência de comunicação (GRUEN, p. 176, 2005). O autor advoga que o e-

commerce é e continuará sendo a maior ferramenta integradora de CIM. 

 O “espaço mercado” se caracteriza pelas seguintes entregas: informação, 

conteúdo, contexto, sistema de entrega desagregado, em que a informação é 

digitalizada, fazendo com que o conteúdo possa ser entregue de acordo com 

diferentes contextos e audiências (RAYPORT; SVIOKLA´S apud GRUEN, 2005).  

 Duncan e Moruarty (1998) comentam que as relações entre consumidores e 

empresa ultrapassam a barreira transacional, já que é interativa, e suas mensagens 

transcendem o modelo tradicional de persuasão de marketing. Ainda, afirmam que a 

comunicação empresarial é responsável por um ou vários grupos de “stakeholders”, 

tornando-se, assim, um meio integrativo com enorme potencial de entregar 

mensagens consistentes à organização através da utilização da CIM com a 

                                                           
22 O termo “Marketspace” é uma evolução do termo “Marketplace”, onde os termos se equivalem, mas 
se distinguem pela internet, que posiciona o “Marketplace” como terminologia mais atual nos dias de 
hoje. “Marketplace” ou simplesmente mercado, é um espaço construído especificamente para o 
processo pelo qual as pessoas (físicas ou jurídicas) procedem à troca de bens por uma unidade 
monetária ou por outros bens. Enquanto que “Marketspace” seria seu equivalente sem fronteiras. 
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comunicação focada em um ponto central (DUNCAN; MORUATY apud GRUEN, 

2005). 

 Galindo comenta que o espaço mercado se tornou mais complexo, porque as 

relações comerciais são mais competitivas e o aporte tecnológico avança nos 

processos produtivos, tanto na gestão quanto na comunicação, o que proporciona 

uma redescoberta do consumidor como ser humano, relacional (GALINDO, 2016). 

Nesse mesmo artigo de Galindo (2016), é mencionado que o caráter relacional, 

apontado por Jeremy Refkin (2001), Georges Chetochine (2006), Henry Jenkins 

(2009), Philip Kotler et al (2010) e Galindo (2012b), atribui ao aporte tecnológico o 

fator desencadeante de uma nova condição relacional.  

 A convergência da CIM no “marketspace”, através da plataforma de e-

commerce ou do webiste, se torna uma forma integrativa nas organizações que 

utilizam a comunicação integrada de marketing. 

Se para Schultz et al. (1993) a comunicação integrada é tudo que a companhia 

faz e que pode ser traduzida em mensagem da marca, para Duncan e Moriarty 

(1997:5) seria um processo multifuncional que cria e nutre relações rentáveis com 

clientes e “stakeholders”, pelo controle das mensagens de forma estratégica e 

influenciadora, encorajando diálogo entre a empresa e tais grupos (GRUEN, 2005, p. 

178). 

Em ambos os casos, as ações de CIM convergem para um único ponto onde a 

mensagem pode ser distribuída a diversos públicos e consumidores. Gruen sugere 

que o ponto de convergência central seja a página web da empresa ou seu e-

commerce. Entendemos que tal página web deva ser construída para que possa gerar 

e transmitir diversos contextos e informações aos múltiplos públicos e seus 

respectivos interesses, de forma a centralizar tais mensagens de maneira estratégica 

em um só ponto, já que a internet, de acordo com Rayport e Jaworski (2002), propicia 

a oportunidade para diálogo, que pode ser em tempo real ou assíncrono. 

 Gruen ressalta que um dos entraves da CIM nas organizações é a natureza 

interdepartamental da comunicação com seus públicos. São distintas funções e áreas 
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tratando com os “stakeholders” da corporação, com interesses e falas desalinhadas 

em muitos casos. Sendo assim, a página web pode ser um ponto central onde clientes 

coletam informações alinhadas e efetivas, ainda que essas venham de áreas distintas 

da organização, de forma interdepartamental, doravante, tal alinhamento deve ser 

regido pela Comunicação de marketing integrada, em que o comprometimento de toda 

a organização seja premissa, dirigido à organização da página web ou e-commerce 

(GRUEN, 2005). 

 Nos propomos a exemplificar empresas que utilizam sua página web para 

centralizar seus esforços de comunicação integrada, neste caso, o Magazine Luiza e 

Amaro.com, que utilizam o conceito de multicanais integrados em sua estratégica 

comunicacional e empresarial, de acordo com as condições descritas por Gruen: 

Figura 17 – Página Web Magazine Luiza 

 

Fonte: maganizeluiza.com 
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Figura 18 – Página web da Amaro.com23 

 

Fonte: amaro.com 

 Em ambos os casos, as empresas focam seus esforços de comunicação e de 

marketing em seus canais on-line, sobretudo página web e app, exemplificando casos 

de centralização e envio de mensagens por um ponto convergente. 

Empresas B2B também se beneficiam da consolidação das ações da CIM para 

um ponto central se considerarmos que a página web desta empresa pode comunicar-

se tanto com seus clientes “pessoa jurídica” quanto seus clientes finais, através de 

seu site, uma vez que podemos criar diferentes acessos ou extranets, a fim de 

consolidar as informações de ambos os públicos num só “hub”, mantendo ações 

relacionais com diferentes agendas. 

 De acordo com Rayport e Svioka apud Gruen (2005), quando nos movemos da 

noção mercado para o “espaço mercado”, também produzimos o efeito de mover a 

percepção de produto para a de serviço. Como exemplo, podemos citar um 

consumidor buscando informações acerca de um dado produto, ele realiza o 

“download” das brochuras ou detalhes técnicos do que necessita através do site, 

transformando assim, o orçamento que antes era dispendido para marketing direto, 

catálogos, mala direta, para quase um custo zero, sob a perspectiva de serviço, além 

de gerar expectativas e mensagens diversas no consumidor que também se deparou 

com outras linhas de produtos e serviços disponíveis no site (GRUEN, 2005, p. 185). 

 Ressaltamos que a convergência de esforços voltados ao “marketing digital”, 

tal qual nos deparamos atualmente, não se trata só de migrar o orçamento de 

                                                           
23 Amaro.com. Disponível em: <https://amaro.com/>. Acesso em: 20 jan.2018. 
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comunicação para as mídias e canais “on-line”, senão, “lançar mão” das premissas da 

CIM em todos os canais e pontos de contato e usá-lo como guia dos processos 

comunicacionais para centralização no comércio eletrônico ou página web, 

fundamentalmente, na orquestração da empresa para que todas as funções e áreas 

compreendam a importância de tal direcionamento. 

 Finalizamos, com a óbvia necessidade de que as mesmas premissas utilizadas 

para a página web das corporações são traduzidas igualmente aos aparelhos móveis 

e androides, não só de forma responsiva, como também intuitiva e agradável, uma 

vez que a mobilidade é a máxima atual em que vivemos, por meio dos apps. 
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CAPITULO IV - O OMNICHANNEL E SUA RELEVÂNCIA NO 

CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA 

O capítulo quatro dessa dissertação se dedica à análise dos principais objetivos 

do estudo respondidos com base na pesquisa qualitativa descritiva em profundidade, 

como o exposto na introdução desse conteúdo, no subitem da metodologia de 

pesquisa. 

Através do questionário em que procuramos contemplar as principais 

indagações sobre o tema, buscamos entender questões de ordem prática, que 

associadas ao acervo bibliográfico possam responder à pergunta de pesquisa sobre 

os “benefícios da comunicação integrada de marketing na efetividade das estratégias 

Omnichannel”. 

No decorrer do estudo, além de nos debruçarmos na busca de conhecimento, 

a fim de  respondermos  à questão da pesquisa, encontramos vários achados, que 

serão evidenciados ao final deste mesmo capítulo, no intuito de que sejam usados por 

pesquisadores que se interessem pelo tema Omnichannel e seus impactos atuais e 

futuros relacionados à área de comunicação mercadológica, mas não se limitando a 

ela, já que trata-se de objeto de caráter interdisciplinar, típico das ciências sociais, que 

pode ser explorado por outras áreas de conhecimento que se relacionam, como em 

Japiassu (1991): 

A interdisciplinaridade é um método de pesquisa e de ensino 
suscetível de fazer com que duas ou mais disciplinas interajam entre 
si, esta interação podendo ir da simples comunicação das ideias até a 
integração mútua dos conceitos, da epistemologia, da terminologia, da 
metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da 
pesquisa (JAPIASSU, 1991, p. 136). 

4.1 O conceito de Omnichannel, suas benesses e entraves atuais  

Uma das primeiras buscas desta pesquisa foi entender o conceito Omnichannel 

por parte dos artigos científicos, a literatura sobre multicanais e sua diferenciação com 

a multicanalidade integrada, ou simplesmente, o Omninichannel. 



108 
 

 
 

Desde o início das leituras da nossa pesquisa, nos deparamos com a evolução 

por parte dos pesquisadores para uma proximidade, ao que os profissionais de 

mercado vêm atuando de forma empírica. 

Ao entrevistarmos os profissionais atuantes com o objeto, entendemos que a 

prática mostra que esforços voltados à integração de canais devem ser realizados 

constantemente. A atividade de integração é exercício cíclico, reflexivo, ativo e fluído, 

mas, certamente, está além dos moldes do varejo tradicional, mais estanque, 

burocrático e moroso. Notamos tal percepção na prática, sobre o cenário onde 

vivemos, na descrição da Entrevistada D, diretora de consultoria Omnichannel:  

O consumidor é quem determina para onde as estratégias das 
empresas deveriam ir... ou o posicionamento, ou os produtos que 
estão sendo criados. Então, a empresa, ela precisa ser omnichannel, 
até porque o consumidor já é omnichannel. E aí você imagina que esse 
consumidor está vivendo num mundo moderno, cada vez mais sem 
tempo, cada vez mais conectado e com informações que vêm do 
mundo inteiro. Ele está sendo influenciado por tudo isso... muito mais 
voltado para engajamento, muito mais voltado para propósito, não é? 
Qual é o papel social? Com quem eu estou me relacionando? Então... 
É com essas pessoas que a gente está falando hoje. Ter uma empresa 
que atenda este consumidor, necessariamente ela precisa 
acompanhar esse raciocínio multidisciplinar dele. Entrevistada D. 

Percebemos ao longo das entrevistas que o consumidor é o eixo principal dos 

negócios e da gestão empresarial contemporânea no Omnichannel, e todas as 

estratégias são realizadas a partir desta premissa. Ainda, de acordo com a visão do 

Entrevistado E, empreendedor e executivo de empresa de tecnologias IOT, o 

Omnichannel é: 

[...] como cliente, entrar em contato com a empresa no device que eu 
estou acostumado, eu por exemplo, estou acostumado a falar no 
Whatsapp, então eu estou falando no Whatsapp. Quando eu mudo 
para o computador eu posso mudar para o messenger do Facebook 
[...] seu eu for para o tablet, eu posso falar com ele no chat da 
empresa... e todas as conversas estão integradas [...] elas passam a 
ser assíncronas, elas ficam num histórico e vão para a base de CRM. 
Entrevistado E. 

Dentro da lógica do objeto estão os devices e aparatos utilizados para não só 

facilitar os pontos de acesso, mas também gerar experiências aos usuários e, na 

contrapartida, informações eficazes para o monitoramento desses mesmos clientes, 

que poderão obter respostas personalizadas para suas demandas futuras. 
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De acordo com o CEO (entrevistado C), conseguimos perceber o alinhamento 

com os pesquisadores científicos na busca da centralidade do consumidor nas 

estratégias empresariais e na fluidez entre canais (YANAZE, 2012), além dos 

preceitos básicos de comunicação integrada, na busca por adequação de mensagens 

e de operações  

Eu creio que é uma palavra bastante usada hoje em dia por empresas 
que vendem por meio de vários canais, no caso específico, “online 
físico”, mas, sem ter uma integração entre os canais... acho que isso 
não é omnichannel. O que é omnichannel? É uma estratégia de 
vendas e de distribuição, que não faz nenhuma diferença entre os 
canais. O cliente, hoje em dia, não se importa mais onde ele está 
fechando a compra [...] quando você colocar o cliente no centro, e 
alinhar toda a estratégia de venda, de comunicação, de promoção, de 
"pricing", de produto, aí vai conseguir [...] acho que isso define o 
varejista omnichannel. Entrevistado C. 

Ao longo de nossa pesquisa, percebemos a quebra de paradigma e a evolução 

de canais e de cultura por meio desse modelo de negócios. Quando recortamos tal 

fenômeno à comunicação, verificamos o quanto ela é impactada, sobretudo ao 

associar os propósitos da empresa à sua mensagem, conforme reflexão da 

entrevistada D, executiva de consultoria de Omnichannel: 

Antes de você pensar em ser omnichannel, entenda o que é que traz 
valor para você, para ser omnichannel. Como é que você vai se 
posicionar? Quem é seu cliente? E o que que o seu cliente está 
buscando de experiência omnichannel? Não faça o omnichannel só 
por fazer. Só para falar que é [...] se aquilo não tem propósito, se não 
tem engajamento com seu negócio e se não vai agregar valor ao seu 
business, e principalmente à comunidade em que você está envolvido 
e ao cliente com quem você faz negócio. A partir dessa definição, fica 
fácil responder à segunda pergunta. Porque o que faz [...] o que é 
relevante em marketing e comunicação em termos de omni 
canalidade, é dizer para às pessoas o que você está fazendo a partir 
de uma definição de que faz sentido fazer aquilo para você, para o seu 
propósito, para sua empresa, para o seu cliente. E crie uma sinergia 
positiva com esses stakeholders. Entrevistada D. 

 

Além das questões de amadurecimento das empresas, no que tange a 

responder aos anseios do “neoconsumidor”, também há a questão da evolução do 

ponto de venda como elemento nas rupturas com modelos arcaicos de gestão. No 

discurso do entrevistado C percebemos tal evolução do varejo, através do 

Omnichannel, descrita de forma linear pelo CEO: 
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É uma evolução do varejo, como... se você olha a história do varejo, 
cada vinte ou trinta anos, muda um pouco... não é? Antes, cem anos 
atrás, você ia na loja e tinha o balcão e o atendente entregava as 
coisas para você... ou seja, depois tiraram o balcão e você ia comprar 
diretamente as coisas do atendente. Depois nasceram os "department 
stores" fora das cidades, porque as pessoas começaram a ter o carro 
e aí iam lá comprar. Depois nasceram os shoppings, nasceu o e-
commerce e aí nós temos um conceito mais integrado, onde online e 
off-line estão mais juntos. É uma evolução... isso é para ficar... não é 
uma tendência! Acho que o que ainda não sabemos muito é como 
essa integração dos canais vai ser daqui a dois, três, quatro anos [...] 
Entrevistado C.  

Também buscamos entender, além da conceituação, quais os entraves que o 

Brasil poderá enfrentar na ambição de se tornar Omnichannel.  

O e-commerce corresponde a quatro por cento das vendas do varejo 
no Brasil. Quatro por cento! Então, tem uma questão de cultura de 
compra. E aí eu não estou falando... se tem pouca gente... quatro por 
cento... é pouco... comprando no e-commerce... imagina usando as 
ferramentas de omnichannel de uma forma mais ampla como a gente 
vê fora. Então vamos lá: tem uma questão de cultura; tem uma questão 
de mentalidade do consumidor; tem uma questão de infraestrutura; 
tem uma questão por parte das empresas de investimentos, que ainda 
são altos. Você vê, por exemplo, na nossa loja, na Loja do Futuro que 
nós fizemos no passado, nós tínhamos controle de inventário por 
etiqueta rfid24 [...] é impraticável [...]” [...] “para grandes redes, o custo 
com a estrutura financeira que se tem no Brasil, hoje é mais viável [...] 
há dois anos era inviável. Entrevistada D. 

Nota-se, nos comentários da Entrevistada D, que embora vivamos em uma 

realidade contemporânea onde o “on” emerge como grande tendência se integrando 

ao “off”, temos uma lacuna tanto cultural quanto de infraestrutura, onde se encontram 

os consumidores centauros que são uma mescla de gerações e costumes, quanto 

problemas concernentes há anos de práticas estáticas ou pouco dinâmicas, sobretudo 

por parte da mentalidade empresarial, “custo Brasil” e da própria evolução tecnológica 

no país. 

Percebemos nas falas abaixo o que os entrevistados entendem como status do 

mercado na agenda do Omnichannel. Muito há que se fazer, algumas empresas já 

                                                           
24 Identificação por radiofrequência ou RFID (do inglês "Radio-Frequency IDentification") é um método 
de identificação automática através de sinais de rádio, recuperando e armazenando dados 
remotamente através de dispositivos denominados etiquetas RFID.  
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vêm adotando a sistemática de forma assertiva e se destacando no cenário nacional, 

mas entre suas maiores dificuldades está: 

[...] o que a gente vê muito é multicanalidade, mas o conceito de omni 
mesmo eu não vejo [...] não adianta nada querer trazer o conceito omni 
para fora se você não tem ele para dentro. Aí eu acho que é 
fundamental porque adianta você ser multicanal, multi device, se as 
informações nos canais não são as mesmas? Ele (consumidor) vai 
num canal vai receber uma informação, no outro canal outra 
informação, porque a empresa não é omni. Entrevistado E, CEO de 
empresa de tecnologia IOT. 

No comentário do executivo experiente de mercado, percebemos que há uma 

distância entre o que é dito e o que é praticado, sendo que, de acordo com o 

profissional, empresas que são Omnichannel têm seus processos, comunicação e 

informações alinhadas. Caso isso não ocorra, teremos um modelo multicanal, 

simplesmente. 

De acordo com a Entrevistada D, a diretora concluí: 

Eu acho que tem gente fazendo a lição bem-feita, mas é a minoria. E 
aí eu estou com a “régua lá em cima”. Olhando para o cenário 
internacional [...] principalmente quando se fala de omni canalidade. 
Mas tem muita gente fazendo bem a lição de casa. A hora que você 
olha o tamanho do varejo de uma forma geral, existe uma 
oportunidade muito maior [...] têm muito mais empresas não fazendo, 
do que empresas fazendo. Não é? Então, quando você fala em termos 
de maturidade, eu estou olhando ainda para a perspectiva de 
realização. Quem está fazendo, está fazendo bem feito! Mas, é uma 
camada muito pequena das empresas de uma forma geral. A maior 
parte das empresas brasileiras não está praticando a omni canalidade 
com integração e como posicionamento [...] Entrevistada D. 

4.2 Relevância da comunicação integrada de marketing para as empresas que 

queiram integrar seus canais através do Omnichannel 

Quando nos propusemos a fazer o recorte da Omnichannel com vistas à CIM, 

vimos que existia uma reflexão possível para tal análise, sobretudo, pela comunicação 

ser um processo essencial que trafega entre qualquer atividade de marketing que, por 

sua vez, é princípio norteador de trabalho e de cultura, de propósito, que deve ser 

impregnado aos stakeholders (YANAZE, 2012). 

Percebemos ao longo das entrevistas que recursos e processos bem alinhados 

resultam em uma boa comunicação; e essa, por sua vez, deve ser sistêmica, orgânica, 
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para que através dos inputs, throughtputs e outputs, seja reconhecida como uma voz 

uníssona a seus públicos, internos ou externos (YANAZE, 2012). 

Vimos isso no discurso do publicitário de agência digital, entrevistado A, que 

comenta como ele enxerga a comunicação contemporânea e a influência da CIM nos 

canais “omni”:  

A comunicação integrada é inerente à propaganda desde que eu tinha 
meia dúzia de canais, até hoje, que eu tenho vários. A integração 
sempre existiu e ela é esperada na minha comunicação. Um meio dá 
suporte ao outro [...] ‘ela’ (Comunicação integrada de marketing), deve 
estar integrada dentro dos objetivos. Entrevistado A. 

Notamos a mesma coerência sobre CIM quando a entrevistada D comenta 

sobre a necessidade de regularidade nos processos sistêmicos: 

 Você tem que garantir que a sua comunicação com seu cliente vende, 
seja entregue. Como é que isso acontece? Quando você tem uma 
corporação com uma cultura que faz o que fala que faz. Quando você 
tem processos que entregamos, que você fala que entrega. Quando 
você, basicamente, garante que aquilo que você vende de imagem 
numa comunicação integrada, ou num produto, ou num 
posicionamento, ou numa estratégia, chega ao cliente. E aí existem 
inúmeras formas de fazer isso. Talvez eu simplificaria com alguns 
aspectos mais importantes, que seriam esses: de cultura, 
alinhamento, atendimento, promoção de experiência versus 
processos, pessoas que garantam que isso efetivamente seja o 
produto final. Entrevistada D. 

Nos comentários do executivo da empresa de tecnologia, chefe da área de 

Omnichannel, o mesmo enfatiza as questões dos três puts, ao descrever a 

importância da tecnologia (inputs), processos (throughtput) e das pessoas (inputs) 

para que os outpts (venda, comunicação) sejam fluídos. Ele menciona um caso de um 

grande varejista brasileiro (que decidimos ocultar o nome, simplesmente chamado de 

“Z”) como exemplo de que a falta de processos sistêmicos pode transmitir ao 

consumidor nos canais, neste caso, o PDV: 

Três pilares que a gente fala para as empresas poderem fazer: eu 
chamo um de tecnologia, quem onde está o ERP, o outro pilar é esse 
de processos, que são aquelas regras de negócios [...] e o terceiro, 
pessoas. Se a empresa não tiver essas três coisas muito bem 
definidas, esses três pilares, não vai conseguir fazer nada [...] No 
varejista (“Z” – empresa de varejo brasileira), até hoje, mesma coisa. 
Essa nova empresa “Z”, se você for numa loja e falar para um 
vendedor, assim: "Eu vi no e-commerce [...]" o vendedor briga com 
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você porque o preço é diferente [...] aí ele defende o piso, ele defende 
o teto, ele defende a comissão dele [...] ele defende tudo [...] porque 
não pensou tecnologia, nem processos e nem pessoas. Entrevistado 
B. 

E continua ao descrever as funções de marketing e o papel da Comunicação 

Integrada no Omnichannel: 

[...] o marketing é da porta para fora, mas, da porta para dentro, 
milhares de coisas já aconteceram que fizeram com que a omni 
canalidade fosse possível. [...] estamos falando de treinamento, por 
exemplo, e de atendimento, de gente. [...] de "supply chain"... Porque 
a omni canalidade significa comprar em qualquer lugar e receber em 
qualquer lugar. Eu tenho uma questão de logística e operação muito 
forte; tem uma questão de posicionamento estratégico: como é que eu 
vou me relacionar; que produto eu vou disponibilizar; o que que está 
atrelado ao meu posicionamento a médio e longo prazo? Isso está 
totalmente no ‘board’. E aí então, o marketing traz tudo isso para o 
consumidor. Obviamente, a gente percebe claramente, que uma 
comunicação integrada facilita ou dificulta o processo de engajamento 
do consumidor ou de integração do consumidor[...] se todos esses 
canais, ou tudo isso que está acontecendo por trás, não estiver bem 
estruturado em pilares organizados, não adiante o marketing 
comunicar porque não tem sustentação. [...] se essas outras coisas 
não acontecerem na mesma medida, com a mesma profundidade e no 
mesmo nível de entrega, a estratégia de comunicação e marketing 
integrada foi por água abaixo [...]”. Entrevistada D. 

Notamos, pelas falas acima, a comunicação de marketing através da integração 

sistêmica empresarial como descreve Yanaze, de forma exemplificada. 

A CIM, descrito por Belch e Belch, em seu livro Propaganda e Promoção – uma 

perspectiva da comunicação integrada de marketing, sobre o marketing de 

relacionamento e valor, já que este último é reconhecido pelo consumidor através de 

uma leitura de benefícios, contrapostos aos custos de adquirir um produto ou serviço 

(2008, p. 8):  

Você precisa ter uma comunicação integrada, que entregue valor... e, 
de novo, que entregue valor em todos os seus pontos de contato com 
o consumidor. Não adianta ter um site maravilhoso com uma 
experiência de compra péssima. Não adianta ter uma experiência de 
compras e-commerce fantástica com uma entrega desastrosa. Não 
adianta ter uma experiência de compra boa, ou uma entrega boa, com 
pós-venda terrível. Essas coisas todas precisam [...]. Entrevistada D. 

 Ainda, a executiva, comenta sobre a questão relacional e sua importância na 

contemporaneidade: 
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Então, não tem um segredo específico [...] eu enxergo que todas as 
empresas de alguma forma precisam se desenvolver para se 
relacionar com esse cliente em qualquer canal. Seja na comunicação; 
seja no produto; seja na disponibilização de produto; seja no 
relacionamento [...], enfim [...] vale para o pequeno e o grande. 
Entrevistada D. 

A entrevistada, ao admitir a correlação entre a modalidade de negócios 

Omnichannel e a CIM, afirma a seguinte analogia: 

Na verdade, comunicação integrada é omnichannel e omnichannel é 
comunicação integrada. Essa é a resposta. Não existe nem um ponto 
que não seja [...] não vou dizer que é a mesma coisa, porque a 
comunicação integrada e marketing diz respeito a muito mais coisa do 
que omnichannel, e omnichannel está integrado. E por consequência, 
o contrário é verdadeiro. O omnichannel não é só comunicação 
integrada e apesar de outras coisas que incorpora [...] é uma fusão. 
Entrevistada D. 

 Tal afirmação responde, de certo modo, à simbiose entre CIM e o Omnichannel, 

ou ainda, a qualquer modelo de negócio em transformação, pois por meio da 

comunicação integrada de marketing pode ser vista a adaptação dos anunciantes, que 

reconhecem a importância das estratégias comunicacionais num ambiente que sofre 

alteração constante por parte dos consumidores, tecnologia e a mídia (BELL; BELL, 

2008). 

4.3 Importância da experiência do usuário em ambientes Omnichannel  

Desde o início da pesquisa, temos constatado o crescimento no uso do termo 

na atualidade, mas tratamos de estudá-lo a ponto de entender mais profundamente 

sua importância no contexto de multicanais. Tanto nos artigos científicos quanto na 

percepção mercadológica chegamos à conclusão que a experiência é alvo de muita 

atenção por parte dos estudiosos e profissionais de mercado. 

Em Verhoef et al., 2007, o autor comenta que as estratégias de negócio e de 

marketing devem levar em consideração a experiência holística de compra, definir não 

somente a tecnologia que será aplicada e investida, mas também encorajar a 

aceitação das mesmas, já que é um fator decisivo de intenção de compra. 

Como vivemos em um hibridismo entre “mundos paralelos”, entre nossa 

interação “off e on-line”, a questão da tangibilidade surge como uma das premissas 
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para sentir o que muitas vezes não conseguimos ao navegar por sites de compra e 

no mundo digital. Portanto, nota-se que a experiência emerge como algo sensorial, 

necessário para ativar as emoções guardadas em nosso cérebro. 

No estudo de Hui-Min MA, sobre o conflito do Omnichannel e o varejo na era 

da internet móvel, China (2016), o autor enfoca questões de integração de canais 

urgentes que devem ser aplicadas por parte dos varejistas, para evitar perda de 

lucratividade e vendas, baseados no princípio da experiência. “O comportamento 

mostra que os varejistas devem criar uma experiência de compra de canais 

Omnichannel que deveriam ser fechadas, na medida do possível, para efetivamente 

evitar a perda de vendas (MA, 2016, p.31). 

Percebemos claramente tal vetor, nas entrevistas de campo, em que todos 

profissionais mencionaram, de acordo com sua percepção, que a experiência emerge 

como fator de enlace entre canais, tecnologias digitais e emoções, marcas e 

consumidores. Confirmando o que Hui-Min MA conceitua em termos de perfil dos 

consumidores atuais: “Os clientes são designers de produtos, desenvolvedores, 

construtores de marcas na era móvel. A percepção dos consumidores sobre o 

produto, não é mais para satisfazer as necessidades funcionais, mas mais para a 

busca da perfeição da experiência dos clientes” (MA, 2016, p.34). 

De acordo com o Entrevistado C, CEO de empresa Omnichannel, sua visão 

sobre a experiência se resume: 

[...] a experiência é fundamental para as compras online. Por quê 
especialmente para nas compras online? Já que não temos a parte 
física da jornada de compra, precisamos ter outros elementos, que 
entre outros podem ser: uma entrega muito rápida, uma embalagem 
boa, um sac que está aberto mais horas que o mercado ... isso tudo 
faz parte da experiência de compra. Entrevistado C. 

Ao momento desta percepção do empresário, que ocorreu através de um teste 

em salão de cabelereiros na cidade de São Paulo, em bairro de classe alta, onde foi 

feita uma amostragem dos efeitos da experiência e um teste da loja sobre o conceito 

da marca, chamada também de “Guide Shop”, como explica o executivo de 

plataformas Omnichannel, entrevistado B: 



116 
 

 
 

Foram dois dias, a experiência dentro do salão de cabeleireiro, 286 
vendas, nos dois dias. Dentro de um salão de cabeleireiro. 286 
pedidos! Um negócio monstruoso. O salão é gigante. Todo mundo que 
entrava no salão, comprava. Dessas 280, 40 por centro, fez um post 
em alguma rede social. Fez mídia espontânea! Entrevistado B. 

Ainda sobre a experiência e a forma encontrada para diminuir a distância entre 

sensoridade do mundo on-line ao analógico, a empresa Amaro inova e usa seu 

conceito de Guide Shop, como extensão do e-commerce, em que consumidores 

querem experimentar um item, conhecer mais sobre determinado produto ou 

“experimentar” a marca, tem a oportunidade de fazê-lo em suas lojas físicas: 

As nossas lojas, chamadas de "guide shops", são, eu imagino, como 
uma aula de e-commerce. Imagina [...] é um lugar para as pessoas 
aprenderem o que é uma marca on-line, experimentam essa marca 
fisicamente, mas, dão um passo para a frente e compram, diretamente 
no computador [...] não tem caixa, por exemplo [...] Entrevistado C. 

 

Figura 19 – PDV Omnichannel. Exemplo I – “‘Guide Shop” 

 

Fonte: Loja Amaro, Shopping Villa Lobos. São Paulo. Dezembro 2017. 

No conceito de loja Omnichannel, percebemos várias diferenças entre o varejo 

convencional, a começar pela presença e papel dos funcionários, que já não é tido ou 

percebido como “vendedor” e sim como “consultor”, interagindo com os usuários de 

forma próxima, personalizada e com conhecimentos técnicos abrangentes sobre os 

produtos da loja. 
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Além disso, há uma política de compartilhamento dos esforços entre os 

colaboradores de forma coletiva. Por exemplo, o comissionamento não é feito por 

canal, e sim há uma divisão igualitária dos lucros proveniente do resultado de vendas, 

evitando a canibalização de canais. Notamos que tal posicionamento é uma 

tendência, mas não é aplicado em todos os varejos, sobretudo, os tradicionais que 

estão migrando ao Omnichannel. Algumas empresas com possibilidade de maior 

flexibilidade estão adotando o conceito de ciclo de vida do cliente, como explica o 

entrevistado D:  

Um negócio que a gente tem feito muito é assim: em vez de eu medir 
o faturamento, que é o que as empresas tradicionalmente fazem, 
medimos o "lifetime" dela. Então, quanto mais experiência, marketing, 
serviço, marca eu coloco na cabeça do cara, maior o meu LTV 
(lifetime). Então, eu acho que essa é a grande sacada. E conclui: [...] 
experiência é o que vai me deixar dar comissão para vendedora, é o 
que vai deixar dar dinheiro para a franquia. Entrevistado B. 

Outro ponto a salientar, dentro da questão da experiência do usuário no ponto 

de venda ou nos sites, diz respeito às tecnologias embarcadas. Notamos, 

principalmente no que tange à loja física, uma série de integrações que são permitidas 

e gerarão dados aos outros sistemas interligados e conectores dos outros canais. 

Sem dúvida, a inserção destes dispositivos não só traz um aspecto inovador à 

loja, quanto também corrobora para que se torne de fato um canal Omnichannel, uma 

evolução do varejo tradicional. 

Em estudos científicos, percebemos que as lojas físicas não deixarão de existir, 

contudo; sofrerão uma remodelagem em seu “layout”, forma de atendimento, 

sortimento, ambientação, tudo, visando à expansão dos aspectos sensoriais do 

consumidor. Segundo Oki Sato, consultor da Siam Discovery the Exploratorium, em 

matéria da Euromonitor Internacional, 2016, em estudo sobre as principais tendências 

globais no varejo: “com a ascensão do Omnichannel, a visão do varejo está mudando 

rapidamente e o papel das lojas de tijolos e argamassa está evoluindo. As lojas estão 

se tornando um lugar para ‘shopping de experiência’ versus as compras transacionais, 

que são principalmente a partir de maior conveniência”.  

Figura 20 – PDV Omnichannel. Exemplo II – “‘Omnistory” 
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Fonte: Omnistory loja conceito. Shopping Villa Lobos. São Paulo. Dezembro 2017 

A “Omnistory” é  uma loja conceito Omnichannel, que tem sua linha de produtos 

sazonal, de acordo com os parceiros que decidem experimentar o conceito 

Omnichannel e toda sua funcionalidade, desde os aspectos tecnológicos inovadores 

(reconhecimento de face, beacons, mapa de calor, check-out inteligente, interação 

com televisores, captura de dados dos clientes, etiquetas inteligentes, etc), até o lado 

humano no atendimento, traduzindo assim, uma experiência divertida e, ao mesmo 

tempo, tendo conhecimento mais profundo de produtos de gôndola e suas marcas, 

que provavelmente não seriam explorados em um varejo convencional.  

O entrevistado B esclarece a questão da experiência em lojas Omnichannel, no 

quesito atendimento da seguinte forma “[...] é um consultor de experiência (o 

vendedor). É uma pessoa de igual para igual [...] que o trabalho dela é dividir 

experiência com você. Para mim, esse seria o estado da arte em termos de 

atendimento”. 

Finalizando a questão de diferenciação do ponto de venda tradicional ao 

Omnichannel e a experiência como principal vetor, o entrevistado C comenta sobre os 

Guide shops: 

Não tem caixa, tiramos o caixa. Quando a pessoa trás, colocamos no 
meio da loja, quatro ou cinco computadores, para as pessoas fazerem 
o ‘check out’ no computador, que é o mesmo ‘check out’ do site, ou 
seja, é exatamente o site que ela experimenta, prova lá, e o produto 
vai ser entregue na casa da cliente. Entrevistado C.  
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Contudo, a entrevistada D pondera sobre a situação atual do varejo brasileiro, 

em detrimento das novidades que vimos sobre os casos de lojas “omni”: 

Lamentavelmente, as empresas brasileiras estão pouco preparadas 
para fornecer uma experiência de compra omnichannel para os 
clientes de A a Z. Sobretudo na prestação de serviços. É triste falar 
isso. Mas tem gente fazendo a “lição de casa” muito bem-feita. Mas, 
tem gente ainda pecando demais. Entrevistada D. 

4.4 Papel das tecnologias digitais na integração de dados gerados a partir do 

meio físico e on-line dirigidos ao planejamento de comunicação na 

contemporaneidade  

Ao escolhermos o objeto de pesquisa, presumimos que um dos grandes 

dispositivos que davam viabilidade e sustentação ao varejo 3.0 seria a tecnologia 

embarcada nos processos, nas interfaces, na geração de informação entre os meios 

digitais e on-line. 

Acreditávamos que ela seria um agente que representa e ao mesmo tempo 

influencia as grandes mudanças que vem afetando a sociedade, comportamentos, 

hábitos, cultura, negócios, configurando-se como um dos tripés deste estudo. 

Nos dedicaremos, com o respaldo da leitura dos entrevistados que são experts 

em Omnichannel, ao entendimento do papel e da interferência das tecnologias 

digitais, podendo assim visualizar o que vem acontecendo no lado mercadológico e 

também observar os possíveis desdobramentos que poderemos vivenciar ao longo 

dos próximos anos de transformação do varejo e da indústria. 

Ao longo das entrevistas, alguns tópicos se mostraram recorrentes, entre eles 

os “ERPs”, bigdata, inteligência artificial, robots, CRM, todas ferramentas que geram 

informação, quantificam e qualificam, analisam e preveem, e sobretudo, facilitam não 

só os processos, como também a relação entre stakeholders. 

Exemplo disso é a fala do entrevistado A, ao descrever um caso de dada 

empresa que utiliza robots em seus chats e o nível de profundidade que essas 

conversas podem ter com o usuário do outro lado do device, a ponto de não se 

perceber a diferença entre atendente humano ou máquina: 
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Se pegar as sete principais tendências digitais para os próximos anos, 
o consumidor cada vez vai ganhar mais força. Eu estou falando em 
"wearables", mobilidade, novas formas de variar o resultado do meu 
negócio. Estou falando de "chatboots", estou falando de inteligência 
artificial. Não estou mais falando daquela coisa mecânica. E dentro 
dessa inteligência artificial, dependendo do nível de detalhamento que 
você chega com o teu consumidor, como por exemplo, o que a 
empresa (de telefonia), faz, você não percebe a mudança de ‘chat 
boot’ para pessoa. Entrevistado A. 

No mesmo direcionamento, o entrevistado E se posiciona: 

[...] é bem interessante, você entra na timeline e vê: no dia 30 de 
agosto a Ligia teve uma conversa com a gente e abriu o chamado 
número tal. E eu estou falando com você agora, eu estou fazendo 
atendimento no Facebook, porque você reclamou no canal de voz, no 
off-line, e depois veio e fez uma reclamação no Facebook, e para não 
abrir mais um chamado no Facebook [...] ‘Oi, Ligia, tudo bem, estou 
vendo que você ligou para a gente no dia tal e já está sendo tratado o 
seu chamado’. Entrevistado E. 

Ao longo da conversa com os entrevistados, percebemos que o chatboot vem 

evoluindo a ponto de liberar as pessoas para atividades de mais valor à empresa. Do 

ponto de vista do consumidor, também melhora o nível de satisfação e a sensação de 

estar sendo ouvido, considerado, características que o neoconsumidor leva em 

consideração. Trata-se, novamente, da convergência para questões de experiência e 

relacionamento com o cliente. 

Além das melhorias inerentes que são provenientes das tecnologias inovadoras 

e da inteligência artificial, através da multicanalidade integrada do Omnichannel, a 

empresa consegue trabalhar com maior eficácia na comunicação integrada, já que 

obtém dados riquíssimos sobre seus públicos, através das interações nos canais, 

sobretudo com a máquina, dados esses que poderão ser usados estrategicamente na 

fundamentação de uma comunicação personalizada.  

[...] é fantástico porquê [...] você pode entrar no chat da empresa, 
escrever, entrar no messenger. [...] o que eu quero é levar o cliente 
para o Messenger, porque a hora que eu o levar para messenger, aí, 
pronto, ele “está pego”! Enquanto ele não estiver no chat da empresa 
[...] eu tenho pouca informação. A partir do momento que eu o levo 
para o Instagran, para o Messenger, [...] Whasapp ou para o Skype, 
eu começo a coletar informações dele. Entrevistado E. 
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Portanto, ao obtermos informações adquiridas dentro das interações dos 

clientes com minha empresa nos diversos canais Omnichannel e conjugarmos com 

softwares de CRM, as informações poderão ser estrategicamente trabalhadas, sendo 

que a empresa tem um vasto e rico banco de dados sobre seus clientes, podendo 

facilitar tomadas de decisão, melhoramento de processos, novos produtos, redução 

de risco, e, principalmente, aumentar a fidelização através de comunicação pertinente 

com seus públicos. Na fala do entrevistado B: “então a gente mexeu com CRM [...] 

colocou, de novo, o consumidor aqui no meio [...] o mesmo desenho, de um jeito 

diferente [...] o consumidor aqui no meio, ligando 3 áreas importantes do cliente. 

Vender antes de vender, a venda e o pós-venda”.  

 O entrevistado C também menciona a questão das databases: 

A gente está revendo nessa semana nosso stack25 de ferramentas de 
marketing online, poder construir o que se chama costumer data 
platform, que é uma database que vai incluir todas as informações do 
cliente, de maneira muito mais estruturada, para poder usar também 
essas informações em vários âmbitos diferentes, seja em propaganda, 
em comunicação, identificação no site [...] Entrevistado C. 

Sobre o CRM e o SAC também surge a analogia “Qual que era o problema do 

CRM tradicional? Ele olhava as reclamações do cliente. Mas ele não olhava as 

tendências do cliente, ele não olhava o SAC. [...] hoje, quando a gente fala de CRM, 

a gente entende que o CRM e o SAC estão virando uma coisa só”. Entrevistado B. 

Ainda ao combinarmos dados internos dos database, com dados externos 

adquiridos, o nível de precisão de informação aumenta exponencialmente. Estamos 

falando aqui da utilização de bigdata, por exemplo. 

Identificação dentro do ponto de venda era um problema porque as 
pessoas não queriam dar o CPF. Então, por que que no e-commerce 
é tão fácil? Porque você dá seu e-mail [...] e tudo o que você faz pelo 
e-mail você fica recebendo interação. Então, eu vou começar a me 
identificar em todas as nossas lojas físicas [...] a gente identifica 
também pelo e-mail. Entrevistado B 

 

                                                           
25 Pilha de informações. 



122 
 

 
 

No contexto da captura de dados externos aos internos, as ações de 

comunicação de marketing assertivas podem ser realizadas, como explana o 

entrevistado C, em suas ações off-line: 

Tipo definir as cinco primeiras cidades do Brasil para fazer evento; 
quais são os bairros onde os clientes moram mais, e aí vamos procurar 
algo para fazer naqueles bairros, trazendo mais uns produtos para as 
pessoas... a gente tem um banco de dados muito maior que um 
varejista tradicional porque conectamos todos os pontos. Entrevistado 
C. 

Ao misturarmos informações de diversas fontes e canais, dentro das 

viabilidades possíveis através da integração no Omnichannel, teremos casos 

interessantes, como os mencionados, pela entrevistada D: 

[...] reconhecimento facial, o Facemidia. Isso é altamente 
revolucionário! Então, você avalia, por exemplo [...] tem o 
reconhecimento da idade, certo? Sua altura [...] e o grau de satisfação 
[...] - Então como é que a gente está trazendo isso para as equipes, 
por exemplo. [...] dependendo da quantidade de câmeras que está 
utilizando, ela mede a sua expressão facial, como é que você entrou 
e como é que você saiu. E aí fazemos uma inferência: ‘se ela está feliz, 
se ela está chateada’. [...] você consegue atrelar o desempenho da 
equipe por índice de satisfação, dizendo se as pessoas estão 
engajadas ou não, atendendo bem ou não. Se o índice de satisfação 
das pessoas que estão atendendo de manhã é diferente do índice de 
satisfação da equipe que está atendendo à noite, por exemplo. 
Entrevistada D. 

Portanto, percebemos que as tecnologias aplicadas ao Omnichannel são 

essenciais ao futuro da comunicação mercadológica, facilitando amplamente o papel 

do gestor de marketing em suas atividades táticas e estratégicas, numa sociedade 

fragmentada e ansiosa de atenção, na qual vivemos. 

Descreve ainda, a entrevistada D, características específicas das vantagens do 

varejo Omnichannel e da necessidade de agilidade que os empresários deveriam ter 

ao modificar suas lojas físicas e adaptá-las aos aparatos tecnológicos. 

Nós temos os beacons; temos esse mapeamento de zonas quentes e 
zonas frias; como é que as pessoas circularam; como é que elas 
interagiram com os produtos; como é que um determinado produto, de 
gôndola, por exemplo, montado no supermercado, influenciou a 
compra, para mais ou para menos; o que mais a gente tem na loja [...] 
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E completa seu testemunho a respeito das NTICs da seguinte forma 

(entrevistada D): 

Ela (tecnologia), vem para facilitar processos, vem para modernizar, 
vem para diminuir gaps, para promover, enfim, uma série de 
benefícios... mas, no fim, a gente está falando de gente. Não é? A 
tecnologia não é o principal objeto da evolução, do omnichannel, ou 
dos negócios. Tudo isso existe, e a gente ouve o tempo todo em 
qualquer lugar do mundo com uma única função, que é, aproximar 
pessoas, conectar pessoas e relacionar pessoas. É para isso que 
existe. Então, no fim, com toda a “parafernália” que a gente vê [...] a 
gente está falando de gente! E como é que serve melhor, como é que 
relaciona melhor, como é que conecta melhor, mais, e como é que faz 
a vida dessas pessoas ser mais significativa, melhor aproveitada, com 
mais qualidade [...] no fim [...] é tudo sobre isso. Talvez seja o ponto 
que a gente não tenha falado mais enfaticamente. 

Ao ouvirmos tal narrativa, podemos inferir que o perfil dos profissionais que 

atuam em Omnichannel tem características em comum, mas a mais notória é a leitura 

sobre a sociedade e o ser humano. Que embora a tecnologia nos permita acessar 

muitas possibilidades, ao final, o mais importante é o princípio básico da “filosofia do 

Omnichannel”: colocar as pessoas no centro das decisões corporativas, o consumidor 

como elemento-chave dentro da visão, missão e valores das empresas. 

4.5 Importância do Omnichannel numa sociedade plural nos aspectos do 

consumo e da comunicação (marketing, agências, neoconsumidor, tendências, 

aspectos sociais) 

 

Hoje, convivemos com um mix de gerações, formas de consumo de mídias, 

canais de comunicação e vendas distintos, formas diversas de ver o mundo e lidar 

com a sociedade, portanto, torna-se um desafio aos profissionais de comunicação de 

mercado estruturar campanhas e planos de comunicação eficazes que possam 

compreender tamanha pluralidade. Aliado a essas questões, as expectativas dos 

consumidores e prossumidores são elevadas, podendo ser percebidas pelo eco de 

suas vozes no contato com as instituições, graças também ao impulso que as NTICs 

trouxeram, gerando facilidade de acesso e de escuta de suas falas e anseios. 

Por outro lado, todas as novas formas e veículos de comunicação, se usados 

de forma sistêmica, integrada e com relevância, podem ser apropriados aos planos 

de comunicação de mercado, aproveitando de forma ótima a própria multiplicidade 
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que os canais e mídias proporcionam e exponenciando a mensagem de forma jamais 

vista anteriormente, e com a possibilidade de controle de resultados e impactos que 

geram num cenário heterogêneo. 

Como em Austin e Aitchison (2006), os autores sustentam que os gestores de 

marketing devem empreender uma revisão com abertura de possibilidades de 

utilização dos diversos canais e métodos de comunicação possível. Além de realizar 

um planejamento estratégico com uma gama de opções, alternativas e combinações 

(AUSTIN; AITCHISON, 2006). 

Portanto, por conta da experiência profissional relatada pelos executivos de 

mercado, traçaremos um panorama. O primeiro do impacto que o Omnichannel e 

modelos de negócios disruptivos podem trazer à sociedade de consumo; e o segundo 

sobre esta sociedade que impacta a forma de comunicação das instituições. 

Os gestores comentam sobre o papel da comunicação de marketing nos dias 

atuais. Entrevistado B (executivo da área de tecnologia), sobre os quatro pês de 

marketing e mais especificamente no pê de “praça”: 

É onde ninguém estava se preocupando. Se você pegar toda a 
literatura de administração dos últimos 60 anos, ninguém olha para 
isso aqui. Você é de marketing. Se você pegar tudo que Kotler fala nos 
4 Pês, você vai entender que tem uma lacuna do que ele fala para o 
que a gente tá vivendo hoje [...] gigante. Assim: o que é praça? Onde 
está a praça? Não tem praça! Pode ser qualquer coisa... a praça hoje 
pode ser aqui. 

Sobre o mix de marketing e a comunicação integrada no Omnichannel, o 

entrevistado A diz: 

É muito bonita a teoria do omnichannel, é muito bonita toda a ideia, 
toda essa pluralidade, mas, ela só funciona se eu lembrar de falar com 
meu trade, que eu vou ter uma promoção de volta às aulas. Preparei 
a produção, comprei a embalagem, aprovei o filme... eu avisei o trade 
que eu vou ter uma promoção? Entrevistado A.  

O entrevistado C menciona os benefícios que a comunicação on-line nos 

brindou, sobretudo na questão:  

[...] a grande vantagem do online, é a questão que você pode medir 
tudo e pode tomar decisões muito melhor, seja da comunicação [...] 



125 
 

 
 

por exemplo, nós começamos fazendo marketing online, como todos 
os e-commerce fizeram. E agora, começamos, no ano passado, ou 
uns dois anos atrás, começamos a fazer marketing mais tradicional [...] 
como eventos. A gente, por exemplo, coleta um monte de dados do 
site, e decide, baseado nisso, onde fazer os eventos [...] Entrevistado 
C. 

No caso da entrevistada D, a mesma comenta como são desenhados os 

treinamentos com os clientes visando à capacitação humana no contexto 

Omnichannel:  

 [...] quando eu desenho um programa de treinamento para as 
consultoras de loja da Natura, o que está por trás? Qual a filosofia 
Natura? Qual o jeito de ser Natura? O que eu quero transmitir para o 
meu cliente? Qual o posicionamento de venda dentro da loja? A gente 
estuda tudo isso e cria um produto de treinamento específico para ele!. 
Entrevistada D.  

E ressalva o que os devices aplicados nas lojas Omnichannel trazem ao 

monitoramento dos resultados de campanha de comunicação de marketing: 

[...] idade, se é mulher ou homem, horário, como é que ele circulou na 
loja. Mapeia zona quente e zona fria. Interesse por produto. Mede a 
receptividade de comunicação e marketing. Então você está na frente 
de um ponto, de um pdv, no supermercado, na frente de um vídeo, na 
frente da tv, e ele mede a sua interação [...] Entrevistada D. 

 Dentro das questões abordadas pela pesquisadora, buscamos entender o 

papel das agências publicitárias e provedores de serviços de comunicação e 

marketing, no cenário Omnichannel. O entrevistado comenta sob sua perspectiva: 

Se eu não entender do negócio do ‘cara’ como um todo, na medida do 
que eu tenho que entender, eu vou continuar falando como um 
publicitário dos anos 80, 90, soltar um ‘monte de terminhos em inglês 
fofos’ [...] sabe? Coisas assim vazias, que não cabem mais no mundo 
da propaganda [...] nunca couberam [...] – Elas (agências) até faziam 
sentido num mercado que era menor...[...] essa cultura (das agências 
de publicidade) tem que entender que se eu já sou um cliente seu [...] 
você tem que saber como me tratar. E eu ter uma experiência só. Claro 
que pode e são esperadas falhas, mas, essas falhas que sejam por 
motivos não esperados. Entrevistado A. 

Eu posso ter o nome que quiser, mas se eu não entender que só 
‘novelinha’ não funciona mais para mim, assim como, só o digital não 
funciona mais para mim [...] Entrevistado A. 
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Nesse mesmo sentido, a entrevistada D comenta sobre a experiência que 

possuí junto ao grupo de colaboradores de sua empresa, em marketing digital: 

[...] as empresas de marketing digital, elas percebem esse 
consumidor, até porque eles são millennials, todos (os funcionários),  
eles percebem esse consumidor e essa comunicação integrada, o que 
está acontecendo no mundo inteiro [...] é que eles estão muito à nossa 
frente, e que, sim, eles teriam plena capacidade de fazer. Entrevistada 
D. 

Também foram discutidos temas sobre planejamento de Comunicação de 

marketing e branding na contemporaneidade, e de acordo com o profissional de 

tecnologia e o CEO de empresa Omnichannel: 

Então agora, antes de você pensar em planejamento e gestão, antes 
de pensar em previsão de demanda, você vai pensar em marca, 
experiência do usuário, marketing e serviço. Quando você conseguir 
resolver essas coisas, essas coisas te dão direcionamento de 
planejamento de gestão e de operação [...] Entrevistado B. 

[...] porque ter uma marca forte é o que vai fazer a diferença entre nós 
ficarmos no mercado talvez dois ou três anos, ou ficar no mercado por 
vinte anos, trinta ou quarenta [...] muito mais [...]. E também vai poder 
dar a diferença entre [...] ter um produto que talvez ninguém dá 
atenção nisso, ou um produto que a gente dá muita atenção porque é 
vendido. Entrevistado C 

Por que eu coloco o consumidor no centro das estratégias quando eu 
faço esse desenho? O tempo todo eu coloco esse “cara” lá. Porque 
quando a gente fala de gerenciar uma marca, de experiência do 
usuário, marketing de serviço [...] eu estou pensando nesse “cara” [...] 
quem decide é o consumidor! Então, se eu tiver o consumidor aqui no 
meio e todos esses canais conseguindo transmitir o mesmo preço, 
mesmo sortimento, mesma mensagem para ele, eu consegui resolver 
o problema de presença de marca”. Entrevistado B.  

 Também, incluímos as questões de cultura organizacional, entre nossos 

tópicos a serem cobertos na entrevista de campo, uma vez que dentro da 

comunicação integrada de marketing, esse é um preceito básico. Na integração de 

canais, o mesmo acontece, porque o engajamento e o entendimento do Omnichannel 

partem do ponto “humano”, seja com os colaboradores, seja com os parceiros 

comerciais. Vejamos os comentários dos entrevistados sob esta perspectiva e como 

os mesmos vêm superando essas questões através de processos. 

O que a gente está tentando fazer, é o seguinte: lembra que eu tenho 
as áreas e eu tenho as regras de negócio. Estamos tentando fazer 
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com que essas coisas aqui, elas se tornem regras de negócio dentro 
do ERP. Entrevistado B. 

[...] a organização precisa de muito mais agilidade e flexibilidade para 
poder atender num mundo realmente omni canal. Precisa ter pouca 
burocracia, precisa tomar decisões rapidamente, e os varejistas 
tradicionais não são tão bons nisto. Então, vão perder um pouco aqui. 
E também nos aspectos operacionais, não só nos aspectos culturais. 
Por exemplo, como as empresas tradicionais de varejo tem organizado 
a logística, feita para abastecer as lojas. Isso é muito diferente de uma 
logística que serve para abastecer o e-commerce, para entregar ao 
cliente final. E não é tão fácil fazer aquele passo, porque você já 
investiu milhões e milhões em centros de distribuição enormes. 
Entrevistado C. 

E a gente começou a trabalhar internamente, o que é essa cultura, o 
que é ser omnichannel. O que é fazer parte de uma empresa 
omnichannel? E aí, a hora que todo mundo entendeu, todo time 
entendeu, a gente começou a desenhar com o time o que que seria a 
experiência omnichannel para o cliente. Olha que perspectiva 
interessante! [...] o ‘board’ definiu que, estrategicamente, [sic] seria 
omnichannel [sic] fez com que a empresa inteira entendesse o que é 
ser omnichannel [sic] fez com que, depois que essas pessoas 
entendessem, todo mundo trabalhasse junto para definir o que que 
seria a experiência do cliente omnichannel. Entrevistada D 

[...] nós fizemos, no ano passado, uma visita na Apple, lá em Nova 
Iorque, que, já tem um conceito novo e a pessoa que nos recebeu, ela 
estava falando sobre gente, sobre os times... como é que os times são 
treinados. Aí ele disse assim: "Olha, nós não procuramos, ao contratar 
uma pessoa, se ela entende de tecnologia. Procuramos pessoas que 
entendam de gente, que gostem de gente, que querem se relacionar. 
‘Nós não somos uma empresa de tecnologia. Nós somos uma 
empresa de gente. Tecnologia, a gente ensina’. Então você vai lá, 
você não está sendo atendido por alguém que quer te vender um 
smartphone. Eles estão vendendo... eu vou tirar a palavra ‘vendendo’, 
eles estão dividindo com você experiências que você pode ter usando 
o seu telefone celular, ou estão dividindo experiências de fotografias 
que você pode fazer com seu celular, estão dividindo com você 
experiências que você tem ao correr usando uma função do seu 
smartwatch [...] Entrevistada D. 

é você ser omni dentro da empresa, olhar para o seu cliente interno 
primeiro. Então, levar o conceito de omni para dentro da empresa para 
evoluir para fora. Entrevistado E. 

Finalmente, buscamos entender quais seriam as principais tendências a partir 

do Omnichannel das quais pudéssemos notar mudanças significativas nos próximos 

anos. O ponto de inflexão são os impactos na sociedade de consumo e nas empresas.  

[...] a gente percebe hoje uma sociedade muito mais engajada [...] 
então, você percebe os valores sociais, e não só dessa geração, mas 
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influenciando as gerações passadas, inclusive as nossas [...] eu acho 
que as empresas e o marketing, na comunicação, de uma forma geral, 
tem sido muito responsável por isso, é que, mesmo as gerações mais 
antigas, sendo influenciadas ou não pelas mais novas, estão 
buscando uma vida diferente. E assim: essa vida diferente, ela só pode 
ser explicada pelo que hoje a gente chama de experiência [...] não é? 
Então, é o ser mais que o ter. Você mais do que o que você faz, é 
quem de fato você é, inclusive no ambiente corporativo as pessoas 
estão muito mais interessadas em você e no que você pode agregar 
do que no seu crachá. - Então, isso é uma transformação realmente 
disruptiva. Entrevistada D. 

Sobre a movimentação da Indústria em direção ao Omnichannel e os novos 

modelos de negócio com impacto na comunicação de mercado, podemos notar nos 

comentários do entrevistado B: 

[...] você tem a indústria, aqui atrás, você tem um terceiro full 
commerce aqui no meio, fazendo B2B, ligando essa história a sellers, 
a “caras” que vão - distribuidores, ou... ou... vendedores ou varejo. 
Esse aqui, para mim, são os próximos cinco anos que a gente vai viver 
de Omnichannel, é isso aqui! A consolidação disso aqui.  

Eu acho que tem muita coisa com esse pessoal da indústria... não 
acontece ainda, porque eles frequentam eventos, palestras, que são 
aquela mesma coisa de 15, 20 anos atrás, que não dá um palco, não 
dá uma abertura para a gente falar disso. Acho que os canais de 
comunicação vão começar a amadurecer e aí a gente vai conseguir 
comunicar. Isso vai levar uns 5 anos.  

O maior negócio para mim, o unicórnio brasileiro, é o Ifood. Porque 
essa empresa é a que mais tem tendência para revolucionar, e nasceu 
no Brasil. E que já está sendo exportado para 30 países. Esss 
empresa será um “monstro” em pouquíssimo tempo.  E ela não tem 
nenhum restaurante. Ela não entende nada de comida, é uma 
empresa de tecnologia, um O2O26, abre um precedente aqui, de 
canais, que é um negócio que não tem fim [...].  

Diante do exposto, finalizamos este quarto capítulo tratando das principais 

reflexões sobre o tema Omnichannel e sua relevância no contexto da comunicação 

mercadológica.  Nosso esforço se deu à análise dos principais objetivos do estudo 

respondidos com base na pesquisa qualitativa descritiva em profundidade, por isso, 

usamos como aporte para a metodologia a fala dos entrevistados que deu 

embasamento à parte teórica.   

                                                           
26 A sigla Online-to-Offline significa fazer com que a campanha on-line não fique só no virtual, mas 
engajar o consumidor para que ele vá para a loja física. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comunicação, como área que permeia todas as ciências, é afetada 

diretamente através das profundas mudanças sociais e tecnológicas que a impactam. 

Ao observarmos a comunicação mercadológica, em específico, o impacto é 

fortemente sentido por meio das práticas de consumo, razão essa que emergiu o 

objeto deste estudo. 

Lançamos nossa atenção a uma nova abordagem integrada de canais, o 

Omnichannel, e nos propusemos a observá-lo a partir da Comunicação Integrada de 

marketing, dividindo o espectro em três partes: a CIM, a tecnologia como elemento-

chave nos processos e nas transformações sociais e o consumidor contemporâneo. 

A despeito das considerações sobre a pesquisa empreendida, pudemos, no 

decorrer do projeto de mestrado, navegar entre horizontes que se abriam a partir do 

olhar dos profissionais de mercado, que ao longo desses dois anos, começavam a 

entender a complexidade da multicanalidade, resultado emergido por um misto dos 

efeitos produzidos por uma sociedade cambiante e pelas tecnologias digitais e 

inteligentes. 

Ao mesmo tempo, temos um acervo limitado de publicações sobre o objeto de 

estudo. No início do projeto, acompanhamos o crescimento do interesse sobre o tema, 

com um número ainda reduzido, mas crescente, de cientistas pesquisando sobre o 

Omnichannel. 

Nesse sentido, percebemos que nossa escolha responde aos anseios tanto da 

pesquisadora como dos objetivos de ciência brasileira, ao qual nos propusemos a 

apoiar, como bolsista Capes, podendo contribuir com um tema de interesse que 

atende aos requisitos de inovação e também de avanço nas ciências sociais 

aplicadas, mais especificamente, no campo da comunicação mercadológica. 

Sendo assim, voltando ao ponto da pergunta de pesquisa, questionamos: 

“Quais os benefícios da comunicação integrada de marketing na efetividade das 

estratégias Omnichannel”? No que podemos responder:  
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Com o respaldo dos autores elencados através deste estudo, tentamos 

entender a lógica da CIM na aplicação conceitual e processual nos ambientes 

Omnichannel, se tal direcionamento poderia apoiar os gestores de comunicação e 

marketing no entendimento de uma forma sistemática de comunicar dentro dos 

ambientes corporativos e mercadológicos, a mensagem de sua marca. 

Testamos pressupostos com base na condução das entrevistas de campo, para 

identificar o que os profissionais atuantes na área de gestão de Omnichannel 

corroborariam ou não, com tal direcionamento face à utilização da CIM, como 

metodologia de base para as comunicações multicanais integradas. 

A Comunicação Integrada de marketing como base estratégica aos novos 

modelos de negócios multicanais. Se a CIM é um realinhamento de comunicações 

empresariais e uma harmonização das impressões geradas nos consumidores 

através da promessa da marca (KOTLER; SCHULTZ), então percebemos a 

importância da aplicação e execução de tais premissas por parte das organizações, 

independente do contexto mercadológico, buscando a homogeneização dos 

processos comunicacionais. 

Entretanto, no contexto contemporâneo – momento em que as empresas 

buscam a utilização de qualquer mídia/veículo de comunicação com a intenção de 

prover o contato com a marca, de forma significativa em que os pontos de contato se 

multiplicam - a integração de canais e comunicação é elemento decisivo na condução 

das estratégias comunicacionais e de sustentabilidade das marcas. 

Assim, podemos entender que o planejamento estratégico organizacional 

desencadeia os planos de comunicação empresarial e os preceitos que compõem a 

comunicação integrada de marketing deveriam ser a base das ações da organização, 

de forma “top-down”, ou seja, desde a alta direção, até todas as camadas da 

organização, incluindo parceiros e fornecedores externos. Dessa forma, poderia ser 

garantida uma mensagem única, correspondente com a personalidade da marca nos 

diversos canais de vendas e pontos de acesso. 

Entendemos, por meio da revisão bibliográfica que os desafios da comunicação 

integrada de marketing em ambiente dinâmico são complexos e atuais. Percebemos, 
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principalmente, sob o olhar dos entrevistados, ao mencionar que tal condição ocorre 

internamente nas organizações, que as áreas têm tarefas e interesses divergentes e 

muitas vezes não se comunicam entre si, destoando não só do planejamento 

estratégico, como dos interesses da empresa. 

Percebemos a influência dos modelos de gestão anteriores, que ainda são 

dirigidos para a produção em massa, e a figura do consumidor que não passa de 

agente ‘não atuante’, deslocado do eixo central dos planos corporativos, na leitura das 

respostas dos entrevistados e dos autores visitados. 

Produtos, serviços e pessoas são commoditizadas, portanto, terão sucesso 

empresas que souberem transitar através da perspectiva anterior de produção para a 

de marketing, focando no estabelecimento de relações duráveis com os stakeholders. 

Assim, a partir do entendimento da CIM pode ser possível que os gestores atualizem 

sua visão sobre formas de se relacionar e ajuste-as à nova realidade híbrida na qual 

vivemos.  

Sobre a transição de valores e abordagens, também nos deparamos com os 

consumidores “centauro”, observados em vários momentos do estudo, tanto no 

diálogo dos autores quanto dos entrevistados dessa pesquisa, já que tal grupo trafega 

entre o analógico e o digital, assim como carrega conceitos e valores “mixados” entre 

ontem e hoje. 

Então, podemos analogamente pensar que embora o Omnichannel seja 

embarcado das NTICs e appliances, as antigas formas de comunicação não deixam 

de existir, mas coexistem com as novas.  

Mostra disto são os diversos autores que mencionam questões sobre a 

continuidade das lojas físicas e da necessidade do contato humano e tangibilização 

das experiências dos consumidores, por meio do sensorial no contato com o ponto de 

venda. 

Sobre a convergência de dados e informações pelos meios on e off-line, é 

premissa importante angariar inteligência de negócios sobre os consumidores, além 

da verificação dinâmica sobre as ações táticas, dentro do planejamento estratégico e 
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comunicacional, se estão surtindo os efeitos desejados. É salutar corrigi-las e adaptá-

las sem incorrer em gastos desnecessários de tempo e recursos diversos. 

Convergência é um termo frequentemente visitado e expresso pelos autores e 

entrevistados, tanto em processos quanto políticas internas e ações de marketing. 

Isso constitui mais um parâmetro para confirmar que a Comunicação Integrada de 

Marketing é ferramenta indispensável na condução de negócios vigentes, dada a 

grande confluência de ações, dados, pessoas, sistemas e aparatos tecnológicos. 

Portanto, a utilização da Comunicação integrada de marketing deveria ser um 

pressuposto dentro das comunicações Omnichannel, pois parte das mesmas 

premissas de centralização do consumidor nas estratégias corporativas e de 

comunicação, são usadas tais como alinhamento das mensagens nos diversos canais 

de venda e pontos de contato, integração dos processos internos e stakeholders, 

durante toda e qualquer execução laboral, permeados pela centralidade do cliente em 

suas ações cotidianas. 

Com relação aos achados de pesquisa através deste estudo, pudemos 

observar: 

Experiência como fator chave, nas formas de consumo contemporâneas, 

sobretudo, em multicanais, em que o consumidor busca por meio dos cinco sentidos 

e pelas emoções, estabelecer contato com a marca para tangibilizar as sensações 

que não podem testar em ambiente on-line ou somente pela percepção racional da 

marca.  

Este vetor é um dos mais importantes nas comunicações entre empresa e 

consumidor nos próximos anos, porque traz questões de tangibilidade, 

entretenimento, interação, prazer, que devem ser explorados e trabalhados nas 

comunicações e na construção de relacionamento. 

Tendências no varejo e indústria impactarão a comunicação de marketing na 

forma de conceituar planos, campanhas, peças, mídias de forma mais interativa, 

multiplataformas e multidisciplinar. O varejo já vem experimentando os efeitos do 

Omnichannel no impacto às vendas, percepção da marca e relacionamento com 
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clientes, desde este decênio, contudo, a indústria será a grande protagonista neste 

modelo de negócios, não só transformando as relações entre empresas, como 

também impactando diretamente o consumidor final, estreitando o relacionamento 

através da redução de pontos de acesso.  

Mundo físico e on-line estão interligados e tendem a se fundir através do 

Omnichannel, portanto, formas de gestão de comunicação e alinhamento de 

mensagens entre os diversos canais é essencial, prova disto é uma nova forma de 

layout de lojas físicas, que tem como objetivo levar entretenimento e emoção, através 

da experiência com as marcas. 

O ponto de venda, físico ou on-line, deve passar por transformações profundas, 

porque serão muito impactados por novos aparatos tecnológicos (mapa de calor, 

reconhecimento de faço, etiquetas digitais, painéis touchscreen, eye-tracking, etc) e 

convergirão a um único ponto: ao relacionamento personalizado com seus 

consumidores. Entretanto, vale lembrar, como já mencionado no vetor experiência, as 

comunicações humanas não se extinguiram, mas passaram por reformas na forma de 

lidar com o público, mais próxima e mais assertiva. 

O papel da gestão de informação e processos no Omnichannel é fundamental 

no crescimento dos negócios. As informações como elemento-chave das 

comunicações devem ser quesito essencial, pois permitirá que haja um fluxo de 

conhecimento maior entre os atores corporativos. Vimos tais condições, quando 

pesquisamos sobre dados gerados a partir das pesquisas on-line, CRM, bigdata e da 

crescente tendência da IOT (internet of things) e da inteligência geradas através dos 

canais sobre mercados, produtos, comportamento do consumidor, concorrentes, etc.  

O mobile como grande vetor de direcionamento da comunicação de marketing 

e da confluência de ações relacionadas às mídias e canais de vendas e interação com 

consumidores é um dos grandes protagonistas nas comunicações e estratégias 

Omnichannel. 

Alinhamento de preços, estoques, pessoas, processos, fornecedores, 

comunicação interna e externa, peças publicitárias, campanhas promocionais, além 
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do ‘espaço-mercado’, como praça das empresas que vislumbram participar da 

inovação mercadológica e social na qual vivemos, sob o centralismo do consumidor. 

O papel da comunicação integrada de marketing é um grande aliado na 

construção de uma cultura Ommnichannel, centrada no cliente e também de 

colaboração horizontal entre stakeholders. 

Tal observação é fundamental, pois juntamente com uma cultura de processos 

gerenciais pode habilitar a ruptura de conceitos arcaicos de gestão, que não são mais 

apropriados pela cultura atual, em que a colaboração, fluidez e valores são essenciais. 

O aprofundamento é feito nas questões da comunicação integrada em canais 

Omnichannel, com foco nos colaboradores, pois a gestão cultural é essencial para a 

sedimentação do conceito e poderá romper com antigos padrões da sociedade de 

massa. 

Salientamos novas vertentes de estudo derivadas dessa pesquisa que 

poderiam aprofundar-se na comunicação como objeto de investigação no 

Omnichannel, considerando aspectos intrínsecos da gestão de comunicação 

mercadológica nos canais B2B, O2O, M2M, por exemplo. 

Possibilidades de adentrar nos aspectos de estruturação e convergência de 

dados por meio dos diversos aparatos tecnológicos digitais e analógicos, convergindo 

com a internet das coisas, quesitos de suma importância para a comunicação de 

marketing hoje e nos próximos anos. 

Finalmente, o papel da propaganda, das agências e empresas de marketing e 

assessoria, que devem assumir uma nova postura, assertiva, cooperativa e dinâmica 

no contexto Omnichannel, uma vez que foi notada a tendência de internalizar 

processos comunicacionais e de marketing nas empresas, assegurando a coesão e 

fluidez das mensagens comunicacionais, o que deslocaria a função antes realizada 

por terceiros para uma condução endógena, dentro das corporações. 

Acreditamos que dada a importância e a escassez de produção científica na 

área de comunicação sobre o tema em questão, novos olhares sobre a temática 

deveriam explorar o estudo, dando continuidade a um assunto que pressupõe 
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modernidade e dinamismo e que está longe de se esgotar. Portanto, esperamos que 

nossa contribuição exceda os limites desta pesquisa através do desdobramento de 

novas proposições acadêmicas. 
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