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Estratégia Omnicanais: por que as iniciativas omnicanais falham?

POR QUE LER ESTE

E - BOO K?
Em um mundo onde clientes estão no controle de sua estratégia de precificação, - por ter em suas mãos
uma poderosa ferramenta online de comparação de preços, 24x7 – enquanto estão em suas lojas físicas
e ainda, considerando que tecnologias vêm apresentando cada vez mais inteligência embarcada, fica
difícil não parar por alguns momentos e refletir: –“Por que as estratégias Omnicanais falham?” – “Por
que as nossas iniciativas Omnicanais falham?” –“Quais as iniciativas que são excelentes: eficazes e
rentáveis”.
ESTE E-BOOK DISCORRE SOBRE AS PRINCIPAIS BARREIRAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA
DIGITAL A PARTIR DA EXPERIÊNCIA ACUMULADA NO APOIO AOS NOSSOS CLIENTES E DA NOSSA EXPERTISE EM
VAREJO E CONSUMO.

Evidenciamos sobre a confusão em torno do entendimento do que é Omnicanal ou o que significa para
o negócio uma estratégia digital. Abordaremos que as medições dos resultados dessas iniciativas
apresentam um outro “economics”, pautado no valor para o cliente ao invés do valor do capital e
analisaremos a possibilidade de “testar & aprender” como parte intrínseca dessa estratégia.
A primeira lição que deve ser tomada é que a visão de sucesso em relação ao adotar estratégias digitais
deve ser de longo prazo e intermitente, constantemente evoluindo, fazendo parte da agenda de toda a
organização.
Estamos no início desta transformação digital, mas aqueles negócios que esperarem, arriscam em ficar
de fora ou sucumbirem em relação aos seus competidores. Em seguida, dividiremos alguns dos nossos
aprendizados nesses últimos anos trabalhando com o Omnicanal.

BEMVINDO
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DEFINIÇÕES CONFUSAS
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ESTRATÉGIA OMNICANAL
"A capacidade de conectar pessoas a produtos e serviços em
qualquer lugar, sem atrito e de maneira conveniente.”
Melhor definição de acordo com
a experiência da GS&CONSULT

Geralmente tratamos algumas poucas iniciativas digitais no varejo como abordagem Omnicanal, quando de fato, não
trabalhamos a estratégia digital na sua plenitude. Esse é o primeiro erro: quando se ingressa na omnicanalidade sem uma
plena estratégia digital integrada para o negócio por detrás.

DESAFIO I

Alinhamento

Alguns acreditam - erroneamente - que assumir algumas ações digitais já significa ter uma estratégia Omnicanal. Ledo engano!
Ter uma uma estratégia de integração de canais é muito mais amplo e requer acima de tudo um grande alinhamento sobre o que é ser
Omnicanal para o negócio.
Se perguntarmos a um grupo de executivos o que é ter uma estratégia digital que compreenda a omnicanalidade, provavelmente
iremos escutar de cada um deles uma definição diferente. Para os executivos de Marketing talvez signifique engajar clientes on e off
line para seus produtos/marca, para o executivo de TI significa sistemas e base de dados integrados, para o executivo de Logística
entregar com menor custo possível independente do canal acessado, para o de Operações um acesso a cauda longa ou até mesmo um
click&collect, para outros, talvez não consiga responder claramente…
A falta de alinhamento entre todos os processos do negócio com uma compreensão única, transversal e holística por toda
organização sobre a Estratégia digital resulta em desalinhamento e consequentemente em ações isoladas e pouco produtivas.
Para os não nativos digitais ou oriundos de um modelo de negócio clássico, assumir uma estratégia transversal como a
omnicanalidade demanda - é muito mais complexo, seja pelo não alinhamento da estrutura quanto pela a possibilidade de inovação.
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Como exigir que a estrutura inove
com uma operação a ser tocada?
Todos sabemos que a manutenção da operação no
dia-a dia se impõe a qualquer movimento de inovação.

INOVAÇÃO VS.OPERAÇÃO

FORA DA CAIXA
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Nesses casos, as empresas podem contar com suporte externo de uma consultoria especializada e/ou desenvolvimento
interno por meio de um núcleo de inovação multidisciplinar com habilidades em tecnologia, análise de dados e
conhecimento holístico da operação, focado, com metas, budget e livre da manutenção diária.

DESAFIO II

Testar e Aprender

O caminho mais eficiente para responder a essa questão é testar as iniciativas em ambiente de laboratório, controlado e com
riscos admnistráveis. Equipes multidisciplinares atuando em ritmo de start-up, Testar&Aprender, quando viável escala-se
quando não, descarta-se!
Para um ambiente ágil dentro de um modelo tradicional de negócio é preciso dar autonomia, liberdade de atuação e restringir
o número de decisores em um primeiro momento para ganhar tração. Devendo ser compartilhado os resultados com a
maioria. Um dos melhores exemplos de Testar&Aprender do varejo nacional é a estrutura desenvolvida pelo Magazine Luiza –
Luiza Labs.
O projeto do Luiza Labs começou em 2011, no núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Magazine Luiza. O LuizaLabs é
um laboratório de Tecnologia e Inovação que tem como objetivo criar produtos e serviços com foco no varejo, oferecendo aos
clientes mais benefícios e uma melhor experiência de compra.
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INOVAÇÃO VS.OPERAÇÃO
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Criação e desenvolvimento de produtos que
facilitem a experiência do consumidor,
oferecendo soluções cada vez mais personalizadas
e ferramentas necessárias para a efetivação da
compra com mais assertividade e coerência de
acordo com as características do público-alvo e a
estratégia de inovação da empresa.

TESTAR E APRENDER
Quem está fazendo?
INTERNACIONAL
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VISÃO DO ESPECIALISTA
A mudança de mindset da empresa é essencial
no momento de repensarmos os processos
envolvidos em uma operação integrada.
Da mesma forma, é necessário abrir espaço
para aprendizagem com as novas experiências
implementadas. Hoje em dia, principalmente
no momento que o país está vivendo, não existe
margem para erro e a busca por resultado rápido
e tangível pode ser uma barreira para inovações.

Qual o nível de resiliência
do seu negócio?

TESTAR E APRENDER
Quem está fazendo?
NACIONAL
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Não menos relevante sobre o porque as iniciativas omnicanais não vigoram é sobre o “economics” do negócio. Na
Omnicanalidade passa-se a dar menor importância ao valor econômico gerado pelo negócio e maior importância ao
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O ROI É OUTRO

que isso representa para o cliente.
Quando atuamos em um ambiente omnicanal não devemos esperar a conta clássica de retorno sobre o investimento
realizado, o negócio omnical não reage da mesma maneira que os negócios clássicos que são configurados ou medidos
pelo EBTIDA, Lucro Líquido ou Margem Bruta.
Os negócios omnicanais as vezes podem não apresentar resultado imediato, mas são extremamente valorizados pelo
consumidor, tornando-se primordial na vida destes.
Desta maneira, mesmo na falta de um resultado tangível, o negócio tem a sua valorização pelo que representa ao
consumidor e por uma ideia de futuro. O mercado financeiro aposta em empresas Omnicanais fazendo que suas ações
sejam as mais valorizadas no mercado de capitais. O mercado de enxerga o quanto essas empresas são eficientes,
inovadoras e relevantes para o consumidor. Mesmo SEM apresentar resultados visíveis a idéia de ser a mais
competitiva, eficiente e inovadora já as tornam as mais desejadas para investir.

Crescimento supreendentemente rápido,
subindo todo ano de posição entre os
principais varejistas no mundo, em 2018.

ALGUNS EXEMPLOS
A maioria dessas empresas valem muito pela relevância que

TABELA I
Empresa

2017

Wal-Mart Stres
The Kroger Co.
Amazon.com
Costco
Costco
The Home Depot
Walgreens
Walgreens
CVS
CVS
health
health
Target
Target
Lowe’s Companies
Albertsons
Albertsons

374,8
115,89
102,96
93,08
91,91
82,75
79,54
71,88
63,13
59,72

2016

2015

362,81
110,21
77,02
85,88
85,08
79,28
81,48
69,49
60,4
58,69

353,1
103,87
61,61
83,54
79,29
76,6
72,15
73,22
57,48
58,44

CAGR

tem junto aos consumidores e menos pelo resultado financeiro.

2,0%
3,7%
18,7%
3,7%
5,0%
2,6%
3,3%
-0,6%
3,2%
0,7%

Fonte: NRF

Amazon
Airbnb
Uber
Tencent
Alibaba
Google
Tesla
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TABELA II
Evolução do ranking top 10 varejistas americanos
2017

2016

2015

1

Walmart

1

Walmart

1

Walmart

2

The Kroger

2

The Kroger

2

The Kroger

3

Amazon

3

Costco

3

Costco

4

Costco

4

Home Depot

4

Home Depot

5

Home Depot

7

CVS Health

6

Walgreens

6

Walgreens

5

Walgreens

8

Target

7

CVC Health

7

Amazon

7

CVS Health

8

Target

8

Target

8

Amazon

9

Lowe’s

9

Lowe’s

9

Albertsons

10

Albertsons

10

Albertons

10

Lowe’s

Fonte: NRF.com

Sortimento completo | Entrega rápida | Experiência de compra
Imparcialidade | Propósito | Conveniência | Preços baixos .
IMAGINE UM COMPETIDOR QUE CONSIGA OFERECER TUDO ISSO.

ESSAS EMPRESAS CONSEGUEM
E NÃO VIVEMOS MAIS SEM ELAS!
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TABELA III
Indicadores econômicos e financeiros top 10 varejistas americanos
Margem bruta

*TTM

Preço/ Fluxo
Caixa Livre
*TTM

*MRQ

Margem
Líquida
*MRQ

29,97

0,51

21,37

25,3%

1,9%

1,3%

11,3%

The Kroger

9,09

0,18

80,07

21,9%

2,2%

4,9%

8,2%

Amazon

284,1

4,56

164,28

37,8%

1,6%

23,8%

5,2%

Costco

33,55

0,69

13,1%

21,%

5,4%

13,6%

Home Depot

25,16

2,29

45,6%

34,2%

9,2%

6,2%

24,5%

Walgreens

15,13

0,5

15,39

23,8%

3,4%

10,5%

8,6%

CVS Health

13,15

0,36

23,32

15,5%

2,8%

8,5%

8,1%

Target

13,73

0,59

24,53

29,6%

4,5%

1,8%

9,3%

Lowe’s

21,95

1,19

30,09

34,2%

5,6%

6,3%

12,4%

Albertsons

NÃO POSSUI CAPITAL ABERTO

Walmart

Preço/Lucro

Preço/Vendas

*TTM

Fonte: investing.com
*TTM - últimos 12 meses
* MRQ - último trimestre disponível
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CAGR 5Y

ROI 5Y

A medida que o nível de maturidade da Estratégia Omnicanal evolui, o conceito vai se tornando
mais denso e complexo.

ECOSSISTEMAS
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Os ecossistemas são transversais e permitem que o negócio se mova facilmente entre segmentos,
fronteiras ou divisões funcionais do negócio, colocando o consumidor no centro de sua estratégia,
aproximando cada vez mais serviços e soluções de qualquer natureza relevante para o consumidor
de forma prática, acessível, barata e conveniente. Sem atrito.
É só dar uma rápida olhada ao nosso redor e perceber como esses ecossistemas integrados estão
rompendo barreiras convencionais.
Os ecossistemas estão destruindo os negócios baseados em modelos tradicionais não sinérgicos e
pouco convenientes.

Sob este ponto de vista
COMO VOCÊ AVALIARIA
O SEU NEGÓCIO?
A AMAZON, é uma empresa de dados, que analisa o

Podemos citar grandes ecossistemas que

comportamento do seu consumidor no ambiente digital,

estão nascendo e se consolidando mundo a

aplicando essa mentalidade digital no PDV – tanto no

fora. Talvez o mais conhecido de todos seja

Whole Foods como na Amazon Go e na Amazon

a plataforma Amazon, agora ainda com a

Books. Na curadoria da livraria de Nova York, estão lá os
mais vendidos no site daquela região, os mais bem

recém adquirida Whole Foods no segmento

mesmo a Apple, com lojas físicas, virtuais e
sistemas de pagamento se consolidando
até mesmo no Brasil, aceito em lojas como
Pão de Açúcar.
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ECOSSISTEMA
AMAZON.COM

do varejo alimentar norte americano; ou

avaliados pelos clientes, as opiniões sobre cada livro.
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Assim como no site, a exposição é feita com a capa virada
para frente e o pagamento é feito todo via mobile.
CURIOSIDADE DA AMAZON BOOKS: Os produtos não
têm preço exposto. Ele é de acordo com sua relação com
a Amazon. Se você é cliente Prime, tem um preço com
maior desconto e se você é apenas cadastrado no site da
Amazon você tem um valor diferente daquele cliente
que a Amazon não conhece.

Podemos avaliar o valor de mercado da Amazon
na TABELA III (ver pág. 8). O valor da empresa e
das suas ações é enorme quando analisado em
relação aos critérios clássicos a AMAZON é na
verdade o exemplo de uma empresa que possui
um valor intrínseco a sua promessa junto ao
cliente. O ROI que mede a rentabilidade para o
acionista, não serve como fundamento econômico
e financeiro para o valor de mercado atribuido à
Amazon.

Estratégia Omnicanais: por que as iniciativas omnicanais falham? | 10

ECOSSISTEMAS
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No Brasil algumas empresas já iniciaram esse caminho da multicanalidade, com
diferentes formatos de loja, click&collect, compra na loja e recebe em casa (ship
from store), cauda longa, marketplace, outros negócios tais como serviços
financeiros, venda de serviços, VR Commerce, Inteligência Artificial e etc.
GPA, Via Varejo, Magazine Luiza, Centauro, Drogaria Onofre/CVS, Itaú, Dafiti são
alguns exemplos em menor ou maior grau de transformação digital que vem
realizando passos significativos em busca de um ecossistema Integrado .

VISÃO DO ESPECIALISTA
Com a aplicação de soluções tecnológicas nas lojas físicas é possível
desenvolver uma nova experiência de compra para os clientes, construir uma
verdadeira ponte integrando seus diferentes canais e aumentar o nível de
serviço das lojas.
A integração digital permite uma otimização dos estoques nas lojas melhora
as margens, evita o markdown em operações deficitárias e aumenta a
satisfação do cliente. O pick-up instore, que em muitos casos já representam
35% das receitas da loja. Outra iniciativa como o ship from store diminui até
em 25% o custo de servir. Entregando mais rápido com menor custo.
Não por acaso, esta é uma das razões do GPA criar minicentros de distribuição
dentro da área de hipermercados da bandeira Extra, o primeiro deles na loja
do Morumbi, em São Paulo.
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EMPRESAS DO GRUPO
ALIBABA:

Fonte: ExamineChina.com

Fonte: Der Ak,onär
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FERRAMENTAS PARA MEDIÇÃO

Coletar dados provenientes do online é uma prática
bastante adotada no varejo. Entretanto, os dados que
podemos coletar nas lojas físicas ainda não são tão
óbvios para muitos.
Já estão disponíveis e acessíveis muitas ferramentas
para captura destes dados em lojas físicas que não são
“rocket science” e com custos cada vez mais acessíveis.
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NAS LOJAS FÍSICAS COLETAMOS OS MAIS DIVERSOS
INDICADORES COM AS FERRAMENTAS JÁ DISPONÍVEIS:
Heat maps, fluxo de corredor, fluxo de loja, satisfação do
consumidor por gênero, idade e tamanho, categorias mais
observadas, tempo de observação e sugestão de produtos
conforme reconhecimento facial.

CRUZAMENTO DE DADOS

Influência do on line no off line e vice versa

“PUSH DIGITAL”

Permite ofertas diferenciadas em qualquer canal

“PUSH FÍSICO”

Permite cupom digital aplicado a qualquer canal

MÍDIAS SOCIAIS

Interage e oferece promoções específicas

AÇÕES DE MARKETING

VISÃO DO ESPECIALISTA

ALINHADO A ISSO TUDO AINDA TEMOS:

A simples geração de dados tem em si
pouca valia, conectar essas
informações possibilitando aporte de
inteligência é o que faz diferença.
Números sem dono não valem nada.
O varejo que surge tem uma nova
fórmula: Algoritmo e Big Data.

Mensuradas e aperfeiçoadas
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EFICIÊNCIA OPERACIONAL
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O mais importante dessa coleta de dados é tornar “insights” em ações. Medir
se essas ações mudam a curva de vendas.
Ao conseguirmos que todas essas informações sejam ajustadas ao negócio
físico na mesma velocidade que fazemos no online, tornando-o mais
produtivo, assertivo e eficiente, saíremos na frente de qualquer outro
concorrente.
O principal ganho do aporte das tecnologias no ponto físico se dá na
eficiência operacional do negócio. Talvez menos perceptível ao consumidor
final, geralmente causando menos “buzz”’ midiático, mas sendo capaz de
oferecer ao cliente sortimento completo, conveniência, preços atraentes,
permitindo entender a jornada do consumidor para oferecer um serviço sem
igual. Tudo isso sendo medido e constantemente ajustado.
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Desnecessário dizer quantas e profundas mudanças as empresas devem investir e
vivenciar para se transformarem digitalmente. São implicações profundas e começam
pelas pessoas.
A Estratégia Omnicanal desafia as empresas a serem mais produtivas, eficientes,
engajadas e, acima de tudo, a virarem a mesa na forma de atuar. Para tanto, o impacto
da omnicanalidade na cultura organizacional é tremendo. As áreas precisam repensar
sua forma de atuar em pleno voo.

PESSOAS E NEGÓCIOS

A necessidade para se obter eficiência operacional é cada vez maior, independente do
segmento adotado. As estratégias digitais possibilitam facilitar e encurtar esse caminho,
não é por menos que os negócios que adotaram estratégias (integradas) são os
negócios mais valorizados pelo mercado, por entregarem com maior eficiência,
produtos, serviços, experiências, conteúdo, preços e tudo isso sem atrito, fluido e
convenientemente a qualquer hora.
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A transformação digital precisa ser patrocinada pela sua liderança. Para os não nativos
digitais isso requer muito empenho e visão de futuro. O sucesso virá a longo prazo ao
mesmo tempo que o negócio não pode deixar de dar resultado imediato, correndo o
risco de não haver futuro se o resultado do dia-a-dia não acontecer.
Da noite para o dia, a forma com a qual processos de suporte de Produto, RH, MKT e
outros atuavam até então já não acomodam as necessidades omnicanais e passam a ser
exigidas novas respostas, a uma velocidade que nem sempre combina com rotina
pesada da manutenção da operação.

VISÃO DO ESPECIALISTA
Apenas sensibilização não é suficiente para rever esse desafio da estrutura sozinha. Aliás, a
sensibilização é o primeiro passo de qualquer processo de mudança. É preciso repensar
profundamente a forma de atuação. Transformar o modelo organizacional em ”Viver Omni” se
impõe e, na verdade, este é o maior desafio.
Na transformação digital se o negócio não lidera esse movimento, não deve em hipótese alguma
ser o último a pegar esse caminho. A empresa que não lidera as iniciativas omnicanais deve, no
mínimo, ser uma empresa rápida e seguir as que estão liderando, ou correrá o risco de ser
“atropelada” pelo consumidor em suas preferências.
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FALE COM UM DOS NOSSOS

A N A LI S TAS
A GS&Consult – Gouvêa de Souza apoia o repensar de sua estratégia digital,
estimulando uma análise crítica da operação atual, apresentando seus pontos
fortes e os que merecem revisão estratégica e operacional.
Além de estimular a mudança no modo de pensar voltado ao buscar centrar o
cliente em sua estratégia, ou seja, oferecer eficiência operacional e experiência
fluída ao seu cliente.
Revisão Estratégica, Canais de Distribuição, Conceitos e Formato de Loja,
Integração de Canais, Experiência do Consumidor, Gestão de Trade e
Consultoria.

Via Varejo | Drogarias Onofre | Claro | Omnistory
Contatos:
Jean Paul Rebetez | Alexandre Machado | Alexandre van Beeck |

www.gseconsult.com.br
Siga-nos no Linkedin: /gs&consult
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