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RESUMO 

Este trabalho buscou contribuir para que as indústrias tradicionais B2B 

aprofundem seu conhecimento sobre a estratégia Omnichannel, conhecendo as 

barreiras e fatores determinantes que podem contribuir para sua evolução até 2030. 

Para a fundamentação teórica, foi feito um estudo detalhado da experiência e jornada 

dos clientes nas indústrias B2B. Em uma era de mobilidade e conectividade, estes 

conceitos, normalmente aplicados em indústrias B2C e no varejo, tornam-se 

essenciais para qualquer tipo de empresa. A expectativa é de que, ao conhecer as 

barreiras e os fatores determinantes para uma estratégia Omnichannel hoje, as 

indústrias B2B possam garantir que estarão preparadas para as próximas inovações 

no segmento. O método escolhido para a condução do estudo de futuro foi a técnica 

Delphi Eletrônico que utiliza a opinião de especialistas por meio de um elaborado 

questionário eletrônico que é aplicado repetidas vezes, intercalados com feedback 

controlado, para que seja alcançada convergência ou consenso entre os participantes. 

Os resultados demonstram que o tema é incipiente, sendo que assuntos como 

sistemas integrados, Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0 são 

determinantes para o avanço de uma estratégia Omnichannel, bem como as 

estratégias e abordagens centrada nos clientes. Em contrapartida, as principais 

barreiras apontadas são as estruturas organizacionais, o papel dos stakeholders e 

influenciadores na jornada de compras, além da integração de sistemas. Ou seja, para 

ter sucesso numa estratégia Omnichannel a liderança deve considerar como 

prioridade estruturar seus times para atuação interdisciplinar, com mentalidade ágil e 

focada no cliente. Os especialistas acreditam que isso não é tão simples e rápido de 

fazer em indústrias B2B tradicionais, mas será necessário para garantir a perenidade 

dessas organizações num futuro próximo.  

 

Palavras-chave: Omnichannel. B2B. Estudos do Futuro. Experiência do Cliente. 

Jornada do Cliente.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper sought to contribute to traditional B2B industries to deepen their 

knowledge about the Omnichannel strategy, knowing the barriers and determining 

factors that can help its evolution up to 2030. For the theoretical foundation, a detailed 

study of customer experience and customer journey in B2B industries has been 

conducted. In an era of mobility and connectivity, these concepts, typically applied in 

B2C industries and retail, become essential for any type of company. The expectation 

is that, by knowing the barriers and determining factors for an Omnichannel strategy 

today, B2B industries can guarantee that they will be prepared for the next innovations 

in the segment. The method chosen to conduct this study of the future was the 

Electronic Delphi technique, that uses expert opinion through an elaborated electronic 

questionnaire that is applied repeatedly, interspersed with controlled feedback, in order 

to achieve convergence or consensus among the participants. Results clearly 

demonstrate that the theme is incipient, and issues such as integrated systems, 

Artificial Intelligence, Internet of Things (IoT) and Industry 4.0 are decisive for the 

advancement of an Omnichannel strategy, as well as strategies and approaches 

centered on customers. In contrast, the main barriers pointed out are the organizational 

structures, the role of stakeholders and influencers in the customer journey, and the 

integration of systems. In other words, in order to succeed in an Omnichannel strategy, 

leadership should consider as a priority to structure its teams for interdisciplinary, agile 

and customer-focused work. Experts believe that this is not as simple and fast to do in 

traditional B2B industries, but this will be necessary to ensure the sustainability of 

these organizations in the near future. 

 

Keywords: Omnichannel. B2B. Studies of the Future. Future Studies. Customer 

Experience. Customer Journey. Customer Path.  
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1. INTRODUÇÃO 

Este tópico contextualizará o mercado atual em que esta pesquisa está 

inserida, com foco no tema Omnichannel. Em seguida será formulada a pergunta de 

pesquisa que se pretende responder e os objetivos, geral e específicos, que deverão 

nortear o estudo. Por fim, serão apresentadas as limitações desta pesquisa a fim 

preparar as expectativas de futuros leitores, bem como a justificativa acerca da 

relevância do tema estudado e as formas de organização do trabalho.  

1.1 Contextualização 

 

É notável no contexto atual o impacto que a conectividade e a mobilidade digital 

têm causado no relacionamento de indivíduos e empresas, criando dinâmicas 

variadas em seus pontos de contato. As fronteiras foram encurtadas: consumidores 

do mundo inteiro dialogam, trocam experiências e publicam recomendações nos 

diversos meios digitais em tempo real. As inúmeras redes de relacionamento e 

aplicativos de comunicação digital, tal como o WhatsApp, conferem maior agilidade 

ao processo.  

Um indivíduo em qualquer lugar do mundo e com acesso à conexão, pode 

compartilhar seus momentos, suas experiências pessoais e profissionais, interagir 

com diferentes culturas, criar conteúdo e até se tornar famoso, sem sair de casa, como 

é o caso de diversos youtubers, uma nova profissão nesta era. Desta forma, fica 

evidente que a conectividade proporcionada pelas tecnologias digitais está alterando 

a forma que as pessoas consomem, trabalham, transitam, viajam e vivem (D’SOUZA; 

WILLIANS, 2017). 

A internet é o meio que propicia essa conectividade, que ocorre não apenas 

por meio de computadores, televisores, tablets e celulares, mas também no uso de 

relógios, carros, geladeiras e de inúmeros outros produtos interativos que estão 

surgindo nos mais diversos lugares. Segundo dados da pesquisa de Índice de 

Consumidores Digitais da Euromonitor (2016), a expectativa é de que cerca de 49% 

da população global usem internet até 2020. Em 2016, esse número já havia 

alcançado o patamar de 43%, sendo o seu peso maior nos mercados consumidores 
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desenvolvidos, com 79% da população usando internet, e apenas 36% nos países 

emergentes (EUROMONITOR, 2016).  

Mas nem sempre foi assim: a internet da forma que é conhecida hoje despontou 

no mercado por volta de 1995, com o desenvolvimento de browsers que tornaram a 

navegação mais fácil para usuários regulares. E foi a partir disso que a web-based 

economy (economia baseada em negócios web) se desenvolveu, e as empresas que 

surgiram nesse momento mudaram e continuam mudando a forma de fazer negócios 

nesse contexto digital (KAGAN, 2010).  

E com isso, a experiência dos clientes muda a cada nova interação criada com 

o uso de tecnologia. Em uma era em que a conectividade digital permite que pessoas 

e sistemas se comuniquem instantaneamente, o uso estratégico de informações dela 

provenientes deve, de forma quase obrigatória, fazer parte do escopo das empresas 

que pretendem se diferenciar e alcançar melhores resultados (SWEETWOOD, 2016).  

Entender profundamente o cliente e proporcionar cada vez mais experiências 

diferenciadas é algo que se discute já há um bom tempo em empresas voltadas aos 

consumidores finais, ou seja, as organizações chamadas de business to consumer, 

ou, abreviadamente, B2C. Um exemplo que ilustra a evolução no B2C é o fato de que, 

há alguns anos, para realizar uma compra, os clientes precisavam ir pessoalmente 

aos estabelecimentos comerciais ou fazer um contato telefônico com o canal. Nos 

dias de hoje, a mobilidade, aliada à conectividade digital, proporcionou a experiência 

de pesquisar por meio de smartphones as características e os preços do que se 

deseja comprar. Com isso, os consumidores podem, em qualquer lugar e de forma 

instantânea, optar pelo melhor fornecedor e canal de compras.  

A Figura 1 ilustra esta evolução ao longo do tempo para os consumidores finais. 

Até meados do século XX, havia um único canal em que o cliente deveria estar, 

fisicamente, para fazer suas transações e ser impactado pela comunicação no ponto 

de venda. Logo depois, com o início da era do multicanal, foram colocados à 

disposição dos clientes diversos canais. Contudo, como não possuíam uma 

integração estratégica, muitas vezes concorriam entre si. Por fim, com o advento da 

estratégia Omnichannel, com seus diversos canais e inúmeros pontos de contato 

integrados, a experiência que se oferece aos compradores é mais completa, 
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independente do meio pelo qual ocorre o relacionamento com quem vende os 

produtos e serviços (GONSALES, 2017).  

 
Figura 1 - – Evolução dos canais de negócios 

Fonte: GONSALES (2017) 

Ao analisar os ícones que foram representados na Figura 1, na estratégia 

Omnichannel é notório o fato de que muitas das redes sociais que ali constam são 

produtos recentes da nossa sociedade. O Skype, LinkedIn, Facebook e YouTube 

podem ser considerados os predecessores dessa era digital, pois surgiram entre 2003 

e 2005. Contudo, outras redes e meios de comunicação que hoje são muito populares, 

como WhatsApp (2009), Instagram (2010) e Pinterest (2010) estão completando ou 

ainda completarão sua primeira década de existência e continuam trazendo novidades 

e inovações na forma como pessoas e negócios interagem.  

Com a estratégia Omnichannel, as empresas ganharam formas antes 

inimagináveis de atrair clientes. As novas fronteiras da conectividade permitem que 

um consumidor, ao passear pelo shopping, possa receber a mensagem de uma loja 

que o identificou no local e ser impactado com um convite para participar de uma 

promoção no estabelecimento. 

É importante aqui expandir o conceito de internet para IoT (Internet of Things), 

ou seja, Internet das Coisas. No presente trabalho ela será conceituada como um 

ecossistema composto pela conectividade, pelos sensores e pela rede que processa 

todas as informações geradas. Esse ecossistema permitirá que, cada vez mais, ocorra 

uma relação contínua de troca de informações entre pessoas e máquinas, criando 

uma interação que agrega valor e agilidade às transações comerciais 

(EUROMONITOR, 2017). As possibilidades de negócios que este cenário desenha 
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são infinitas. Além da interação tecnológica, a Internet das Coisas também consolida 

a era dos dados. 

Os consumidores não só recebem uma quantidade imensa de informações, 

mas também fornecem muitos dados às empresas. Cada clique, cada visita a websites 

ou aplicativos, tempo de navegação e combinação de palavras usadas – tudo é 

monitorado. Além disso, num futuro não muito distante, os equipamentos conectados 

deverão ganhar escala, conectando as residências a diversos sensores. Tudo será 

interligado de forma que as necessidades das pessoas poderão ser processadas e 

antecipadas com base no rol de informações gerado 24 horas por dia (BBVA, 2015).  

Os dados gerados nessas interações permitirão que as empresas melhorem o 

relacionamento com seus clientes, proporcionando-lhes experiências diferenciadas 

que deverão refletir em melhora das vendas das empresas. Segundo dados da 

pesquisa Digital Intelligence Briefing de 2018, as empresas que declararam possuir 

uma abordagem com equipes interdisciplinares e iniciativas que colocam os clientes 

no centro de suas estratégias excederam seus objetivos de negócios com margens 

significativas em comparação com as que não possuem estas características: 20% 

versus 11% (VATASH, 2018).  

A pesquisa ainda revela que, entre as oportunidades que os 14.000 

profissionais de marketing entrevistados consideraram mais interessantes para 

trabalhar em 2018, o item “otimizar a experiência do cliente” obteve 22% de votos, 

ocupando a primeira colocação no ranking (VATASH, 2018).  

Em outras palavras, no universo de empresas que trabalham com os 

consumidores finais, a experiência do cliente embasada na estratégia Omnichannel 

tem sido uma realidade nos últimos anos. Até por isso, o termo “Omnichannel do 

varejo” é encontrado de forma frequente em buscas nas plataformas acadêmicas. 

Pode-se dizer, portanto, que as empresas de varejo têm se posicionado de forma mais 

ativa na execução dessa estratégia.  

Contudo, ao analisar as empresas que fornecem para outras empresas, ou seja, 

Business to Business (B2B), observou-se que o tema lhes é mais recente ou ainda 
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desconhecido, talvez pelo fato de o B2B ser visto como com base contratual complexa 

e preços definidos; portanto, com pouco espaço para estratégias como Omnichannel 

Entretanto, a figura do comprador B2B, por exemplo, está suscetível ao mesmo 

universo digital que qualquer consumidor B2C: ao fazer buscas no website de seu 

fornecedor, o comprador será monitorado e, conforme realiza uma série de ações, sua 

jornada será pontuada pelos sistemas de automação de marketing do fornecedor. 

Dessa forma, a cada etapa de interação, ele será impactado por algum tipo de 

conteúdo e, posteriormente, será possível fazer-lhe uma abordagem personalizada 

para sua necessidade por e-mail marketing, oferta de e-book ou convite para evento, 

entre outras ações.  

O Omnichannel B2B apresenta algumas particularidades, pois o número de 

influenciadores, tomadores de decisão e compradores no processo de interação com 

a marca e os canais aumenta de forma exponencial. As inúmeras interações ocorrerão 

em estruturas normalmente mais tradicionais, com processos mais burocráticos e 

lentos que os observados no varejo e nas indústrias B2C. Contudo, alguns dados já 

enfatizam a necessidade de essa estratégia ser considerada com mais atenção e 

velocidade no B2B.  

A experiência dos compradores com o comércio digital B2C, navegando entre o 

online (fixo e móvel) e offline, faz com que eles tenham expectativas mais elevadas 

em sua interface transacional no ambiente B2B. Segundo pesquisa da Forrester 

(2014), 49% dos compradores entrevistados preferem fazer suas compras 

corporativas nos mesmos websites que usam para fins pessoais. Além disso, cerca 

de 75% dos compradores B2B declararam que, ao procurar informações online de 

produtos esperam que haja uma consistência nos dados que encontram entre os 

canais que consultam. E, por fim, 68% destacaram como importante ou muito 

importante ser possível verificar todas as suas interações com os diversos canais 

(FORRESTER, 2014).  

Apesar disso, na maioria das vezes a compra em si ainda acaba ocorrendo em 

canais offline (WIZDO, 2015), ou seja, mesmo com toda a tecnologia disponível, um 

fator ainda desafiador é o comportamento dos consumidores (finais ou compradores 

B2B) frente a tantas possibilidades e interfaces com diversos pontos de contato do 
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mundo físico e digital. Em seus trabalhos, Taleb (2017, p. 25) descreve que “os 

sistemas complexos estão cheios de interdependência – difíceis de se detectar – e de 

respostas não lineares”. Isso se assemelha muito ao que se vive na era digital: muitas 

interdependências, associadas a diversas variáveis com comportamento não linear. 

No âmbito do marketing, independente se B2B ou B2C, uma das tarefas mais 

tradicionais é definir esses pontos de contato que o cliente tem com a marca. E a 

chamada “jornada do cliente” deriva justamente do percurso nesses pontos de 

contato, que conferem uma experiência única a cada cliente (MCKINSEY, 2017).  

Ao longo desse caminho, é papel das ferramentas de marketing garantir que, 

além de comprar os produtos e serviços ofertados, os clientes tornem-se também 

engajados com a marca, que a defendam e a recomendem. Contudo, neste universo 

de conectividade ilimitada, os pontos de contato misturam-se mais intensamente no 

mundo online e offline, com impacto direto na experiência dos clientes B2B e B2C. É 

nele que muitas empresas têm encontrado dificuldade para evoluir e entregar ao seu 

público uma experiência excepcional de ponta a ponta, independente do canal que 

eles escolham para acessar os produtos e serviços ofertados e do momento que 

estejam em sua jornada de compras.  

Por isso, entende-se, no presente estudo, que o conceito de entregar uma 

experiência única e integrada aos clientes deve ser utilizado com mais frequência não 

só no varejo, mas também por indústrias B2B, em especial nas indústrias tradicionais 

cuja fundação ocorreu antes do advento da internet. Essas indústrias ainda possuem 

uma forma de atuação distante do contexto digital, mas a tendência é que os próprios 

funcionários comecem a questionar esse status quo.  O mundo de consumo e de 

negócios tem se aproximado graças à tecnologia digital. Isso faz com que os agentes 

e stakeholders de indústrias B2B comecem a questionar a razão de ter que esperar 

três dias para obter um e-mail de retorno do fornecedor e até um mês para receber 

uma mercadoria, sendo que na Amazon é possível pedir e receber praticamente 

qualquer coisa em 24 horas (HAGUE; HAGUE, 2018).  

Num contexto tão dinâmico, realizar uma gestão integrada e inovadora dos 

pontos de contato da empresa com seus clientes pode transformar uma potencial 

fraqueza em criação de valor percebido para as organizações B2B, fazendo com que 
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os clientes as recomendem, baseados em suas experiências positivas com a 

companhia. Portanto, o tema Omnichannel em contexto de alta conectividade e 

interação digital nas indústrias B2B é algo relevante e que merece ser estudado com 

detalhes. É preciso entender as barreiras e os fatores determinantes para que esta 

estratégia tenha êxito ao ser implementada.  

 

1.2 Pergunta de Pesquisa 

O presente estudo tem o seguinte problema de pesquisa: quais são os fatores 

determinantes e as barreiras para a evolução da estratégia Omnichannel em 

indústrias tradicionais B2B no mercado brasileiro até 2030? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

O principal objetivo deste trabalho será identificar e descrever os fatores 

determinantes e as principais barreiras para a evolução da estratégia Omnichannel 

em indústrias tradicionais B2B até 2030. O estudo será conduzido no mercado 

brasileiro, sob as dimensões da experiência e jornada dos clientes.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

Como desdobramento da pesquisa, espera-se que sejam alcançados os 

seguintes objetivos específicos:  

a. descrever a situação atual e a evolução da estratégia Omnichannel em 

indústrias tradicionais B2B; 

b. identificar quais fatores são críticos para gerar um bom engajamento e 

experiência para os clientes de indústrias tradicionais B2B; 

c. descrever e caracterizar as jornadas genéricas dos clientes B2B e seus 

principais desafios; 

d. apontar tendências de mercado relacionadas ao tema Omnichannel B2B; 
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e. elaborar sugestões em nível gerencial que auxiliem as empresas na tomada de 

decisão, visando à execução de uma gestão bem-sucedida de Omnichannel 

nas indústrias tradicionais B2B. 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

Este estudo considerará os seguintes limites: 

a. empresas de varejo ou indústrias de consumo estão fora do escopo; 

serão abordadas apenas indústrias B2B e seus canais de distribuição; 

b. não serão discutidas as táticas que envolvem o marketing digital por trás 

do conceito de Omnichannel; eventualmente serão mencionadas apenas como parte 

da descrição de algum processo; 

c. o conceito de multicanal será abordado ao longo do estudo apenas como 

uma etapa do processo até chegar a Omnichannel; não será discutido em 

profundidade, pois o foco é explorar a estratégia Omnichannel;  

d. aspectos tecnológicos como IoT (Internet of Things), indústrias 4.0 e 

inteligência artificial serão citados como contexto, pois, assim como os itens b e c, não 

são objetos de aprofundamento;  

e. aspectos que diferenciem indústrias tradicionais e startups ou empresas 

nativas digitais não são escopo deste estudo, por se entender que, com tantas 

mudanças ocorridas nos últimos 20 anos, isso em si já seria tema de estudo para uma 

dissertação de mestrado, envolvendo não somente as questões de negócios, mas 

estruturas organizacionais.  

 

1.5 Justificativa  

O contexto de intensa conectividade e mobilidade digital propicia a criação de 

novos negócios e interações nos mais variados canais, gerando múltiplos e inéditos 

pontos de contato ao longo da jornada de compras. Oferecer uma experiência 

integrada e prazerosa para os clientes que a percorrem deveria ser, na era atual, a 

missão dos departamentos de marketing e negócios. Isso justifica a 

contemporaneidade da estratégia Omnichannel como tema de pesquisa.  
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Ademais, ainda é incipiente a exploração do tema no universo de indústrias 

B2B, sendo esta a segunda justificativa para a escolha do tema. Conforme o Quadro 

1, em pesquisa a importantes bases acadêmicas, tais como Ebsco, Google 

Acadêmico, Emerald e Science Direct, considerando os termos “Omnichannel”, 

“Omnichannel Retail”, “Omnichannel Retailing”, “Omnichannel B2C”, “Omnichannel 

Varejo”, “Omnichannel B2B” e “Omnichannel Business to Business”, foram 

encontrados resultados que demonstram que Omnichannel do varejo (retail ou 

retailing) é tema recorrente. Entretanto, há ainda muito a se estudar sobre ele em 

indústrias que atuam no segmento B2B.  

No detalhamento das buscas realizadas nessas bases, as empresas Amazon, 

Macy’s e Walmart são tidas como frequentes expoentes de Omnichannel do varejo. A 

busca pelos termos relacionados ao B2B tiveram apenas 15 retornos, sendo que 

muitas vezes os estudos abordam empresas de serviços B2B. No âmbito das 

indústrias, as pesquisas encontradas são referentes às empresas que atuam na 

produção e venda de tecnologia. Em contrapartida, a busca pelo termo “Omnichannel 

Retailing” e derivações, ultrapassa 2.000 retornos. Há fortes indícios de que as 

organizações B2B, em especial as indústrias tradicionais, estão encontrando mais 

dificuldades em processar e capitalizar estratégias que abordem o tema Omnichannel 

de forma holística, sendo que algumas sequer discutem o assunto.  

Bases e Termos 
Consultados 

Ebsco (texto 
completo, 

desde 2014) 

Google 
Acadêmico 

(desde 2014) 

Emerald 
Insights (desde 

2014) 

Science Direct 
(desde 2012) Total 

“Omnichannel” 2.233 4.660 68 122 7.083 
“Omnichannel Retail” 142 432 7 46 627 
“Omnichannel 
Retailing” 60 1.450 22 46 1.578 

“Omnichannel B2C" 6 6 0 1 13 
“Omnichannel 
Varejo” 1 3 0 0 4 

“Omnichannel B2B" 9 5 0 0 14 
“Omnichannel 
Business to 
Business" 

0 1 0 0 1 

Quadro 1 - Pesquisa em bases acadêmicas de termos com Omnichannel 
Fonte: Elaboração Própria 

A opção por focar em indústrias tradicionais B2B se deu pelo entendimento de 

que as empresas que nasceram digitais possuem algumas vantagens para percorrer 
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este caminho, não somente no que concerne à tecnologia, mas também pelo fato de 

não terem de fazer grandes mudanças estruturais em seu negócio para se adaptar ao 

novo contexto.  

Portanto, para fins de definição, este estudo entenderá que as indústrias 

tradicionais são aquelas que nasceram antes do advento da internet da forma que é 

conhecida hoje, ou seja, antes da década de 90. Elas também são chamadas na 

literatura de brick and mortar companies, literalmente, “empresas de tijolos e 

argamassa”, em contraposição às empresas tidas como “internet pure plays”, ou 

também chamadas de “empresas nativas digitais” (CHAN; POLLARD, 2001; KAGAN, 

2010).  

Por fim, é importante ressaltar que a prospecção do futuro é um tema 

considerado muito relevante no processo de planejamento estratégico das empresas. 

A escolha da técnica Delphi como método de pesquisa foi feita considerando a falta 

de histórico ou exploração do tema Omnichannel em indústrias B2B. O intuito é que 

os resultados coletados no presente estudo sejam usados para embasar as decisões 

de médio e longo prazos nas empresas, considerando as possibilidades que serão 

levantadas.  

 

1.6  Organização do Trabalho 

O presente trabalho será organizado em cinco capítulos – Introdução, 

Referencial teórico, Método de pesquisa, Análise e discussão de resultados e 

Considerações finais – e Referência bibliográfica. A Figura 2 ilustra os temas que 

compõem cada capítulo:  



23 

 

 
Figura 2 - Organização do Trabalho 

Fonte: Elaboração própria 

No Capítulo 1 serão esmiuçados os principais pontos que devem ser discutidos 

no presente estudo, tais como a pergunta de pesquisa, os objetivos, as delimitações 

e as justificativas. O Capítulo 2 será dedicado ao detalhamento dos constructos que 

darão suporte a todo o trabalho de pesquisa, indicando os principais autores e suas 

teorias. O Capítulo 3 abordará o posicionamento do método, a tipologia, a descrição, 

a unidade de pesquisa e a coleta de dados, além da caracterização dos respondentes 

nas duas etapas realizadas na pesquisa dentro do método Delphi. No Capítulo 4, são 

demonstrados, analisados e discutidos os resultados obtidos tanto na etapa de 

entrevista, para balizar o questionário, quanto nas duas rodadas com os especialistas, 

feitas via questionário online. Por fim, o Capítulo 5 se dedicará à comparação dos 

resultados de campo com a base teórica, às conclusões e contribuições, e proporá 

novas pesquisas para o futuro. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O Capítulo 2, dividido em quatro tópicos, abordará os constructos que foram 

identificados como mais relevantes para o estudo. O primeiro tópico tratará dos 

estudos de futuro ou prospecção, seguido da discussão da literatura sobre o tema-

chave – Omnichannel –, depois da experiência do cliente e, por fim, do estudo 

detalhado sobre a jornada dos clientes. Dessa forma, todos os elementos que foram 

colocados na pergunta de pesquisa serão discutidos neste capítulo.  

 

2.1 Estudos do Futuro ou Prospecção 

Olhar para o amanhã para poder capturar oportunidades, ou apenas fatias 

delas, e com isso conseguir obter receitas e lucros excepcionais: é isso que as 

empresas deveriam exercitar de forma mais sistemática. A competição pelo futuro é 

considerada a melhor forma de garantir novas oportunidades, que, por sua vez, 

demandam capacidades e habilidades que sequer existem (PRAHALAD; HAMEL, 

2005). 

Contudo, o futuro é incerto e a incerteza gera temor, pois é associada a riscos 

maiores. Eliminar a incerteza não é algo plausível, mas diminuir seu alcance é 

possível. O maior problema enfrentado no planejamento estratégico é que essas 

incertezas são tratadas de forma inadequada, pois o senso comum nos leva a 

acreditar que o que aconteceu no passado tende a se repetir. Pior ainda, muitas vezes 

as estratégias ficam restritas àquilo em que os estrategistas da empresa acreditam 

acerca do futuro dos mercados em que a organização atua. Tal atitude, em geral, não 

considera as mudanças mais radicais ou até improváveis, pois são baseadas na 

realidade em que os indivíduos estão inseridos, no momento atual (PORTER, 1989).  

Estudar o futuro não é o mesmo que prever o futuro; não se trata de um 

exercício de futurologia, mas sim de obter conhecimento, novas visões, construir 

cenários ou coletar opinião de especialistas usando diversos métodos para chegar a 

futuros possíveis alternativos (SARDAR, 2010). O estudo do futuro seria, portanto, 

uma maneira de coletar e analisar informações que possam subsidiar a tomada de 

decisão dentro das organizações (YOSHIDA, 2011). 
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Por meio dos estudos prospectivos, é possível elucidar melhor as decisões do 

presente. A principal característica desses estudos seria o ver longe, ou seja, enxergar 

além e querer pensar num futuro de fato distante. Para isso, é importante ter a 

capacidade de ampliar a visão em relação ao que está sendo analisado e perceber a 

interdependência entre os fatores. Além disso, é preciso conduzir estudos e análises 

com maior profundidade, o que exige um trabalho de muita atenção e pressupõe que 

se assumam riscos eventualmente maiores. Todos esses cuidados não se traduzirão 

em acertos em relação ao futuro. Os estudos do futuro servem para orientar sobre os 

possíveis caminhos a ser percorridos nos próximos anos e realizar ações que evitem 

os potenciais perigos para que as empresas alcancem seus objetivos (BERGER, 

2004; GODET; ROUBELAT, 1996).   

Por fim, ao falar de estudos de futuro, Schoemaker (1995) considera que 

existem três classes de conhecimento: “coisas que sabemos que sabemos; coisas 

que sabemos que não sabemos; coisas que não sabemos que não sabemos”. Estas 

classes podem gerar alguns tipos de viés em uma pesquisa, superestimando, 

subestimando os resultados ou ainda fazendo com que o pesquisador queira 

confirmar evidências. Na segunda e na terceira classes de conhecimento é que o uso 

de cenários poderá ser mais útil, uma vez que a essência da técnica é o estudo do 

que é desconhecido pela coletividade (SCHOEMAKER, 1995).  

Segundo Porter (1989, p. 412), “um cenário é uma visão internamente 

consistente daquilo que o futuro poderia vir a ser”. Dessa forma, os cenários 

relacionariam as ferramentas e as tecnologias que gerenciam as incertezas do futuro, 

sendo uma das principais formas de conduzir um estudo prospectivo. O pressuposto 

é que um estrategista não preverá o futuro, mas, com os cenários, uma das principais 

técnicas utilizadas no processo de planejamento estratégico, ele conseguirá chegar a 

um conjunto de possibilidades considerando as incertezas dos mercados em que 

atuam para extrapolar a linha dominante de pensamento da empresa. Esta 

abordagem só deve ser utilizada quando os estudos tiverem relevância, coerência, 

probabilidade e transparência (GODET; ROUBELAT, 1996; MINTZBERG, 2004; 

PORTER, 1989).  

A origem da técnica de cenários, conforme se estuda atualmente, está na 

década de 1960, no contexto de pós-guerra. Hermann Kahn foi o pioneiro na 
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elaboração e condução de estudos com essa técnica, na Rand Corporation. Contudo, 

detalhes sobre esse período são escassos em função de segredos envolvendo o uso 

militar de alguns procedimentos e processos (BRADFIELD et al., 2005). A 

aplicabilidade da técnica de cenários no mundo empresarial foi mais aceita após o 

choque do petróleo. A Shell, em seu planejamento estratégico, foi pioneira no uso da 

ferramenta, sendo que um dos cenários que propôs indicava a possibilidade de 

drástico aumento nos preços do petróleo no mercado, como de fato ocorreu após o 

embargo aos países produtores na guerra de Yom Kippur (RINGLAND, 1998).  

 Outros métodos de prospecção são elencados por Nelson Yoshida (2011): 

• Análise bibliométrica: 

• Métodos matemáticos: 

• Palestras de especialistas: 

• Pesquisa de mercado 

• Previsões e projeções de executivos, forças de vendas e distribuidores 

• Roadmap tecnológico  

• Método Delphi 

Dentre os métodos de prospecção disponível, escolheu-se o Delphi para a 

condução desta pesquisa. O método Delphi é contemporâneo à técnica de cenários. 

Foi desenvolvido em meados da década de 1950 pela mesma Rand Corporation 

citada anteriormente. O método Delphi clássico, por definição, é o que utiliza a opinião 

de um grupo de especialistas por meio de um elaborado questionário que é aplicado 

repetidas vezes, intercalados com feedback controlado, de forma que seja alcançada 

a convergência ou o consenso de opiniões entre os participantes. Nos dias atuais, há 

uma série de variações ao método: modificado, política, tempo real, e-Delphi, 

tecnológico, online, argumento e desagregador. É importante notar que elas não 

utilizam necessariamente a definição do Delphi clássico. A política Delphi, por 

exemplo, não visa ao consenso, mas sim apoiar decisões pela estruturação das 

variadas visões (HASSON; KEENEY, 2011; HELMER-HISCHBERG, 1967).  

Existem, ainda, definições bem distintas sobre este método na literatura. Para 

alguns autores, o método Delphi é apenas uma forma de estruturação para discussões 

em grupo de temas de alta complexidade ou, ainda, um método para obter de forma 
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sistemática a opinião de um grupo de especialistas acerca de questões específicas 

(HASSON; KEENEY, 2011). Para fins do presente estudo, a definição utilizada será 

aquela que foi enunciada como pertencente ao método clássico, que será explorado 

em detalhes no Capítulo 3 e cujo uso para o tema deste estudo será justificado.  

 

2.2 Omnichannel 

O relacionamento dos clientes com diversos canais não é tema novo na 

literatura de marketing e, ao longo dos anos, ele tem se acelerado em função da 

mobilidade aliada à alta conectividade dos compradores. Os termos mais comuns 

utilizados para abordar o assunto são “Multicanal”, “Crosschannel” e, por fim, 

“Omnichannel”, sendo que muitas vezes eles são empregados indistintamente, como 

sinônimos (BECK; RYGL, 2015). Contudo, é preciso distingui-los para que fique claro 

qual o conceito que será explorado neste estudo.  

O ponto crucial que separa os conceitos Multicanal e Omnichannel é justamente 

a integração sem precedentes dos canais e pontos de contatos que ocorre em uma 

estratégia Omnichannel. No Multicanal, ocorre apenas a disponibilização aos 

compradores de diversos canais, sendo que cada um é tratado individualmente, 

dentro dos silos corporativos, com sua performance medida nesse âmbito mais 

limitado. (MIRSCH; LEHRER; JUNG, 2016; POPHAL, 2015). Por isso, o foco dele é 

tido muitas vezes como mais operacional do que estratégico 

O Quadro 2 sumariza as principais diferenças que a literatura traz sobre a 

caracterização das estratégias multicanal e Omnichannel. É importante notar que o 

termo “Crosschannel” não foi incluído neste comparativo, pois as diferenças entre ele 

e Omnichannel são relativamente poucas: ele pode ser considerado uma etapa 

intermediária na evolução da estratégia Omnichannel, dado que há certa integração 

entre os pontos de contato, mas não limitada aos canais, como no conceito de 

multicanal (BECK; RYGL, 2015; MIRSCH; LEHRER; JUNG, 2016).  

Baseado no comparativo do Quadro 2, pode-se enunciar a estratégia 

Omnichannel como uma ampliação da experiência do consumidor porque ela 

proporciona a interação entre os canais de compra digitais e físicos, fazendo com  que 
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sua jornada de compra, considerando os mais diversos pontos de contato, evolua 

sistematicamente de forma fluida e prazerosa, independente do caminho seja 

escolhido (SOPADJIEVA; DHOLAKIA; BENJAMIN, 2017; VERHOEF; KANNAN; 

INMAN, 2015). O advento da mobilidade e da era digital tornou os consumidores 

agnósticos em relação ao canal. Fazer a transição entre esses mundos da forma mais 

suave possível é a grande oportunidade das empresas na atualidade (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).  

Contudo, não há unanimidade entre os autores na definição de Omnichannel. 

Alguns são mais conservadores, restringindo sua conceituação a uma estratégia que 

estimula os consumidores de canais físicos a se tornar consumidores digitais também, 

e vice-versa (KIRSTEN; BANÉ, 2016).  

Critérios Multicanal Omnichannel 
Foco Operacional: oferecer diversos 

canais 
Estratégico: agregar serviços e 
experiência  

Abordagem  Interna: sucesso dos silos 
corporativos 

Externa: experiência dos clientes em 
sua jornada com a empresa, 
independentemente do canal 

Estrutura Diversos canais, cada um com 
sua equipe, operando em 
paralelo 

Completamente integrada: 
independentemente do canal ou 
ponto de contato, mesmo com 
equipes dedicadas 

Métricas Performance de vendas por 
canal 

Performance de vendas por canal, 
total e indicadores de satisfação de 
experiência do cliente 

Integração de dados No canal Em todos os canais e pontos de 
contato 

Papel da central 
telefônica (call 
center) 

Mais um canal na jornada de 
decisão do cliente 

Canal para promover lealdade, pois 
trata de assuntos complexos, 
quando todas as abordagens digitais 
não satisfizeram o cliente.  

Desafios  Conflitos de estratégia e 
operação 

Tecnológico: interligação de 
sistemas em tempo real 

Quadro 2 - Diferenças conceituais: Multicanal versus Omnichannel 
Fonte: Elaboração Própria baseado nos autores KRISTEN; BANÉ, 2016; BRYNJOLFSONN; HU; RAHMAN, 

2013; SWEETWOOD, 2016; KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017; FORRESTER, 2014. 

No presente estudo, consoante com o Quadro 2, a estratégia Omnichannel será 

discutida da forma mais ampla, considerando a gestão da experiência completa dos 

consumidores durante sua jornada de compra, independente do canal e dos múltiplos 

pontos de contato. Em outras palavras, é uma abordagem que considera a visão 

externa da empresa, ao contrário do que é feito na multicanal. A escolha para o estudo 

está embasada em artigos que demonstram que os consumidores não fazem mais 
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distinção entre os canais e os pontos de contato com a marca em seu relacionamento 

de compra. Há uma expectativa por parte dos clientes de que as empresas utilizem 

seus sistemas e a integração entre eles para conhecer melhor as suas preferências 

e, assim, tornar a experiência de compra cada vez mais fluida, única e personalizada 

(BRYNJOLFSONN; HU; RAHMAN, 2013; SWEETWOOD, 2016). 

Os estudos feitos no varejo demonstram, ainda, que os compradores 

Omnichannel agregam, em sua jornada de relacionamento, até 30% mais valor para 

as empresas. A Macy’s, ícone das lojas de departamento americana, com base em 

seus dados empíricos, estima que o comprador Omnichannel chegue a ser até oito 

vezes mais valioso que um comprador de canal único (INTERNATIONAL DATA 

CORPORATION, apud KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017), o que indica que 

as empresas que implementam esta estratégia de forma consistente podem obter 

resultados financeiros superiores. 

Assim sendo, uma estratégia Omnichannel bem-sucedida deve considerar 

alguns passos: mapear todos os pontos de contato e canais no caminho do 

comprador; identificar pontos críticos neles; melhorar e integrar esses pontos críticos 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). Seguindo esta sequência, a chance de 

entregar uma experiência melhor aos clientes será muito maior. 

Do outro lado, segundo pesquisa da Forrester (2014), considerando a visão de 

compradores B2B, da estratégia Omnichannel basicamente se espera: a visualização 

de informações de produtos e serviços; a análise das atividades recentes da empresa; 

o histórico de compras da empresa; a solicitação de entrega; a devolução e a troca de 

mercadoria, independente do canal. E 60% das indústrias B2B que responderam a 

pesquisa esperam um aumento nas suas métricas de satisfação de clientes devido à 

adoção de uma estratégia Omnichannel, e acima de 50% acreditam que um cliente 

Omnichannel agrega um valor maior ao longo do tempo no seu relacionamento com 

a empresa (FORRESTER, 2014).  

Para que tudo isso ocorra de forma sistemática e imperceptível aos clientes, e 

eles possam ter uma experiência suave nas transições entre os canais e pontos de 

contato, as empresas devem recorrer às tecnologias disponíveis e cobrar dos agentes 

que as representam seu uso correto e sistemático. Isso requer, obviamente, um 
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sincronismo entre as áreas internas com suporte de infraestrutura de TI e sistemas 

integrados. E, comparativamente à estratégia multicanal, isso é um passo adiante, 

extremamente desafiador.  

Já existe uma série de ferramentas com produtos analíticos nos centros de 

serviços aos clientes para todos os tipos de interação: falada, escrita, online e offline. 

Ademais, já é possível também fazer o mapeamento em tempo real da jornada que o 

potencial cliente percorre no mundo digital via desktop, smartphone, mídia social, etc. 

(KLIE, 2014). Mesmo quando o comprador está no ambiente físico das lojas, as 

tecnologias baseadas em sensores, como Beacons Bluetooth e RFID, conseguem 

propiciar a interface digital, fazendo a integração entre os universos online e offline. 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). Em termos tecnológicos, portanto, já 

existem soluções disponíveis que monitoram e medem todas as interações do 

comprador, independente de sua localização, que tornam sua experiência de compra 

cada vez mais fluida.  

 

2.3 Experiência do Cliente 

 

Uma das vertentes mais relevantes para alguns autores dentro do conceito de 

Omnichannel é criar uma experiência sem precedentes aos clientes graças às 

interações com canais e pontos de contato que proporciona (FRAZER; STIEHLER, 

2014). O termo “seamless experience” (ou “experiência contínua”) aparece de forma 

recorrente nos artigos e livros internacionais. Contudo, o constructo “experiência do 

cliente” é muito amplo. Pode-se dizer que esse arcabouço teórico é permeado por 

definições que entram em diversas esferas de conhecimento, tais como marketing, 

psicologia e economia comportamental. Num contexto de alta conectividade e 

diversos pontos de contato, a abrangência do cliente é bem maior e sua relevância, 

essencial (LEMON; VERHOEF, 2016).  

Uma definição compacta encontrada na literatura é que experiência do cliente 

é o constructo que abrange as emoções, e estas são indicadoras do que proporciona 

prazer ou dor ao cliente (HAGUE; HAGUE, 2018). Ainda dentro de uma conceituação 

mais enxuta, a experiência do cliente também é considerada como o conjunto de todas 
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as percepções e interações que os clientes possam ter com a organização ao longo 

de seu caminho (RICHARDSON, 2010; SWEETWOOD, 2016). Contudo, essas 

definições deixam muitos elementos em aberto. Lemon e Verhoef (2016, p. 70) 

conseguiram chegar a uma definição melhor ao considerar que a experiência do 

consumidor “é um constructo multidimensional focado nas respostas cognitivas, 

emocionais, sensoriais e sociais do consumidor para com as ofertas das empresas 

durante sua jornada completa de compra”. Essa experiência é criada por elementos 

cujo controle a empresa possui, mas também por outros, externos ao seu controle. 

Para chegar a uma experiência completa, há que considerar situações desde a busca 

até o pós-venda (VERHOEF et al., 2009). 

Em linha com essa definição, existem outros elementos com os quais as 

empresas devem trabalhar por serem considerados integrantes da conceituação, tais 

como: a distribuição física, a gestão da informação, as condições de pagamento, a 

oferta de preços, o suporte ao consumidor, as estratégias de geração de demanda 

online e off-line e o estudo de otimização dentro do próprio ponto de venda (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1995). O desafio é orquestrar todas essas esferas em organizações 

estruturadas em silos. Essa fragmentação interna das indústrias B2B faz com que seja 

desafiador para elas proporcionar a seus clientes experiências contínuas, como 

deveria ser em uma estratégia Omnichannel.   

Alguns autores afirmam que a postura ativa dos consumidores, interagindo com 

as redes sociais e com a empresa, produzindo um rastro de dados, é que torna 

possível que as empresas entreguem níveis de experiência melhores, quase que 

personalizados (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2003). Assim sendo, qualquer 

movimento que o consumidor realiza no ambiente digital gera uma experiência, 

independente ou não da empresa (VARGO; LUSCH, 2008). Portanto, a melhor forma 

de as empresas lidarem com esta situação seria se preparar para o pior e, a partir 

disso, construir, dentro da jornada que mapearam, o que seria a experiência ideal que 

gostariam que seus clientes vivenciassem (RICHARDSON, 2010).  

Contudo, a cooperação do consumidor como parte ativa na definição do 

conceito de experiência do cliente não é unanimidade. Existem autores que 

consideram que promover a interação cabe apenas às empresas. Portanto, elas 

deveriam mapear todos os pontos de contato que estão sob controle, estar atentas às 
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pistas que os consumidores deixam neles e, assim, moldar e integrar suas ações. 

Caberia às organizações, então, gerenciar os aspectos emocionais da experiência do 

cliente da mesma forma que tratam a gestão de produtos e serviços. Em outras 

palavras, o foco desta linha de estudos é a organização em si, e não a perspectiva 

dos clientes (BERRY; CARBONE; HAECKEL, 2002; MCCOLL-KENNEDY et al., 2015; 

RICHARDSON 2010).  

Como o objetivo deste estudo são as indústrias tradicionais B2B, o arcabouço 

teórico foi pesquisado de forma a encontrar referências para a construção do que seria 

o termo “experiência do cliente”, considerando a relação comercial entre 

organizações. A análise mais remota de experiência do consumidor é análoga à do 

B2C, ou seja, sob a óptica do comportamento dos clientes nas décadas de 1960 e 

1970. As variáveis que influenciam os compradores nas indústrias B2B têm quatro 

dimensões: individual, social, organizacional e ambiental. Estas variáveis, por sua vez, 

estão subdivididas em dois tipos: tarefas, relacionadas às variáveis econômicas e aos 

objetivos de negócios, e as não tarefas, que estariam ligadas a fatores mais 

emocionais e intangíveis (WEBSTER; WIND, 1972).  

O comportamento organizacional de compra é descrito como complexo pelo 

envolvimento de muitas pessoas no processo, tais como: usuários, influenciadores, 

tomadores de decisão, compradores e auditores. Os objetivos dos grupos nem 

sempre estão em consonância; há potenciais conflitos em relação aos critérios de 

decisão, o que alonga o ciclo de compra (WEBSTER; WIND, 1972). Tudo isso 

corrobora a relação entre o comportamento dos clientes e a influência nas pesquisas 

relacionadas à experiência do consumidor, pois tudo o que foi descrito se torna a base 

para o que, posteriormente, se chama de “jornada de compra do cliente” ou, ainda, 

“jornada de decisão do cliente” (LEMON; VERHOEF, 2016).   

Nas décadas de 1980 e 1990, o conceito de experiência do cliente evoluiu para 

“qualidade em serviço”, que pode ser definido como a métrica de quão bem o serviço 

entregue pela empresa corresponde ao esperado pelos clientes. Ou seja, para uma 

empresa ser considerada boa nesse quesito, ela deve entregar de forma consistente 

um serviço em conformidade com as expectativas dos clientes (LEWIS; BOOMS, 

1983). Isso torna o constructo mais subjetivo e eventualmente emocional, pois poderá 

depender do tipo de cliente e até do humor dele na interação. Portanto, a avaliação 
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poderá ser tanto racional, baseada estritamente nas entregas, como emocional 

(DABHOLKAR, 1995). Um comprador que foi criticado pelo superior, por exemplo, 

pode estar de mau humor no dia em que recebe a notícia da entrega de um serviço 

do fornecedor e, mesmo o serviço estando em conformidade com o que foi solicitado, 

ele pode avaliar mal a entrega. 

Por volta dos anos 2000, o CRM (Customer Relationship Management), ou 

seja, gerenciamento da relação com o cliente, adicionou mais um elemento na jornada 

evolutiva da experiência do cliente. Inicialmente, o CRM foi tratado como apenas uma 

ponte entre marketing e o setor de tecnologia da informação, isto é, uma tecnologia 

ou software que ajuda a coletar dados e informações dos clientes para lhes possibilitar 

uma melhor oferta de serviço (PEPPERS; ROGERS, 2016).  

Contudo, ao explorar suas vertentes, os estudos mostram que, se bem 

executado, o CRM traz benefícios em toda a cadeia da empresa: operações, vendas, 

atendimento ao cliente, pesquisa e desenvolvimento, etc. Sua aplicabilidade permeia 

diversas funções e faz com que o negócio se torne mais orientado aos clientes. Assim, 

o propósito do CRM seria o garantir relações de longo prazo com clientes 

significativamente estratégicos. (BUTTLE, 2000). Portanto, pode-se afirmar que o 

CRM tem o papel de possibilitar a construção de relacionamentos por meio do uso de 

sistemas para coletar e analisar dados, bem como proporcionar a integração dessas 

atividades na empresa como um todo. Isso é o que gerará valor para a empresa e 

para os clientes, ampliando a integração em toda a cadeia de valor (BOULDING et al., 

2005). A definição que congrega todos esses elementos é a seguinte: 

CRM pode ser pensado como um conjunto de práticas de negócios 
desenhadas simplesmente para colocar as empresas cada vez mais perto de 
seus clientes, visando aprender melhor sobre cada um e entregar mais valor 
individualmente a eles, com o objetivo geral de transformá-los mais valiosos 
para a empresa para valorizar ainda mais a organização. É uma abordagem 
de toda a empresa entender e influenciar o comportamento dos clientes 
através de análises significativas e comunicação de forma a melhorar a 
aquisição, retenção e lucratividade dos clientes (ROGERS; PEPPERS, 2016, 
p. 31).  

É importante notar que há uma diferença significativa entre um relacionamento 

de longo prazo feito pela equipe de vendas, muito comum no B2B, e uma base 

centralizada com informações relevantes sobre um cliente a que usuários cadastrados 

podem ter acesso. Esse aspecto da integração que a tecnologia possibilita, 



34 

 

interligando diversas partes do negócio, levaria, segundo Richard, Thirkell e Huff 

(2007), a uma “experiência sem precedentes”, termo que hoje é aplicado 

extensivamente nas definições de Omnichannel, conforme já mencionado. A 

integração que o CRM possibilita gerando uma experiência sem precedentes é 

reforçada na literatura, uma vez que o CRM é considerado como um facilitador do 

gerenciamento das relações, não somente pelo aspecto tecnológico, mas também 

pelas customizações que possibilita, pela integração e pela comunicação, 

minimizando os erros e permitindo que serviços sejam implementados e medidos de 

forma personalizada e rápida, observando-se inclusive o custo de servir (BERRY, 

1995).  

Outras vertentes que contribuíram para a evolução do conceito de experiência 

do cliente e que também passaram a ser mais discutidas em meados dos anos 2000 

colocavam a relevância do cliente como centro ou foco de negócios. De modo geral, 

esse arcabouço teórico sempre permeou os manuais de marketing, mas foi 

recentemente retomado devido a questões como: necessidade de aumento de 

produtividade no departamento de marketing, dinâmicas e variedades de mercados 

emergentes, intensificação da competição, além das diversas demandas geradas por 

clientes bem informados num mundo conectado e digital. Adicionalmente, o advento 

do CRM e outras tecnologias gerou um acesso mais fácil aos dados individualizados 

dos clientes, viabilizando uma parte desse constructo no dia a dia empresarial, já que 

há outros fatores que podem limitar o sucesso de uma empresa em sua abordagem 

centrada no cliente, com aspectos menos sistêmicos e mais voltados para barreiras 

organizacionais, como estrutura, cultura e métricas financeiras (LEMON; VERHOEF, 

2016; SHAH et al.; 2006).  

De qualquer forma, é importante notar que o diferencial de ter uma abordagem 

centrada nos clientes é justamente fazer disso um modelo diferente de condução dos 

negócios. Esta deve ser uma estratégia da companhia como um todo para atingir os 

objetivos especificados por clientes e para clientes específicos, ou seja, tratar clientes 

diferentes de forma diferente, pois a ideia é justamente elevar o valor de cada cliente 

dentro da empresa (PEPPERS; ROGERS, 2016). 

Na história de marketing recente, o foco no cliente ainda deu origem a diversas 

abordagens relacionadas ao tema de organizações orientadas a mercado. Alguns 
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estudos elegem os seguintes pilares para definir este conceito: foco no cliente, 

coordenação de marketing com o restante da empresa e rentabilidade como uma 

consequência da adoção dessa postura (KOHLI; JAWORSKI, 1990). Outros vão além 

e detalham que o foco no cliente significa ter uma detecção mais apurada sobre os 

mercados em que atuam e uma ligação com diversos níveis dentro dos clientes, com 

interligação de canais. Tudo isso levaria a capacidades superiores que impactariam 

até a forma de remuneração dos funcionários, levando em consideração a satisfação 

dos clientes e reconhecendo comportamentos que tenham maior competência para 

solucionar problemas (DAY, 1994). Todos esses conceitos emergiram paralelamente 

ao CRM, possibilitando que as empresas entendessem melhor as necessidades e 

desejos de seus clientes, tornando-as mais efetivas e eficientes no gerenciamento de 

seus relacionamentos (BOULDING et al., 2005).  

Por fim, o conceito mais atual, posterior a 2010, e que embasa a teoria sobre a 

experiência do cliente está relacionado ao engajamento de clientes. Num cenário 

digitalizado, em que o caminho percorrido no meio online pode ser inteiramente 

acompanhado, o grande feito das organizações é engajar seus clientes e não clientes 

nos mais diversos pontos de contato. O termo “engajamento” tem diversas nuances e 

tem sido vastamente discutido nos últimos anos. Uma das conceituações mais 

enxutas afirma que o engajamento é definido pelas interações comportamentais ativas 

dos clientes com as empresas, com potenciais clientes e clientes já existentes, de 

forma transacional (lealdade, recompra e intenção) ou não transacional 

(comprometimento, boca a boca, referências ou outras formas de influenciar online). 

Isso garantiria um volume maior de vendas, publicidade espontânea e aumentaria a 

reputação da marca. Ou seja, criaria valor para a companhia (CAMBRA-FIERRO; 

MELERO-POLO; VAZQUEZ-CARRASCO, 2013; KUMAR et al., 2010).  

Há definições que consideram mais dimensões além da comportamental. 

Vivek, Beatty e Morgan (2012) consideram que o engajamento de clientes pode ser 

manifestado de quatro formas: cognitiva, afetiva, comportamental e social. Os 

elementos cognitivos e afetivos incorporam as experiências e os sentimentos dos 

clientes, enquanto que os comportamentais e sociais envolvem a participação de 

clientes atuais e potenciais. 
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Alguns autores ainda definem níveis de engajamento. O nível um 

corresponderia à compra do produto e/ou serviço. O nível dois já evoluiria para a 

lealdade e recompra desse produto e/ou serviço. No nível três, o cliente compraria 

também prontamente outros itens do portfólio de seu fornecedor. No nível quatro, o 

cliente recomendaria a empresa quando questionado. Por fim, no último nível de 

engajamento, o cliente advogaria e promoveria a empresa em todas as oportunidades 

que tivesse. Portanto, o cliente engajado seria justamente aquele que, além de ser 

leal à marca, faz recomendações ativas de seus produtos e serviços (ROBERTS; 

ALPERT, 2010). 

Diferentemente de Vivek, Beatty e Morgan (2012), Maslowska, Malthouse e 

Collinger (2016), ao perceberem uma não convergência entre os conceitos ao longo 

do tempo, propuseram um novo modelo de engajamento de clientes que considera 

outras quatro dimensões: experiência de marca, consumo da marca, comportamento 

de diálogo com a marca e comportamento de compra do cliente. Todas elas estariam 

sob a influência de ações de marca da empresa, de outros clientes ou futuros clientes. 

Dessa forma, os autores defendem seu modelo como mais amplo que outros, pois vai 

além do conceito de engajamento com a marca, penetrando mais fundo, e de modo 

mais dinâmico e iterativo, o ecossistema de engajamento com o cliente 

(MASLOWSKA; MALTHOUSE; COLLINGER, 2016).  

Também foi pesquisado na literatura quais elementos táticos tornariam mais 

tangível uma boa experiência do cliente no contexto contemporâneo. Hague e Hague 

(2018) sintetizam a boa experiência em indústrias B2B como sendo proveniente de 

um bom relacionamento, de respostas rápidas e da construção de uma empresa com 

a qual seja fácil fazer negócio. E, assim como qualquer outra estratégia que seja 

implementada, eles ressaltam a importância básica do comprometimento da liderança 

e dos times de marketing e vendas. Contudo, em sua proposta, os autores defendem 

ainda como fundamental engajar os times internos nesta estratégia, promovendo a 

criação de uma cultura orientada ao cliente que permearia toda a organização 

(HAGUE; HAGUE, 2018). 

A pesquisa elaborada pela empresa B2B International, com mais de 500 

indústrias B2B, identificou quais são os seis principais pilares que seriam 

determinantes para que os fornecedores entreguem aos seus clientes uma 
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experiência excepcional: 1. Comprometimento: não pode ser um modismo, tem que 

ser consistente ao longo do tempo, mesmo em tempos de crise; 2. Cumprimento 

(Fulfillment): o cliente espera que a mercadoria ou serviços prometidos sejam 

entregues de acordo com o que foi solicitado todas as vezes e não esporadicamente. 

3. Fluidez: fazer negócios com o fornecedor deve ser algo prazeroso. Clientes B2B 

não querem ser passados de departamento em departamento e ficar frustrados e 

exaustos, tampouco querem ser envolvidos nas dificuldades internas da empresa; 4. 

Retorno: independente do canal de comunicação, os clientes querem ter respostas 

rápidas e assertivas; 5. Pró-atividade: exceder no atendimento, estar adiante com 

inovação e criatividade ao identificar as necessidades do cliente; 6. Evolução: o que 

hoje é considerado uma experiência excepcional, amanhã será normal. É preciso 

estar em constante mudança, melhorando as abordagens para continuar entregando 

experiência excepcionais ao cliente B2B (CUPMAN, 2016).  

A segunda etapa dessa mesma pesquisa consistiu em uma avaliação das 

empresas participantes nos seis pilares encontrados. Segundo os resultados obtidos, 

as empresas intensivas em conhecimento, como as dos segmentos de TI, financeiro, 

saúde e educação, possuem uma melhor avaliação na entrega de experiências aos 

clientes do que as empresas de serviços (telecomunicações, energia, etc.), 

distribuidores, empresas ligadas à construção ou a indústria em geral (CUPMAN, 

2016).  
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Quadro 3 – Resumo da evolução do conceito de Experiência do Cliente 
Fonte: Elaboração própria 

O Quadro 3 resume todo o histórico evolutivo dos conceitos que compõem a 

chamada experiência dos clientes ao longo do tempo e que foi construído com base 

em algo menos complexo, como o conceito de comportamento dos clientes, e aos 

poucos foi adquirindo mais complexidade, com sistemas, interações, análises 

aprofundadas de cadeia de valor, análise de comportamento e satisfação do cliente. 

Enfim, uma série de temas que podem ser explorados exaustivamente como únicos, 

o que não é objetivo do presente estudo. Trazer tais conceitos mostra que, mediante 

um cenário de alta conectividade e mobilidade, são outros temas que compõem a 

experiência do cliente, como o engajamento (um conceito ainda em construção na 

academia), e não mais algo apenas transacional, o que reforça o arcabouço teórico 

da estratégia Omnichannel explorado nesta pesquisa.  

Período Constructo Principais aspectos Autores citados 
Décadas 1960 
e 1970 

Comportamento dos 
clientes 

Dimensões B2B: individual, 
social, organizacional, 
ambiental, considerando 
tarefas e não tarefas 

WEBSTER; WIND, 1972 

Décadas 1980 
e 1990 

Qualidade em serviço Conformidade versus 
expectativa dos clientes 
(subjetividade, emocional) 

DABHOLKAR, 1995 
LEWIS; BOOMS, 1983 

Início anos 
2000 

CRM Entendimento dos clientes; 
integração da cadeia de valor 
da empresa e geração de 
valor 

BERRY, 1985 
BOULDING et al., 2005 
BUTTLE, 2000 
PEPPERS; ROGERS, 2016 
RICHARD; THIRKELL; 
HULL, 2007 

Meados anos 
2000 

Cliente no centro/foco 
da empresa 

Estratégia da companhia, 
entendimento de 
necessidades, 
reconhecimento do 
comportamento e geração de 
valor 

DAY, 1994 
KOHLI; JAWORSKI, 1990 
LEMON; VERHOEF, 2016 
SHAH et al., 2006 

Após 2010 Engajamento de 
clientes 

Envolvimento cognitivo, 
afetivo, comportamental e 
social. Está além do 
transacional: clientes podem 
advogar pela marca. 
Lealdade, satisfação e 
maiores vendas como 
prováveis resultados.  
Engajamento dos times 
internos, promovendo a 
criação de uma cultura 
orientada ao cliente que 
permeia toda a organização 

CAMBRA-FIERRO; 
MELERO-POLO; VÁSQUEZ-
CARRASCO, 2013 
KUMAR et al., 2010 
MASLOWSKA; 
MALTHOUSE, COLLINGER, 
2016 
VIVEK; BEATTY; MORGAN, 
2012 
ROBERTS; ALPERT, 2010  
HAGUE; HAGUE, 2018 
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 Ou seja, o que se percebe nas definições encontradas é que a maior parte das 

consequências desse comportamento engajado se refere a conseguir gerar valor 

percebido pelos clientes atuais e potenciais, aumentar a lealdade, a confiança e a 

recomendação da marca, além do aumento da satisfação dos clientes. Este conjunto 

de conceitos já está completamente alinhado à experiência atual dos clientes no 

ambiente digital e móvel, e com isso se encerra a revisão histórica deste constructo 

tão amplo e complexo que é a experiência do cliente. 

 

2.4 Jornada dos Clientes 

 

Ao desmembrar mais uma parte do constructo experiência do cliente, chega-se 

ao conceito de jornada do cliente, uma tradução livre de customer journey ou, ainda, 

customer path. Conforme já visto, a experiência do cliente apresenta uma natureza 

holística, que é permeada de aspectos cognitivos, afetivos, emocionais, sociais e 

físicos, com contatos diretos e indiretos entre clientes, fornecedores e marcas, sendo 

que isso necessariamente gera múltiplos pontos de contato, que formarão a jornada 

do cliente (MCCOLL-KENNEDY et al., 2015). Segundo a McKinsey (2017): 

As jornadas do cliente consistem de uma progressão de pontos de contato 
que juntos somam a experiência que os clientes obtêm quando interagem 
com as empresas. Ver o mundo como seus clientes ajudam as empresas 
líderes a organizar e mobilizar melhor seus funcionários em relação às 
necessidades dos clientes. 

A jornada integra, portanto, diversos conceitos: a satisfação das necessidades 

dos clientes, experiência e a estratégia Omnichannel. A Figura 3 ajuda a ilustrar a 

importância desse constructo:  

 
Figura 3 – Satisf. clientes por ponto de contato e a satisfação na jorn.Comp. 

Fonte: MCKINSEY (2017, p.07). 
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Na Figura 3 são ilustrados alguns dos diversos canais e pontos de contato que 

um cliente pode ter com a empresa fornecedora. Se forem medidos individualmente, 

estarão conceituados com aprovação alta; contudo, a satisfação do cliente, 

considerando isso como uma medida próxima de experiência do cliente, é baixa. Por 

isso, se torna importante a mobilização e a organização da estrutura da empresa para 

que se possa oferecer valor de forma consistente aos clientes, fazendo melhorias na 

jornada do cliente continuamente, do começo ao fim (MCKINSEY, 2017).  

Nesta era de conectividade, há diversos pontos de contato sem linearidade, 

que fazem com que o caminho a ser percorrido não seja tão intuitivo. Há vários 

elementos que estão no controle dos clientes e que podem influenciá-los a dar voltas, 

entrando e saindo de etapas inúmeras vezes, antes de tomar uma decisão. As redes 

sociais têm um peso enorme aqui porque com elas os clientes passam a ter um 

engajamento mais contínuo. Com tantos pontos de contato, a empresa que deseja 

impactar os clientes deve conhecer os pontos críticos desse caminho e focar seus 

esforços para intensificar a comunicação, a presença no canal e a interface com eles, 

tornando-os engajados e leais. (KOTLER; KARTAJAYA; SETAWAN, 2017; 

SWEETWOOD, 2016).  

A literatura consultada sugere que os pontos de contato podem ser agrupados 

em quatro categorias: 1. Pontos de propriedade da marca, ou interações dos clientes 

que são planejadas e gerenciadas pela marca; 2. Pontos de propriedade de parceiros, 

ou interações dos clientes que são projetadas e geridas por um ou mais parceiros, tais 

como agências de marketing, canais de distribuição; canais de comunicação, 

parceiros de programas de fidelidade, etc.; 3. Pontos de contato de propriedade do 

cliente, ou clientes atuando e pensando em sua própria necessidade ou desejo 

durante os diversos estágios de compra, e 4. Pontos de contato externos ou sociais, 

ou depoimentos de outros clientes, colegas, família, fontes de informações 

independentes, etc. (LEMON; VERHOEF, 2016). 

Do ponto de vista histórico, a origem do termo “jornada do cliente” pode ser 

encontrada em 1898, quando St. Elmo Lewis, um profissional americano de marketing 

e vendas, criou o famoso modelo AIDA – que significa Atenção, Interesse, Desejo e 

Ação – para fazer com que o cliente efetue a compra (LI; YU, 2013). Uma derivação 
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desse modelo foi trabalhada ao longo dos anos, muitas vezes sendo chamada de 

“funil de marketing e vendas”, ou ainda de “compras/conversão”.  

Independente da denominação, o conceito sempre foi o mesmo: entender quais 

seriam as etapas que os clientes percorrem ao longo do caminho para efetivar a 

compra. Na prática, isso é muito complexo, pois pode variar de indústria para indústria, 

dependendo do envolvimento de mercados mais tradicionais, digitais, entre outros 

fatores. Uma indústria com alta frequência de compra e baixos riscos deverá ter um 

caminho mais simples do que uma indústria com muito envolvimento do cliente para 

desenvolvimento de produtos e serviços em parceria com o fornecedor. Até mesmo a 

cultura dos países pode influenciar no caminho percorrido de indústrias similares que 

estejam em mercados geográficos diferentes (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 

2017).  

A Figura 4 ilustra as etapas de um funil tradicional. Dentro dele, os profissionais 

de marketing usam suas táticas para criar interação com seus clientes e influenciá-los 

para que percorram cada uma das etapas. A estratégia será bem-sucedida quando a 

marca atrair o cliente na fase de conhecimento ou descoberta e o mantiver até 

conquistar sua lealdade (COURT et al., 2009). É interessante notar que muitos 

elementos que estão neste funil compõem partes dos constructos experiência do 

cliente e engajamento, conforme abordado no tópico 2.3. 

Também é possível perceber na Figura 4 o caminho completo que o cliente 

percorre: no início, ele conhece a marca por meio de publicidade, referências, boca a 

boca, etc. Muito provavelmente, considerando a opinião dos outros e realizando 

pesquisas online comparativas de produtos e serviços, ele poderá incluir determinada 

marca em seu rol de preferências. A etapa seguinte é escolher uma marca em 

detrimento das outras. Uma vez estando com a intenção de compra, o cliente pode 

efetuá-la. Se sua experiência ao longo desse caminho foi satisfatória, ele se torna leal 

à marca. Ao se tornar leal, ele expandirá seu relacionamento com a empresa e 

passará a defendê-la de forma espontânea, advogando pela marca (KOTLER; 

RACKHAM; KRISHNASWAMY, 2006). 
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Figura 4 - Funil genérico de Marketing/ Vendas/ Compras/ Conversão 

Fonte: KOTLER; RACKHAM; KRISHNASWAMY, 2006 (adaptado). 

Um cliente recomendar um fornecedor a outro cliente gera muito mais 

credibilidade do que qualquer argumento que a equipe de vendas mais preparada 

apresente aos tomadores de decisão. Um cliente leal retornará diversas vezes e, 

durante seu ciclo de vida com a empresa, gastará uma quantia significativa. No B2B 

clientes grandes são quase que uma obsessão entre os fornecedores. Portanto, para 

mantê-los em sua carteira é fundamental torná-los leais, pois sua perda pode causar 

um grande impacto no faturamento da empresa (HAGUE; HAGUE, 2018). Os autores 

defendem também que relações interpessoais com um fornecedor possuem na 

atualidade grande potencial de elevar o nível de lealdade dos clientes. Isso é reforçado 

em outro estudo, que defende o relacionamento de qualidade entre indústrias B2B 

como essencial para a lealdade, sendo que o conceito engloba confiança, 

comprometimento, satisfação e serviço de qualidade (RAUYREN; MILLER; BARRET, 

2007) – muito alinhado ao que foi discutido no constructo experiência do cliente.  

Entre as indústrias B2B muitas vezes é utilizada a expressão “falsa lealdade”, 

ou seja, um cliente mantém um fornecedor por décadas simplesmente porque realizar 

a troca será muito trabalhoso para a organização, pois requer novas aprovações, um 

novo contrato de níveis de fornecimento, além das negociações financeiras. E, depois 

de todo este processo, existe o risco de o novo fornecedor ter um desempenho igual 

ou pior que o do anterior (HAGUE; HAGUE, 2018). 

Ao retomar o conceito de jornada do cliente, algo que fica patente no universo 

de indústrias B2B é que, se já é difícil mapeá-la no B2C, onde as transações são mais 

esporádicas, com menos customização e o número de pessoas envolvidas em uma 

Conhecimento / Descoberta da marca 

Consideração da marca

Preferência pela marca

Intenção de compra

Ato de compra

Lealdade
Defesa 

da marca
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jornada regular é baixo, no B2B a situação fica um pouco mais complicada. 

Normalmente os relacionamentos são de mais longo prazo, com recompras 

frequentes, com muitas pessoas envolvidas no processo (de 15 a 20) e um alto nível 

de customização. E, se algo der errado, o custo de perda do cliente pode significar 

até a falência do fornecedor (MCKINSEY, 2017). Portanto, mapear a jornada do 

cliente no B2B torna-se mais do que necessário no contexto atual.  

Indústrias B2B que já passaram por esta etapa e pela construção da jornada 

dos clientes chegam a relatar que o ideal é representá-la não mais como um funil 

tradicional, mas sim como uma espiral ou um símbolo do infinito. A jornada da 

empresa de tecnologia SAS, representada na Figura 5, demonstra que o 

relacionamento para criar uma experiência diferenciada com os clientes tem que ser 

contínuo, e por isso sua representação é colocada numa figura que se assemelha ao 

símbolo do infinito. De qualquer forma, na essência ela segue os padrões do funil 

tradicional, com a diferença de que aqui a recomendação ganha papel de destaque. 

O ato de recomendar, na Figura 5, é o que leva à lealdade e à defesa da marca, 

analogamente ao que foi demonstrado na Figura 4. 

 
Figura 5 – Exemplo funil Indústrias B2B:SAS 

Fonte: SWEETWOOD, 2016 (tradução livre). 

Os sistemas disponíveis ajudaram a SAS a definir sua jornada, representada 

na Figura 5, e a trabalhar conteúdos mais personalizados em suas comunicações, 

considerando o estágio de compra em que o potencial cliente se encontra, para 

entregar uma mensagem mais certeira. Segundo a autora, os fatores mais críticos 
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para seguir adiante neste processo foram: 1. transformação da organização de 

marketing para formar um time muito mais analítico; 2, engajamento de pessoas -

chave para formar uma coalizão do projeto; 3. mudança de mentalidade (mindset), de 

reativa para proativa; 4. mudança de estrutura, de silos corporativos para áreas 

interdisciplinares; 4. Mudança de talentos, de tradicionais para modernos; 5. mudança 

na liderança, de responsiva para ágil (SWEETWOOD, 2016).  

É importante lembrar que a SAS está alinhada com a definição usada neste 

estudo para indústrias tradicionais B2B, pois foi fundada em meados da década de 

70, sendo uma indústria de software que comercializa seus produtos para outras 

empresas. Os relatos deste trabalho mostram que, mesmo uma indústria que trabalha 

com informação e sistemas, levou cerca de seis anos para concluir todas as 

mudanças derivadas do estudo da jornada de seus clientes (SWETWOOD, 2016).  

Ao aprofundar os estudos de jornada do cliente em indústrias B2B visando 

nortear as empresas a iniciar este processo, a Mckinsey (2017) conduziu uma 

pesquisa cujo resultado sugere que haveria seis tipos comuns de jornadas que 

moldam a experiência dos clientes B2B na maior parte dos segmentos, cobrindo seu 

ciclo de vida de ponta a ponta, conforme resume o Quadro 4. 

Tipos jornada cliente 
B2B 

Descrição das principais atividades 
durante a jornada 

Necessidade básica do cliente 

Jornada 1: Identificar 
produtos e serviços 

Traduzir em soluções uma necessidade 
latente do cliente por meio de pesquisa 
online ou vendas técnicas 

Suporte técnico  

Jornada 2: Selecionar 
fornecedor e comprar 

Comparar diferentes fornecedores: 
ofertas, preços, custo total de 
aquisição, performance e valor 

Agilidade para obter 
informações sobre custo total de 
aquisição  

Jornada 3: Desenvolver 
em parceria com o 
fornecedor 

Trabalhar conjuntamente com o 
fornecedor para desenvolver solução 
customizada. Processo pode ser longo 
e se estender por anos 

Governança entre os envolvidos 
no projeto nas duas empresas  

Jornada 4: Lidar com 
eventos inesperados 

Comprador tem que lidar com uma 
série de eventos adversos e encontrar 
fornecedor parceiro para mitigar 
problemas 

Minimizar interrupções e 
impactos no negócio 

Jornada 5: Usar produtos 
para obter serviços 

Produto requer manutenção periódica. 
Jornada deve envolver um fácil uso e 
alternativas com bom custo-benefício 

Maximizar eficiência 

Jornada 6: Recomprar 
com frequência 

Recomprar um produto conhecido, com 
alta frequência 

Eficiência, sem erros e com bom 
custo 

Quadro 4 - As seis jornadas mais comuns de clientes B2B 
Fonte: MCKINSEY (2017, p.60). 
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A jornada 1 está relacionada à grande dificuldade dos clientes B2B para 

encontrar os produtos e serviços ideais para suas necessidades. Indústrias que têm 

uma base de clientes muito fragmentada, ou ainda que não são parte do negócio 

principal de seus clientes, devem conhecer bem esta jornada para poder identificar o 

que poderia agregar valor ao relacionamento. A jornada 2 reflete situações em que o 

comprador tem que atender múltiplos critérios das partes interessadas em pouco 

tempo. A maioria acaba tomando decisão baseada em preços e se frustra 

posteriormente. Portanto, a forma de o fornecedor melhorar a experiência do 

comprador nesta jornada é disponibilizando informações dos produtos e serviços, 

além de ferramentas simples de custo total de aquisição, para que os compradores 

possam fazer escolhas embasadas e de forma ágil (MCKINSEY & COMPANY, 2017).  

A jornada 3 é considerada muito crucial em empresas focadas em inovação. 

Normalmente, a falta de um ponto focal de gerenciamento no fornecedor acaba 

comprometendo a experiência com o cliente, pois o ele tem que trabalhar com seu 

departamento de Pesquisa & Desenvolvimento e, ao mesmo tempo, com a equipe 

comercial do fornecedor, visando soluções economicamente viáveis. Definir a 

governança do projeto entre as partes envolvidas é a solução para deixar esta jornada 

mais fluida. Outra jornada crítica é a 4, em que o comprador tem que lidar com 

equipamentos quebrados, paradas de produção e entregas não realizadas. A forma 

como essas situações chegam ao fornecedor e a assertividade e agilidade com que 

são tratadas vão determinar a entrega de uma boa ou má experiência ao cliente. De 

forma similar, a jornada 5 é considerada decisiva no relacionamento B2B, uma vez 

que, para produtos que envolvem manutenção periódica, o serviço prestado ao longo 

do relacionamento acaba pesando mais do que a aquisição do produto em si 

(MCKINSEY, 2017).  

Por fim, a última jornada descrita é aquela em que há recompra frequente por 

parte do comprador. Esta jornada acaba sendo mais transacional, ainda assim, é 

bastante sensível a erros, e estes podem comprometer a operação da empresa 

cliente, portanto, é necessária uma maior agilidade neste caso. O caminho percorrido 

para obter cotação e renovação de contratos também é mais árduo e tornar esta 

experiência da jornada 6 mais agradável é o grande desafio dos fornecedores 

(MCKINSEY, 2017). 
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Conforme foi evidenciado até o momento, mapear a jornada de clientes B2B 

envolve um universo muito complexo, com diversas figuras e papéis, por isso ainda 

não há um consenso sobre suas etapas. A situação fica ainda mais complicada no 

contexto digital. Alguns autores defendem que a mobilidade, aliada à intensa 

digitalização, faz com que as etapas de conhecimento e consideração sejam 

comprimidas e a jornada do cliente, então, começaria no ato de compra, muito similar 

ao descrito na jornada 2 do Quadro 4. A partir daí, teria início uma espiral de lealdade: 

o cliente gosta da marca, se torna fã e a defende. (EDELMAN; SINGER, 2015).  

Num mundo conectado, o caminho genérico percorrido pelos clientes, seja em 

B2B ou B2C, passa a ser representado pelos cinco “As”: Aware (gerar conhecimento); 

Appeal (criar interesse); Ask (perguntar); Act (entrar em ação, comprar) e Advocate 

(recomendar). Na etapa de conhecimento, os clientes são impactados pela 

recomendação de outras pessoas, anúncios e experiências passadas. Isso pode 

acontecer tanto em ambiente online como offline. Posteriormente, os clientes 

processam todas as mensagens a que são expostos (apelo). No estágio de perguntar, 

os clientes pedirão a opinião dos amigos e profissionais, pesquisarão em ferramentas 

de busca ou entrarão em contato com a empresa. Por fim, comprarão e advogarão o 

produto ou serviço adquirido. É importante notar que a etapa de perguntar tem sinergia 

com a de defender, pois o cliente buscará informações por meio de suas redes sociais 

para seguir seu caminho de compra (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). Fica 

evidente que, por ser tema ainda novo, há muito espaço para discussão e construção 

de novas teorias acerca da jornada dos clientes.  

Para os fins propostos nesta pesquisa, o Quadro 5 sintetiza os conceitos 

abordados ao longo deste capítulo, que foram considerados para a elaboração do 

roteiro de entrevista e dos questionários que fazem parte do método: 
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Quadro 5 - Resumo dos conceitos adotados na pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

Como o intuito deste estudo é identificar quais os fatores determinantes e as 

barreiras para a evolução da estratégia Omnichannel, no Quadro 6 são sumarizados 

os principais pontos que foram encontrados neste capítulo ao longo da conceituação 

dos três constructos que fundamentam este estudo. 

Tópico  Autores Características principais 

Estudos do 
Futuro ou 
Prospecção 

BERGER, 2004 
GODET; ROUBELAT, 1996 
PRAHALAD; HAMMEL, 2005 
SARDAR, 2010 
YOSHIDA, 2011  

Não é futurologia, mas sim obter conhecimentos. 
Olhar para o amanhã para capturar 
oportunidades. Ver longe, ampliar a visão, 
perceber inter-relações e gerar análises em 
profundidade. Tudo isso para identificar os 
possíveis caminhos nos próximos anos, e 
subsidiar a tomada de decisão dentro das 
organizações. 

Delphi HASSON; KEENEY, 2011 
HELMER-HISCHBERG, 1967 

Delphi clássico utiliza a opinião de um grupo de 
especialistas por meio de um elaborado 
questionário que é aplicado repetidas vezes, 
intercalados com feedback controlado para 
alcançar a convergência ou consenso de opinião 
entre os especialistas. 

Ominichannel  

BRYNJOLFSONN; HU; 
RAHMAN, 2013;  
KOTLER; KARTAJAYA; 
SETIAWAN, 2017 
SOPADJIEVA; DHOLAKIA; 
BENJAMIN, 2017;  
SWEETWOOD, 2016 
VERHOEF; KANNAN; 
INMAN, 2015 

É uma estratégia que amplia a experiência do 
cliente por meio de uma integração sem 
precedentes dos canais e pontos de contato 
online e offline. A transição é feita de forma 
suave, em uma jornada de compras que evolui de 
forma fluida e prazerosa.  

Experiência do 
cliente 

CAMBRA-FIERRO; 
MELERO-POLO; VÁSQUEZ-
CARRASCO, 2013 
KUMAR et al., 2010 
VIVEK; BEATTY; MORGAN, 
2012 
HAGUE; HAGUE, 2018 

Envolve aspectos emocionais, cognitivos, 
comportamentais e sociais visando engajar o 
cliente com a empresa. Vai além do aspecto 
transacional. Permeia todos os pontos de 
contato. O cliente se torna leal e faz 
recomendações ativas sobre o fornecedor.  

Jornada do 
cliente 

MCCOLL-KENNEDY et al., 
2015 
MCKINSEY, 2017 
KOTLER; KARTAJAYA; 
SETAWAN, 2017 
SWEETWOOD, 2016 

Progressão de pontos de contatos que juntos 
geram a experiência do cliente. Os caminhos 
percorridos não são intuitivos. É preciso conhecer 
os pontos críticos para entender como atuar. É 
uma evolução do conceito de funil nesta era de 
conectividade.  
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Fatores Determinantes Tópico Autores 
Integração de sistemas e todos os 
canais e pontos de contato 

Omnichannel SOPADJIEVA; DHOLAKIA; BENJAMIN, 
2017; VERHOEF; KANNAN; INMAN, 2015 

Estrutura integrada e interdisciplinar 
com foco no cliente,  
Uso das tecnologias pelos agentes  
Bom relacionamento interpessoal 

Experiência do 
cliente 

HAGUE; HAGUE 2018 
CUPMAN, 2016 

Retorno rápido e assertivo 
Empresa fácil de fazer negócio 
Engajamento dos times internos 
Comprometimento 
Cumprimento (fullfilment) 
Proatividade 
Evolução constante na abordagem 
com o cliente  
Transformação da organização de 
marketing 

Jornada do 
Cliente SWEETWOOD, 2016  Engajamento de pessoas-chave  

Mentalidade (mindset) 
Liderança ágil 

Barreiras Tópico Autores 
Sistemas e plataformas de integração Omnichannel, 

Experiência do 
cliente e 
Jornada dos 
Clientes 

SOPADJIEVA; DHOLAKIA; BENJAMIN, 
2017; VERHOEF; KANNAN; INMAN, 2015 
HAGUE; HAGUE 2018; SWEETWOOD, 
2016  

Silos corporativos / Estrutura 
Organizacional 
Mentalidade (mindset) 

Liderança responsiva 

Quadro 6 - Fatores determinantes e barreiras – referencial 
Fonte: Elaboração própria 

Entre os fatores determinantes explicitados no Quadro 6, a integração dos 

sistemas é algo considerado estruturalmente fundamental para que se possa seguir 

adiante com uma estratégia Omnichannel. A literatura atesta que a tecnologia na 

maior parte dos casos já não é uma barreira; contudo, envolve custos elevados, por 

isso ainda pode ser vista como um entrave em algumas empresas.  

E não basta adotar as tecnologias: é crucial que os agentes envolvidos usem a 

tecnologia em suas atividades. Em todos os tópicos aparece o tema de integração de 

áreas, pessoas, mudança de mentalidade, quebra dos silos organizacionais, 

empresas direcionadas para fora e com foco no cliente. É necessário, portanto, que 

uma grande transformação ocorra dentro das organizações e que seja apoiada pelas 

lideranças para que se possa avançar em estratégias como a Omnichannel, o que 

pode ser bem complexo em estruturas que não nasceram digitais, tais como as 

indústrias B2B tradicionais, como ressalta a autora Adele Sweetwood (2016).  
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3. MÉTODO DE PESQUISA  

O Capítulo 3 especifica o método de pesquisa utilizado. Sua estrutura foi feita 

de forma a proporcionar ao leitor um entendimento do posicionamento do método 

utilizado neste estudo para, em seguida, abordar em detalhes a tipologia de pesquisa 

científica, quando o método Delphi será explicado em detalhes, inclusive por meio de 

figura ilustrativa, de forma que fique justificada a adoção desta metodologia. Por fim, 

são expostas a unidade de análise e a coleta de dados, sendo detalhada a 

caracterização dos respondentes.  

 

3.1 Posicionamento do Método 

 

Para fins de esclarecimento, a linha epistemológica adotada neste trabalho é 

crítica ao positivismo. Não serão formuladas premissas ou hipóteses a ser 

comprovadas. A experiência dos clientes, suas jornadas e as diversas interfaces que 

são criadas frente a um mundo de conectividade intensa e possibilidades de negócios 

infinitas não devem ser enquadradas com o intuito de generalização.  

Afinal, a intenção da indução é partir de casos particulares, derivados de 

observação ou experimentos, e alcançar a universalização para construir uma 

hipótese ou teoria (POPPER, 2005), ou seja, pressupõe-se que, na média, tudo 

caminha de forma semelhante. Contudo, ao trazer o conceito de indução para o objeto 

do presente estudo, dentro dos tópicos experiência e jornada do cliente em 

relacionamentos B2B, fica claro que hoje estão sendo construídas tecnologias com 

inteligência avançada para tentar apreender o mínimo que seja sobre o 

comportamento humano, de forma preditiva. Assim, o sistema em questão, além de 

ambíguo, é complexo demais para generalizações.  
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Outro ponto que justifica a dificuldade de uma generalização é que uma das 

saídas discutidas com mais frequência para este caos da era da conectividade e 

dados seria partir para um modelo que levasse à personalização – um bom indicativo 

de que nada muito genérico seria suficiente para tornar bem-sucedidas estratégias de 

negócios como a Omnichannel.  

 

3.2 Tipologia de Pesquisa Científica 

 

Quanto à natureza, o presente estudo classifica-se como uma pesquisa 

aplicada. Como o próprio nome já indica, apesar da extensa fundamentação teórica, 

a maior contribuição esperada deste tipo de trabalho é que seja aplicado 

preferencialmente no mundo empresarial por estar no âmbito da administração de 

empresas. Por isso, muitos autores consideram que a pesquisa aplicada se destina a 

solucionar determinados problemas, mais específicos e relacionados a interesses 

locais. Suas contribuições deverão ser tais que possam ser utilizadas para fins 

específicos, detalhados ao longo do trabalho. Isso a difere de uma pesquisa 

acadêmica, cuja principal motivação está associada ao interesse do pesquisador, 

sendo considerada de caráter mais especulativo (VERGARA, 1990).  

Já em relação à forma de abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

pois o intuito é, de fato, explorar o tema com maior profundidade. Para tanto, serão 

utilizadas entrevistas e o método Delphi, pois a estratégia Omnichannel B2B é um 

assunto de complexidade incomum. Não é possível reduzi-lo a simples variáveis para 

capturar suas interfaces e interações: faz-se necessária uma pesquisa qualitativa para 

representá-lo em sua totalidade (FLICK, 2009).  

Neste projeto, haverá o trabalho e o envolvimento direto do pesquisador em 

campo visando à observação, ao entendimento e à análise dos fatos (GODOY, 1995). 

Em outras palavras, o projeto será conduzido com o uso de técnicas interpretativas 

de forma a traduzir, transcrever e até decodificar alguns fenômenos relacionados ao 

tema Omnichannel dentro da esfera social, o que está alinhado ao objeto de um 

estudo qualitativo, baseado numa matéria viva, muitas vezes única, ambígua e 

raramente replicável (MAANEN, 1979).  
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O grande desafio dos estudos qualitativos, assim como nos quantitativos, é 

conferir rigor aos procedimentos adotados. Nos quantitativos, isso é assegurado por 

meio da avaliação de confiabilidade (SOUZA; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017). 

Nas pesquisas qualitativas, por sua vez, o rigor deve ser obtido com a aplicação de 

fundamentos de confiabilidade, que é composta por quatro elementos: credibilidade, 

confiança, validade e transferência. A credibilidade está relacionada ao quão estáveis 

são os dados coletados; a confiança reflete a capacidade de o pesquisador de fato 

obter dados que podem ser utilizados; a validade está relacionada à neutralidade da 

posição do pesquisador e, por fim, a transferência indica validade externa e 

aplicabilidade do que foi estudado em outras situações (HASSON; KEENEY, 2011).  

Além de qualitativa, a pesquisa será exploratória no que tange aos seus 

objetivos. Conforme demonstrado na Figura 1, no item da justificativa do trabalho, a 

estratégia Omnichannel em indústrias B2B ainda é um assunto pouco explorado no 

universo acadêmico. Requer maior aprofundamento, familiaridade com o conceito em 

si e aplicabilidade no mundo empresarial. Portanto, o principal objetivo é conhecer 

melhor a situação que envolve o tema, construindo um diálogo entre a teoria e a 

prática, sendo assim, uma pesquisa exploratória (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 

2018). Os estudos encontrados ao longo desta pesquisa demostram que os conceitos 

que se pretende abordar ainda são pouco explorados. Existe, portanto, matéria a ser 

estudada, conceituada e esclarecida, uma vez que o repertório existente não se 

demonstra satisfatório (RAUPP; BEUREN, 2006). 

Os procedimentos técnicos utilizados para conduzir esta pesquisa qualitativa 

exploratória são basicamente dois: a) realização de entrevista com especialistas – 

realizada presencialmente com quatro gestores de marketing de negócios industriais 

B2B, incluindo fabricantes, proprietários da cadeia de distribuição industrial e 

consultores especializados no tema. Esta etapa faz parte do início do processo do 

método Delphi. É facultativa, mas no presente estudo foi realizada. O intuito foi 

identificar e explorar nuances de potenciais pontos relevantes para a elaboração do 

questionário que será usado na segunda etapa de pesquisa; b) aplicação do método 

Delphi – foram realizados dois painéis online, com cerca de 30 especialistas, a fim de 

discutir os objetivos da pesquisa. 
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A Figura 6 resume a tipologia da pesquisa científica sob todos os aspectos 

tratados até o momento neste tópico.  

 
Figura 6 - Tipologia da pesquisa científica 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.3 Método Delphi 

 

 A escolha do método Delphi foi feita pelo entendimento de que o processo é 

robusto o suficiente como técnica de pesquisa qualitativa para amparar um estudo 

deste porte. Segundo os critérios de confiabilidade, Delphi tem rigor suficiente: a 

credibilidade é obtida pela iteração e feedback fornecidos aos especialistas; a 

confiança é alcançada com a inclusão de um grupo bem selecionado de especialistas; 

a validade é avaliada pelo material gerado durante o processo da pesquisa e, por fim, 

a transferência pode ser estabelecida por meio da verificação da aplicabilidade dos 

resultados obtidos com o consenso do grupo de especialistas (HASSON, KEENEY, 

2011).  

Outro aspecto que justifica a utilização do método Delphi reside no fato de que 

o tema estratégia Omnichannel B2B também se encaixa nas recomendações 

acadêmicas. Na literatura, Delphi é recomendado quando não são possíveis (ou não 

estão disponíveis) dados quantitativos ou, ainda, em casos de grande incerteza sobre 

o futuro com uso de dados históricos, dada a perspectiva de mudanças estruturais 

significativas (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). Ainda, há recomendação de uso de 

Delphi para estudo de fenômenos dos quais se tem conhecimento limitado, visão geral 

incipiente e falta de consenso. O uso de especialistas é a forma que este método 

encontra para superar tais obstáculos (FRANKLIN; HART, 2007).  
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De forma geral, os estudos acadêmicos convergem que este método pode ser 

melhorado se for aliado a outras abordagens, como tantos outros métodos existentes, 

mas ressalta que os resultados obtidos têm sido muito satisfatórios nas pesquisas que 

o utilizaram. Isso reforça a percepção de ser este um procedimento bem desenvolvido, 

pois ajuda a demonstrar e quantificar o consenso entre especialistas, já que 

normalmente, dos assuntos sobre os quais não há consenso emergem as maiores 

oportunidades e tópicos relevantes que devem ser abordados (ROWE; WRIGHT, 

2011).  

Alguns pontos são cruciais para a boa condução do método Delphi: a) o 

anonimato e a individualidade da resposta dos participantes, para que sejam 

abandonados eventuais rigores científicos por parte dos respondentes em prol de uma 

visão de fato futurística. Ademais, ao evitar o contato direto dos participantes, mitiga-

se risco de alguns assumirem os papéis de líderes e direcionarem as opiniões; b) a 

elaboração do questionário deve ser estruturada com as informações conhecidas do 

assunto e enunciadas já com a mensagem de futuro, de forma que equalize a 

linguagem e oriente o respondente a focar no que está por vir; c) nas rodadas, deve 

ser possível aos participantes revisar sua interpretação à medida que outras visões 

que surgem ao longo da condução do método, como parte do processo de 

convergência que ele requer. Isso muitas vezes é denominado “feedback controlado” 

(BAÑULS; TUROFF, 2011; WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000; ROWE; WRIGHT, 1999).  

É importante ressaltar que há diferenças entre os autores no que diz respeito 

ao método. Enquanto Wright e Giovinazzo (2000) defendem a elaboração do 

questionário previamente ao painel mediante a interação dos coordenadores da 

pesquisa e até entrevistas com especialistas do setor (não participantes dos painéis) 

para validar as principais vertentes que deverão fazer parte do questionário 

(GIOVINAZZO; FISCHMANN, 2001). Rowe e Wright (1999), bem como Martino 

(1993), consideram que a primeira etapa do procedimento permite que os 

especialistas identifiquem e elaborem as proposições que consideram mais relevantes 

para o estudo. Somente após esta etapa não estruturada é que o coordenador da 

pesquisa deveria elaborar o questionário estruturado.  

Outra diferença é o número de rodadas: alguns pesquisadores realizam apenas 

uma e, outros, mais que duas. Contudo, segundo a literatura, realizar duas rodadas 
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seria o suficiente, considerando-se a contagem a partir do momento em que se obtém 

o questionário estruturado. A cada etapa, as respostas são analisadas e aplica-se 

uma estatística básica que permite sumarizar as polarizações e entender o caminho 

que a pesquisa está delineando. A Figura 7 demonstra a sugestão dos autores Wright 

e Giovinazzo (2000) para um procedimento básico de Delphi.  

 
Figura 7 - Processo pesquisa Delphi 

Fonte: WRIGHT; GIOVINAZZO (2000, p.57). 

A Figura 7 reforça a opinião de que dois painéis seriam suficientes na maioria 

dos casos e exclui a etapa inicial de levantamento de ideias com os especialistas, 
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limitando essa função aos coordenadores. As etapas são conduzidas de forma que 

se chegue ao consenso (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). Um aspecto crucial, e que 

também se encontra sob a responsabilidade dos coordenadores, é a seleção de 

participantes do painel, já que uma escolha inconsistente poderá gerar viés na 

pesquisa. Dessa forma, as principais sugestões encontradas na bibliografia para 

garantir um grupo adequado são: usar as informações públicas disponíveis e as redes 

sociais para investigar perfis condizentes com o tema do painel; fazer com que os 

especialistas façam uma auto avaliação, pois aqueles que se intitulam de fato como 

profundos conhecedores tendem a contribuir mais e a permanecer ao longo das 

rodadas; usar reconhecimentos sociais, agradecendo publicamente (como em redes 

sociais) a participação dos membros nos painéis; fazer uma abordagem 

individualizada e estimular os especialistas a indicar outros especialistas para gerar 

um efeito cascata, com maior engajamento ao longo das rodadas (ROWE; WRIGHT, 

2011).  

Com relação à etapa de formulação das questões, alguns cuidados também 

devem ser tomados: evitar que diversos eventos sejam misturados em uma sentença 

ou, ainda, que sejam utilizados termos evasivos; limitar as questões para algo em 

torno de 25; esclarecer os prognósticos paradoxais aos especialistas; não solicitar aos 

especialistas que ordenem as sentenças – é mais frutífero que eles avaliem a 

importância de cada um dos temas expostos. Por fim, especialmente na primeira 

etapa, é fundamental ter lacunas nas questões ou espaços que permitam aos 

especialistas tecer seus comentários e colocar suas ideias, pois uma das grandes 

vantagens de o método ser escrito é ajudar o coordenador em suas análises, levando-

o a ponderações mais cuidadosas ao longo da pesquisa (WRIGHT; GIOVINAZZO, 

2000).  

Em relação ao prazo para conduzir o estudo, na média considera-se algo entre 

quatro meses e um ano, dependendo da dificuldade do tema e enredamento do 

questionário. O engajamento dos especialistas e a disposição de recursos humanos 

para conduzir o processo também podem também impactá-lo. Por isso, faz-se 

necessário um bom planejamento (WRIGHT, GIOVINAZZO, 2000).  

Para o presente estudo, além da definição clássica do método Delphi, o 

procedimento para aplicá-lo com os especialistas será o de questionário eletrônico. 
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Essa escolha foi feita, pois o Delphi eletrônico consegue capturar todos os elementos 

centrais do Delphi clássico, mantendo o anonimato entre especialistas e fazendo uma 

distribuição balanceada dos resultados. Além disso, é possível conduzir o feedback 

controlado, com a vantagem de facilitar a tabulação das respostas posteriormente e 

acessar os participantes mais agilmente. A sequência das etapas do Delphi eletrônico 

é muito similar às representadas na Figura 7. As principais diferenças são que, na 

primeira e na segunda rodadas, as respostas são fornecidas via internet e o relatório 

final é disponibilizado de forma eletrônica. A única crítica ao Delphi eletrônico reside 

no fato de que, como o formulário é disponibilizado online, ele pode ser disseminado 

para outros participantes que não sejam especialistas no assunto. Uma vez que cabe 

ao participante declarar seu grau de conhecimento sobre o tema, isso pode 

comprometer a qualidade do grupo de especialistas (LOURES, 2002).  

A ferramenta escolhida para a realização do questionário Delphi foi a 

plataforma Survey Monkey. Cada especialista selecionado foi informado sobre os 

critérios da pesquisa por e-mail, WhatsApp ou telefone antes do recebimento do link 

com as questões. Como o link do questionário também foi disponibilizado em redes 

sociais (LinkedIn e Facebook) e grupos fechados de Whatsapp, foram feitas algumas 

perguntas classificatórias, como nível de familiaridade com o tema e tipo de indústria 

de atuação (B2B ou B2C). Todos que responderam B2C foram desclassificados, e a 

resposta de quem teve pela primeira vez contato com o tema também foi analisada à 

parte para identificar qualquer posicionamento que pudesse ser considerado outlier.  

 

3.4 Universo, unidade de análise e coleta de dados 

 

Para aplicar a metodologia Delphi completa, conforme a Figura 7, a pesquisa 

foi dividida em duas etapas. Na primeira, foram entrevistados especialistas em 

marketing B2B, com o intuito de explorar quais seriam as vertentes de estudo que 

deveriam ser abordadas para balizar o questionário da primeira rodada do método 

Delphi.  
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Foram realizadas quatro entrevistas com especialistas técnicos com os 

seguintes perfis: um representante de uma indústria tradicional B2B com atuação nos 

mais diversos segmentos (química, petroquímica, siderurgia, energia, hospitalar, etc.); 

um representante de uma empresa de distribuição de produtos de indústrias 

tradicionais B2B que atende diversos segmentos de clientes; dois especialistas do 

setor, sendo um de uma plataforma internacional de e-commerce, que trabalha 

diariamente o conceito de Omnichannel tanto em empresas tradicionais como em 

nativas digitais, e uma especialista em marketing digital que atua como consultora de 

indústrias B2B e B2C de médio e grande porte e dos mais variados segmentos. 

Portanto, a unidade de análise desta etapa foi de quatro profissionais.  

A opção por entrevistar profissionais que atuam em diversos segmentos de 

empresas tradicionais foi feita com intuito de identificar algum segmento que se 

destacasse para fazer o aprofundamento da pesquisa.   

Das quatro entrevistas, três foram conduzidas pessoalmente e uma foi 

conduzida via a ferramenta de chat da rede social LinkedIn. A ideia foi realizar a 

entrevista com o esqueleto do roteiro bem delineado, proporcionando flexibilidade 

para que o entrevistador tivesse momentos de maior aprofundamento, configurando-

se uma entrevista semiestruturada (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 2018). 

O roteiro de entrevistas semiestruturado (que consta no Apêndice A) realizado 

na etapa 1 se dividiu em quatro momentos:  

1. entendimento do conceito de Omnichannel: verificar o real conhecimento 

e adequação do entrevistado ao objeto de estudo do presente trabalho; 

2. avaliação da situação atual nas indústrias B2B: coletar importantes 

pontos de estudo a partir da avaliação de como as indústrias B2B têm lidado com a 

estratégia Omnichannel. Identificar como a experiência dos clientes é tratada; obter 

nomes de indústrias que sejam consideradas benchmark no assunto para serem 

abordadas na etapa 2 da pesquisa; 

3. identificação de pontos críticos e desafios: coletar, com base na opinião 

dos especialistas consultados, os principais desafios que enxergam para que ocorra 

uma gestão estratégica e integrada nas indústrias acerca do tema;  
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4. visão de futuro: entender a visão desses especialistas sobre as 

prováveis tendências para a estratégia Omnichannel em indústrias tradicionais B2B 

nos próximos 10 anos. 

Esses quatro momentos da entrevista foram elaborados visando explorar 

alguns dos objetivos da pesquisa, descritos no item 1.3. O Quadro 7 sintetiza a 

amarração desses objetivos de pesquisa a cada pergunta do roteiro de entrevistas do 

Apêndice A.  

 

Objetivos da pesquisa Perguntas 
correspondentes 

Objetivo Geral: identificar e descrever os fatores determinantes e as 
principais barreiras para a evolução da estratégia Omnichannel em 

indústrias tradicionais B2B, até 2030 

3 
4 
6 
7 

Objetivo Específico 1: descrever a situação atual e a evolução da 
estratégia Omnichannel em indústrias tradicionais B2B; 

1 
2 
5 

Quadro 7 - Amarração dos objetivos da pesquisa e perguntas da entrevista 
Fonte: Elaboração própria 

Na etapa 2 da metodologia Delphi, foi considerada uma unidade de análise em 

torno de 30 especialistas para cada rodada. Há um consenso sobre Delphi nos 

estudos de administração estratégica de que 30 seria o mínimo de participantes 

requerido para que se possa obter um resultado satisfatório com o método 

(GIOVINAZZO, 2001). O perfil desses especialistas é detalhado no tópico 3.5. A 

escolha dos profissionais foi feita levando-se em consideração o perfil profissional no 

LinkedIn e a análise de currículos online. Contudo, a maior parte dos convidados são 

profissionais da rede de contatos da pesquisadora, já reconhecidos por seu trabalho 

nas áreas associadas a este estudo em indústrias tradicionais B2B.  

Com base nas respostas obtidas nas quatro entrevistas da etapa 1, foi 

elaborado o questionário da primeira rodada do método Delphi, seguindo as etapas 

ilustradas na Figura 7. Os dois instrumentos de coleta de dados da etapa 2 foram 

questionários mistos, ou seja, com perguntas fechadas, mas também com espaços 

para perguntas abertas, de forma que os especialistas pudessem contribuir com suas 

visões (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 2018). 
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O Quadro 8 resume todos os aspectos descritos no tópico 3 acerca da 

metodologia de pesquisa utilizada no presente estudo. 
 

Quadro 8 - Resumo metodologia de pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

3.5 Caracterização dos respondentes  
 

Com base nas informações obtidas na etapa 1 da pesquisa e nas análises feitas 

no referencial teórico, foi elaborado o questionário Delphi para a primeira rodada da 

etapa 2 deste estudo. O questionário foi submetido inicialmente a três especialistas, 

a título de pré-teste, via ferramenta online, sendo: uma pesquisadora especialista em 

Omnichannel; uma especialista em marketing B2B e um diretor administrativo de uma 

empresa de médio porte com bom grau de conhecimento sobre o assunto.  

Os três respondentes apontaram uma série de melhorias na usabilidade do 

questionário para a versão eletrôniuca e entendimento dos textos e opções dadas, 

principalmente na questão 8, referente à Jornada de Compradores B2B. Com base 

nisso, foram realizados alguns ajustes e o questionário foi liberado a todos os 

especialistas que haviam sido selecionados previamente pela pesquisadora. O perfil 

pré-selecionado tinha em comum alguns pontos: 

Critérios Metodologia de Pesquisa 
Tipo de Pesquisa Exploratória 

Natureza da 
Pesquisa Qualitativa 

Método Delphi Clássico 

Unidade de Análise 

Etapa 1 04 especialistas de marketing B2B 

Etapa 2 
No mínimo de 30 especialistas de diversas áreas para cada rodada 
(marketing, comercial, planejamento estratégico, operações, 
pesquisadores universitários, TI etc. 

Coleta de Dados Etapa 1 Entrevista pessoal ou online com questionário semiestruturado 
Etapa 2 Questionário estruturado online  

Objetivo de Pesquisa Etapas 1 e 2 

- Identificar e descrever os fatores determinantes e as principais 
barreiras para a evolução da estratégia Omnichannel em indústrias 
tradicionais B2B, até 2030 
- Descrever a situação atual e evolução da estratégia Omnichannel 
em indústrias tradicionais B2B; 
- Identificar quais fatores são críticos para gerar um bom engajamento 
e experiência para os clientes de indústrias tradicionais B2B; 
- Descrever e caracterizar as jornadas genéricas dos clientes B2B e 
seus principais desafios; 
- Apontar tendências de mercado relacionadas ao tema Omnichannel 
B2B; 
- Elaborar sugestões em nível gerencial que auxiliem as empresas na 
tomada de decisão, visando a execução de uma gestão bem-sucedida 
de Omnichannel dentro das indústrias tradicionais B2B 
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1. Trabalhar em indústrias tradicionais ou ter clientes B2B majoritariamente de 

indústrias tradicionais; 

2. Trabalhar em indústrias B2B, predominantemente B2B ou ainda 

predominantemente B2C (desde que o especialista fosse da divisão de 

negócios B2B); 

3. Trabalhar preferencialmente nas áreas de marketing, supply chain, TI, 

comercial, planejamento estratégico, operações ou administrativo; 

4. Ser pesquisador ou estudante do tema Omnichannel ou assuntos 

correlatos; 

5. Fazer parte de organizações com atuação em território nacional, para refletir 

os desafios de uma cadeia de distribuição mais complexa, com diversos 

pontos de contato para serem trabalhados offline, além do mundo online.  

Para a primeira rodada do Delphi, foram enviados e-mails e mensagens por 

Whatsapp com o link do questionário para cerca de 50 especialistas entre os dias 

18.11.2018 e 31.12.2018, dos quais 33 colaboraram e todas as respostas foram 

consideradas válidas, pois estavam de acordo com os critérios estabelecidos 

previamente. 

Ao final da primeira rodada, as respostas obtidas foram analisadas e um 

segundo questionário foi elaborado com os pontos sobre os quais os especialistas na 

rodada anterior não haviam alcançado consenso. Para a segunda rodada, foram 

convidados cerca de 60 especialistas por meio de e-mails e mensagens por WhatsApp 

contendo o link para participar da pesquisa. O questionário ficou aberto na plataforma 

Survey Monkey no período de 10.01.2019 a 31.01.2019. O link também foi 

disponibilizado via rede social LinkedIn, como havia sido feito também na primeira 

rodada; contudo, nenhuma resposta foi coletada por este meio em nenhuma das 

rodadas.  

Ao final da segunda rodada, foram obtidas 34 respostas, das quais três foram 

descartadas, pois os especialistas se declararam pertencentes a indústrias B2C e 

suas respostas faziam referência a esse universo. Sendo assim, restaram 31 

especialistas. O perfil dos respondentes de cada rodada é relatado em detalhes a 

seguir.  
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 Segundo dados do Quadro 9, nas duas rodadas a maioria dos especialistas 

ocupa cargos estratégicos de gestão em suas organizações. Na primeira rodada ainda 

se observou a participação de alguns acadêmicos pesquisadores do tema.  

Cargo atual Rodada 1 Rodada 2 

CEO/Vice-Presidente/Diretor(a)/Proprietário(a) 21% 19% 

Gerente/ Supervisor/ Coordenador 46% 61% 

Especialista/Analista 24% 20% 

Professor/ Pesquisador 9% 0% 

Quadro 9 - Cargo atual 
Fonte: Elaboração própria 

Em relação à experiência profissional, o grupo que participou das rodadas 1 e 

2 pode ser considerado sênior, com quase 80% dos especialistas com mais de 10 

anos de carreira, conforme demonstrado no Quadro 10.  

Tempo de experiência profissional Rodada 1 Rodada 2 

Acima de 20 anos 30% 39% 

Entre 11 e 20 anos 48% 45% 

10 anos ou menos 22% 16% 

Quadro 10 - Tempo de experiência profissional 
Fonte: Elaboração própria 

O grupo de especialistas predominantemente pertencia a empresas de grande 

porte, ou seja, com mais de 500 funcionários, conforme classificação do Sebrae 

(2010). Na segunda rodada, a concentração de especialistas deste porte de empresa 

se acentuou, passando de 70% para 84%, conforme Quadro 11.  

Porte da Empresa Rodada 1 Rodada 2 

Empresa de grande porte (500 ou mais funcionários) 70% 84% 

Empresa de médio porte (de 100 a 499 funcionários) 21% 7% 

Empresa de pequeno porte (de 20 a 99 funcionários) 6% 6% 

Microempresa (até 19 funcionários) 3% 3% 

Quadro 11 - Porte da empresa em que trabalha 
Fonte: Elaboração própria 

Conforme o Quadro 12, a maioria dos especialistas nas duas rodadas vieram 

do setor químico, uma vez que a própria pesquisadora atuou nesse segmento por 
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metade de sua carreira e construiu vasta rede de contatos. Contudo, a outra metade 

dos respondentes contou com uma participação bem pulverizada entre os setores, 

principalmente na segunda rodada.  

Setor de atuação Rodada 1 Rodada 2 
Química / Petroquímica 42% 48% 
Serviços 21% 12% 
Financeiro 9% 10% 
Automotivo / Autopeças 6% 6% 
Tecnologia 3% 6% 
Telecomunicações 3% 3% 
Farmacêutico / Médico 3% 3% 
Energia 3% 3% 
Distribuição Industrial / MRO 6% 6% 
Aeronáutico 3% 3% 

Quadro 12 - Setor de Atuação 
Fonte: Elaboração própria 

Os respondentes em sua maioria trabalham nos departamentos de marketing 

e na área comercial das empresas em que atuam. Conforme o Quadro 13, cerca de 

30% dos especialistas trabalham em outras áreas da empresa, com destaque para as 

áreas administrativas (CEOs e proprietários marcaram esta opção), planejamento 

estratégico e operações. A pluralidade de participantes permite ter uma visão mais 

ampla acerca do tema.  

Área em que trabalha  Rodada 1 Rodada 2 
Marketing 48% 43% 
Comercial 18% 23% 
Administrativa 9% 10% 
Planejamento Estratégico 3% 10% 
Operações 3% 6% 
Tecnologia da Informação (TI) 3% 3% 
Logística/ Supply Chain 3% 3% 
Outro 12% 2% 

Quadro 13 - Área da empresa em que trabalha 
Fonte: Elaboração própria 

Conforme o Quadro 14, os especialistas das duas rodadas eram 

majoritariamente de indústrias B2B ou predominantemente B2B, sendo que menos de 
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10% se declararam de empresa predominantemente B2C. Essa composição já era 

esperada, dada a pré-seleção feita pela pesquisadora.  

Tipo de Negócio Rodada 1 Rodada 2 
B2B 61% 68% 
Predominantemente B2B 30% 29% 
Predominantemente B2C 9% 3% 

Quadro 14 - Tipos de negócios 
Fonte: Elaboração própria 

Por fim, dentro das perguntas consideradas de caracterização e qualificação dos 

respondentes, foi questionado o nível de conhecimento acerca do tema Omnichannel 

B2B ara garantir que o grupo selecionado tinha condições de ser classificado como 

especialista no assunto. O resultado, demonstrado no Quadro 15, foi considerado 

satisfatório, com quase 60% dos respondentes nas rodadas 1 e 2 trabalhando ou 

estudando o tema e/ou assuntos correlatos. 

 
Nível de conhecimento sobre o tema  Rodada 1 Rodada 2 

Trabalho ou estudo o assunto diretamente 12% 16% 
Trabalho ou estudo assuntos correlatos ao tema 46% 42% 
Leio ou tenho contato mais superficial com o tema 36% 39% 
Primeira vez que tenho contato com o tema 6% 3% 

Quadro 15 - Nível de conhecimento sobre o tema 
Fonte: Elaboração própria 

Dessa forma, a caracterização dos respondentes das rodadas e dos 

entrevistados mostra que o perfil desejado e o realizado ficaram bastante alinhados, 

devido ao trabalho prévio de seleção dos participantes da pesquisa e ao 

acompanhamento de cada um para que as respostas fossem coletadas.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Neste capítulo, o objetivo é apresentar, analisar e discutir os resultados obtidos 

nas duas etapas em que foram subdividas a metodologia de pesquisa utilizada, 

conforme explicado no Capítulo 3.  

 

4.1 Resultados encontrados 

4.1.1 Etapa 1 – Entrevista 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados na entrevista com 

os quatro especialistas como parte inicial do método utilizado para poder balizar o 

questionário da primeira rodada. A entrevista com os quatro especialistas foi 

fundamental para obter alguns insights e fazer uma contraposição ao que havia sido 

pesquisado na literatura, conforme Capítulo 2.  

De modo geral, dos quatro profissionais entrevistados, dois mostraram 

profundo conhecimento sobre a estratégia Omnichannel e suas implicações nas 

organizações. Eles abordaram a experiência do cliente e pontuaram sobre a diferença 

entre este conceito e o de Multicanal. Os outros dois entrevistados tocaram na questão 

da experiência de modo mais superficial, trazendo em suas respostas muito mais a 

questão de disponibilidade de canais online B2B e agregando outras visões.  

Considerando-se o roteiro semiestruturado, houve consenso entre os quatro 

entrevistados sobre que o tema, apesar de bem evoluído em empresas B2C, ainda é 

muito pouco trabalhado no universo de indústrias B2B. Os principais desafios que os 

entrevistados enxergam são: 

• Papéis na jornada B2B: além dos diversos stakeholders dentro de um cliente 

B2B, a cadeia de fornecimento também está mais complexa, com muitos 

fabricantes atuando como canal de venda e fazendo o relacionamento direto 

com os clientes. Isso tem complicado a entrega de mensagens coerentes na 

jornada dos clientes; 
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• Transformação do departamento de marketing: as áreas de marketing no B2B 

são consideradas áreas menos estratégicas, com muito suporte a vendas e 

comunicação. Em contrapartida, os entrevistados comentaram que no B2C os 

profissionais de marketing já fazem uma imersão mais profunda no universo de 

seus clientes para proporcionar experiências completas e mais prazerosas ao 

longo de sua jornada; 

• Processos internos mais ágeis: a indústria tradicional B2B ainda percorre 

caminhos mais longos para validar produtos e projetos. Em uma era digital, isso 

desacelera a evolução dos negócios e reflete em uma entrega de experiência 

incompleta ou insuficiente para seu cliente B2B; 

• Silos internos: indústrias tradicionais B2B ainda operam em silos. Para 

conseguir uma leitura completa dos clientes é preciso levar a campo outros 

profissionais. Exemplos: profissional da logística para entender o recebimento 

do cliente B2B; profissional de contas a receber para conversar de perto com 

o de contas a pagar etc. Enfim, como a experiência completa de uma 

organização com outra envolve todos os pontos de contato, o fornecedor tem 

que estimular as áreas que estão lidando diretamente com o cliente B2B a 

entender mais a fundo suas necessidades e dores; 

• Mentalidade (mindset): todos citaram as estruturas e a cultura das 

organizações como sendo as principais barreiras para avançar com a 

estratégia Omnichannel. Segundo os entrevistados, nas indústrias tradicionais 

B2B liderança ainda tem uma mentalidade muito antiga. Mesmo em grandes e 

modernas corporações isso ainda ocorre e tem atrasado a evolução não só de 

estratégias Omnichannel, mas de outros pontos cruciais dentro do contexto da 

transformação digital.  

De forma geral, os entrevistados entendem que a maior parte dos desafios 

apontados podem ser barreiras ou fatores determinantes para a evolução da 

estratégia Omnichannel. Mentalidade, interdisciplinaridade e transformação no 

marketing foram os pontos mais citados.  

Quando questionados sobre o futuro, algumas tendências apontadas nas 

entrevistas e que poderão acelerar a evolução da estratégia Omnichannel B2B foram: 
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• Sistemas e ferramentas descomplicadas que integrem informações e 

melhorem a produtividade das equipes (tanto internas como as de campo); 

• Automação de marketing: ficará mais fácil entender como cada persona 

interage com cada assunto e como é sua jornada, uma vez que no B2B existem 

múltiplas personas que devem ser trabalhadas no processo de vendas; 

• Criptomoedas: o fortalecimento deste meio de pagamento pode mudar 

completamente a forma que os negócios são feitos entre indústrias B2B 

globalmente; 

• E-commerce B2B cross-border: a tendência é que as empresas brasileiras 

comecem a vender seus produtos para outros países por meio eletrônico. Isso 

já está acontecendo com a plataforma B2B do Alibaba; 

• Consolidação dos distribuidores industriais que atendem diversos segmentos 

com amplo portfólio: isso faria com que situações de automação começassem 

a valer a pena financeiramente e seriam usadas as tecnologias da indústria 4.0 

para prever demanda e fazer o abastecimento automático de itens 

considerados commodities.  

Entre as tendências levantadas por especialistas, a que mais chama atenção é 

a adoção de criptomoedas em negócios B2B, o que reduz as barreiras globais de 

comercialização.  

Por fim, quando questionados sobre benchmarks de indústrias B2B na 

estratégia Omnichannel, não houve consenso sobre segmentos de mercado. As 

indústrias tradicionais B2B citadas foram: IBM, Votorantim, Bunzl, WEG, GE e Gerdau, 

além de empresas nativas digitais como a Sales Force.  

 

4.1.2 Etapa 2 – Questionários 

Os resultados obtidos nas duas rodadas de Delphi serão apresentados a partir 

desta seção. A intenção é acompanhar a convergência da opinião dos especialistas 

sobre os temas abordados; por isso, a apresentação será feita de forma consolidada, 

considerando os resultados das Rodadas 1 e 2.  
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Tema 1: Como você avalia o estágio em que as indústrias B2B e sua cadeia 

como um todo, estão neste momento em relação à estratégia Omnichannel?  

Para essa questão, 85% dos especialistas da primeira rodada responderam que 

é um estágio inicial ou incipiente. Apenas 15% acreditam que esteja em crescimento 

ou expansão, sendo que nenhum especialista respondeu “maturidade” ou “bem 

consolidada”. Sobre este tópico obteve-se consenso logo na primeira rodada. O 

resultado está bem alinhado ao que foi obtido nas entrevistas da etapa 1 e com o que 

aponta a literatura. No Quadro 16 estão as principais justificativas, já agrupadas, 

fornecidas pelos especialistas. 

 

Justificativas  

Empresas B2B tradicionais ainda usam canais tradicionais, startups estão mais 
abertas a essa estratégia e já saem na frente, pois são nativas digitais 

16% 

Práticas modernas de marketing precisam ser aceleradas em empresas 
tradicionais B2B 

8% 

Quando mais próximo do consumidor for a empresa B2B, maior possibilidade de 
evolução dentro do Omnichannel 

12% 

Compras nas grandes empresas ainda é engessada (seja por processos internos, 
compliance ou limitação sistêmica) e nas pequenas e médias é informal 

12% 

Empresas B2B desconhecem o termo ou a prática Omnichannel 12% 

Tomada de decisão em empresas B2B tradicionais ainda é muito lenta, com 
muitos influenciadores  

8% 

Multicanal ainda é o pensamento predominante dentro de empresas tradicionais 
B2B 

8% 

Contato pessoal é relevante e muitas vezes preferível ao relacionamento online 8% 

Complexidade para entender o comportamento, locais e momentos de compra 
(jornada do cliente B2B) ainda é um desafio 

8% 

Resistência ao processo, pois existe o medo de perder o controle e gerar custos 
(principalmente em indústrias com foco em redução de custos, como automotivo).  

4% 

Falta integração entre canais e plataformas 4% 

Quadro 16 - Justificativas: estágio Omnichannel 
Fonte: Elaboração própria 

Alguns pontos trazidos na justificativa convergem com a literatura estudada e 

com a opinião de especialistas, como a quantidade de influenciadores na jornada. A 

justificativa das startups está em linha com o recorte do estudo, ou seja, existe uma 

lacuna entre as indústrias tradicionais B2B e as startups B2B, sendo que ser startup 

já favorece a adoção de estratégias Omnichannel. Este ponto foi abordado na 

segunda rodada para se entender mais a fundo as respostas dadas 
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Tema 2: Em quantos anos você acredita que uma estratégia Omnichannel será 

implementada?  

Com 79% de concordância, os especialistas disseram que esta estratégia deve 

ser implementada entre 5 e 10 anos. Apenas 18% dos especialistas apontam que será 

implementada em até 4 anos e 3%, num período superior a 10 anos. O resultado 

obtido também ficou alinhado com o que foi capturado nas entrevistas, pois existem 

diversos desafios que os especialistas acreditam que tomarão tempo nesta jornada, 

principalmente aqueles relativos à cultura e à mudança de mindset. Estas e outras 

justificativas constam no Quadro 17. 

 
Justificativas  

Mudança de mindset/ cultura organizacional / business transformation 34% 
Neste período ocorrerá uma renovação de gerações nas lideranças de indústrias 
tradicionais 7% 
Marketing digital é visto como “nice to have” e não como algo que as empresas 
devem se adaptar e em que devem basear suas estratégias de negócios. Fazemos 
marketing em um mundo digital e não marketing digital.  7% 
Uma barreira poderá ser a proteção contra corrupção e propriedade intelectual que 
ainda demandará outras formas que não web para aquisição de determinados 
produtos de alto valor agregado 7% 
Simplificação de estrutura organizacional para migrar para essa estratégia 7% 
Multinacionais tendem a adotá-lamais rapidamente, pois é algo que já existe fora do 
país 3% 
Período de amadurecimento dos compradores para utilizar canais alternativos 3% 
Disposição das empresas a mudar o jeito de se relacionar com os clientes  3% 

Indústrias tradicionais, matriciais são por vezes morosas para avançar, mas também 
possuem mais capacidade e recursos para estratégias como o Omnichannel 3% 
Dificuldade das indústrias B2B para entender como ser eficiente em todas as 
plataformas/formatos usados pelos clientes e as personas dentro deles 3% 
As tecnologias estarão mais baratas e acessíveis 3% 
TI precisará de tempo para integrar todos os canais pré-existentes 3% 
A curva tecnológica é exponencial e acelerada 3% 
A discussão ainda não está na pauta da empresa pelos próximos 5 anos 3% 
O sistema operacional e logístico ainda é lento 3% 
Criação de curva de maturidade em indústrias B2B 3% 

Quadro 17 - Justificativas: tempo de implementação Omnichannel 
Fonte: elaboração própria 

 
Tema 3: Em sua opinião, qual tipo de empresa B2B poderia estar num estágio 

mais avançado de Omnichannel, no momento atual, no Brasil? 
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 Este tema foi colocado na rodada 2 como forma de aprofundamento dos temas 

1 e 2, considerando-se as justificativas dos especialistas. E, conforme o Quadro 18, 

houve consenso sobre dois tipos de empresas que estariam mais avançadas na 

estratégia Omnichannel: as empresas mais próximas do consumidor final, mesmo 

sendo B2B, e as empresas nativas digitais, como as startups.  

 
Indústrias B2B que fornecem produtos que estão mais próximos do consumidor 
final. Ou seja, dentro da cadeia completa das indústrias quanto mais a empresa 
se aproxima do consumidor final, mesmo sendo B2B, maior seria o estímulo 
para adotar uma estratégia Omnichannel. 

68% 

Indústrias B2B que já nasceram digitais, como as startups. 65% 

Empresas multinacionais, com sede em países que já avançaram no tema 
Omnichannel. 

13% 

Outros 13% 

Quadro 18 - Tipos de empresas estágio avançado de Omnichannel 
Fonte: Elaboração própria 

As empresas nativas digitais, como as startups, estarem mais avançadas no 

tema não foi uma surpresa, pois, como mencionado anteriormente, o recorte da 

pesquisa foi feito justamente com indústrias tradicionais, que com certeza terão mais 

desafios a superar em estratégias como a Omnichannel.  

Contudo, dentro do universo de indústrias B2B, considerar que aquelas que 

estão mais próximas dos clientes B2B que atendem diretamente o mercado 

consumidor final é uma descoberta interessante da pesquisa. As principais 

justificativas apresentadas pelos especialistas para este tema foram consolidadas no 

Quadro 19.  

Justificativas  
Startups por já nascerem digitais estão mais preocupadas com a 
experiência/jornada do cliente, funil de conversão, etc. A integração com o 
mundo físico parece mais natural para uma startup do que para indústrias 
tradicionais que decidem enveredar pelo mundo online e integrar diversos 
canais 26% 
Entender melhor o consumidor final é uma forma de ajudar seu cliente B2B a 
se fortalecer e com isso a cadeia como um todo potencializa seus pontos fortes 
e diminui suas fraquezas 17% 
Startups possuem uma estrutura mais enxuta e com funcionários das novas 
gerações. São empresas mais jovens e flexíveis a adotar/repensar processos 12% 
Brasil tornou-se obsoleto com a crise. As empresas só voltarão a investir em 
estratégias assim mediante crescimento ou por estratégia de sobrevivência 8% 
As startups estão mais próximas de consumidores Omnichannel 8% 
Estar mais avançado em estratégias digitais depende da cultura da empresa e 
as nativas digitais possuem isso em seu DNA 8% 
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Outras: empresas de serviços B2B 4% 
O rastreamento do sucesso desta jornada fica mais fácil quanto mais perto se 
está dos consumidores finais 4% 
Não vejo empresas muito avançadas neste conceito 4% 
Omnichannel tem que fazer parte da estratégia da empresa 4% 
Indústrias B2B próximas dos consumidores só conseguirão avançar se os 
processos e o mindset estiverem alinhados com a cultura digital 4% 

Quadro 19 – Justificativas: tipos de empresa 
Fonte: Elaboração própria 

Tema 4: Quais segmentos/mercados de indústrias B2B, no Brasil, você 

considera que já implementaram, no mínimo, 50% de uma estratégia Omnichannel? 

Esta pergunta foi formulada justamente para verificar se é mais uma questão de 

segmento ou se outros fatores seriam mais relevantes nas indústrias B2B para 

avançar no tema. O Quadro 20 sumariza as respostas dos especialistas nas duas 

rodadas: 

 

Setores Rodada 1 Rodada 2 

Alimentos e Bebidas 52% 71% 

Tecnologia 48% 77% 

Automotivo/ Autopeças 39% 29% 

Farmacêutico/ Médico 39% 19% 

Serviços 36% 45% 

Financeiro 33% 52% 

Logística e Transporte 33% 6% 

Telecomunicações 24% 0% 

Química/ Petroquímica 9% 0% 

Agronegócio 6% 0% 

Mineração e Siderurgia 6% 0% 

Papel e Celulose 3% 0% 

Nenhum 12% 0% 

Quadro 20 - Setores e mercados B2B 
Fonte: elaboração própria 

Na primeira rodada, Alimentos e Bebidas, além de Tecnologia, despontaram 

como as principais respostas dos especialistas, o que foi confirmado e reforçado na 

segunda rodada. Contudo, houve muita discordância sobre a terceira posição na 

primeira rodada, com cerca de cinco setores com valores muito próximos, por isso a 
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questão foi repetida na segunda rodada e o consenso ficou com empresas do setor 

financeiro (52%). 

Uma análise interessante é que quase 50% dos respondentes da primeira e da 

segunda rodada vieram dos setores Químico e Petroquímico, segmento que pouco 

apareceu nas respostas. Isso indica que realmente eles devem estar pouco 

avançados em relação ao tema Omnichannel, sob a óptica dos especialistas 

consultados.  

Outra análise que chama a atenção é que muitos respondentes escolheram 

alguns dos setores apresentados, mas em suas justificativas mencionaram que não 

viam nenhum deles neste estágio de desenvolvimento. Apenas alguns especialistas 

usaram a opção “outros” para optar por não escolher segmento algum.  

Por fim, pode-se observar que novamente “as indústrias B2B mais próximas 

dos consumidores” apareceram nas justificativas, em especial na rodada 2, 

provavelmente devido ao fato de este assunto ter sido tratado dentro do questionário 

na pergunta imediatamente anterior a esta.  

No Quadro 21 estão as principais justificativas dadas em cada rodada: 

Justificativas Rodada 1 Rodada 2 

Não vejo nenhum neste estágio no Brasil 27% 14% 
Alimentos e Bebidas, Farma e Serviços já possuem mais canais 
online 13% 7% 
Empresas ligadas mais diretamente com setores de consumo estão 
acelerando mais sua mudança de mindset 7% 21% 

Setor de Tecnologia tem maior possibilidade de capturar os canais 
dos clientes. É um segmento que já nasce mais Omnichannel, pois 
grande parte dele são serviços e produtos digitais 7% 14% 
Financeiro crescendo com os novos players de mercado e com canais 
importantes de troca de experiência digital N/A 14% 
Pressão por vendas e eficiência de processo é maior nos setores 
Automotivo e de Alimentos 7% N/A 
Logística, Serviços e Tecnologia tiveram mais empresas disruptivas, 
estando mais avançados na estratégia Omnichannel 7% 7% 

É mais relevante o perfil do executivo dessa empresa do que o tipo 
de segmento 7% N/A 
Mercados mais profissionais, com foco maior pesquisa e 
desenvolvimento e próximos das universidades 7% N/A 

Serviços é o que aparenta estar mais conectado com as 
necessidades dos clientes 7% 7% 



72 

 

Automotivo, Farma e Mineração já possuem algumas etapas de 
integração entre canais, ainda embrionários, como portais de 
compras, leilões eletrônicos, etc. 7% N/A 
Alimentos e Bebidas, Automotivo e Logística já possuem mais 
integração e automação nas relações comerciais B2B 7% N/A 

Alimentos e Bebidas setor com alta competição N/A 7% 

Alimentos e Automotivo avançam pela complexidade logística  N/A 7% 

Quadro 21 - Justificativas: setores e mercados B2B 
Fonte: Elaboração própria 

 
Tema 5: Assinale os três fatores determinantes para a adoção da estratégia 

Omnichannel em indústrias B2B, no Brasil, até 2030.  

 

Neste tópico houve convergência de respostas logo na primeira rodada: 79% dos 

especialistas concordaram que sistemas integrados de marketing e vendas que 

trabalhem dados, tecnologias e pessoas serão fundamentais. Além disso, 67% 

concordaram que estratégias e abordagens centradas no cliente também serão 

essenciais para a adoção de uma estratégia Omnichannel B2B. Por fim, 45% entraram 

em consenso a respeito de que temas como Indústria 4.0, IoT e Inteligência Artificial 

devem colaborar positivamente para a evolução do tema Omnichannel B2B até 2030. 

Sobre os outros tópicos não houve consenso, conforme ilustra a Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Fatores Determinantes 2030 
Fonte: Elaboração própria 
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Portal / Plataforma de contratos online (catálogo,
homologação, pedidos, aprovação)
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jornada de compras

Estruturas organizacionais

Outro fator
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A tecnologia, por meio da integração de sistemas ou do uso de inteligência 

artificial, é vista de forma positiva para colaborar com estratégias Omnichannel bem-

sucedidas no futuro. Contudo, isso só será possível se a estratégia da empresa e as 

abordagens utilizadas forem centradas nos clientes para que se capturem suas dores 

e necessidades, a fim de adequar os sistemas. As justificativas deste tema são 

apresentadas no Quadro 22. 
Justificativas  

É necessário entender profundamente os clientes e adequar os sistemas 18% 
Omnichannel se desdobra em grande complexidade de lidar com relações humanas 
(mesmo sendo entre indústrias B2B), histórico da relação e análise de fontes que 
entram de diversas fontes... Isso dá trabalho, demanda foco e um padrinho forte. 
Além da tecnologia e alocação de recursos diversos para a implantação 

18% 

As tecnologias já existem, mas as pessoas conectadas nestes processos ainda têm 
que entrar nessa transformação 18% 

A tecnologia surge para prover ao cliente as informações que ele deseja, de acordo 
com seu perfil. Isto gera uma estratégia de marketing personalizada para cada 
stakeholder e influenciador ao longo da sua jornada de compra e fará com que a 
conversão para a venda seja mais fluida por meio das plataformas tecnológicas. 

9% 

Capacitação de pessoas 9% 
 O papel da equipe de vendas B2B em campo será cada vez menor, apenas para 
desenho de soluções personalizadas 9% 

A jornada de compras B2B tem muitos influenciadores e processos, por isso o papel 
dos stakeholders nesta jornada também é determinante para a evolução 

9% 

 O relacionamento interpessoal entre vendas e compras ainda é chave no B2B 
(papel da equipe de vendas B2B); os canais ainda não são integrados e os 
compradores ainda dependem bastante do relacionamento com os vendedores, por 
isso sistemas que trabalhem dados, tecnologia e pessoas serão críticos nos 
próximos anos 

9% 

Quadro 22 - Justificativas: fatores determinantes 2030 
Fonte: Elaboração própria 

Tema 6: Assinale os três fatores que você considera que serão as principais 

barreiras para a adoção da estratégia Omnichannel nas indústrias B2B, no Brasil, até 

2030.  

Houve consenso sobre as estruturas organizacionais e o papel dos stakeholders 

e influenciadores logo na primeira rodada, conforme ilustrado no Quadro 23. Portanto, 

na segunda rodada os especialistas tiveram que selecionar apenas mais uma barreira. 

Os resultados obtidos estão compilados no Quadro 23.  

Barreiras Rodada 1 Rodada 2 
Estruturas organizacionais 91% CONSENSO 
Papel dos stakeholders e influenciadores ao longo da 
jornada de compras 64% CONSENSO 
Papel da equipe de vendas B2B em campo 39% 16% 
Portal / plataformas de contratos online (catálogo, 
homologação, pedidos, aprovação) 33% 6% 
Estratégias / abordagens centradas no cliente 27% 19% 
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Sistemas integrados de marketing e vendas que trabalhem 
dados, tecnologias e pessoas 24% 23% 
Outro fator 12% 36% 

Indústria 4.0 / Internet of Things (IoT)/ Inteligência Artificial 9% N/A 

Quadro 23 - Barreiras estratégia Omnichannel até 2030 
Fonte: Elaboração própria 

Notoriamente, “mentalidade (mindset)” e “cultura organizacional” foram as 

opções que predominaram nas justificativas para estruturas organizacionais. Na 

rodada 2, “outros” teve porcentual elevado, pois alguns respondentes declararam não 

ter conseguido submeter a resposta dentre as opções disponíveis.  

Contudo, isso não comprometeu o resultado, uma vez que grande parte das 

justificativas dos respondentes que tiveram essa dificuldade está em linha com o item 

que obteve maior porcentual, ou seja, sistemas integrados de marketing e vendas. O 

Quadro 24 evidencia isso e sumariza os principais pontos levantados pelos 

especialistas.  

Justificativas Rodada 1 Rodada 2 

O ser humano é resistente às mudanças. Será preciso uma mudança 
cultural/ mindset. Processo de transformação digital.  

47%  N/A 

Adoção será lenta enquanto as estruturas não forem adequadas 
para as novas tecnologias e plataformas 

12%  N/A 

A empresa tem que enxergar valor para priorizar a estratégia e 
colocar no plano operacional  

6% 17% 

Grandes empresas têm estruturas fora do país e dependem destas 
para aprovações e adequações de sistema 

6% N/A  

Quem não adaptar a estrutura organizacional para esta nova forma 
de comunicação e vendas será substituído por tecnologia disruptiva 
oferecendo o mesmo serviço em um novo modelo de negócio que 
contemplará o Omnichannel para sua comercialização 

6% N/A  

Gerenciamento e armazenamento de dados também é um ponto 
crítico 6% N/A  

Muito treinamento envolvido para poder implementar as mudanças 
nas empresas 

6% N/A  

Setup dos ERP e atualização e integração das plataformas são 
barreiras também para o mercado B2B 

6% 17% 

Indústrias B2B tradicionais focam ações de dentro para fora. Isso 
atrapalha uma definição sobre o que o cliente realmente quer 

6%  N/A 

Falta de sistemas interligados dificulta a análise para medir os 
processos e como ter uma melhor gestão 

 N/A 33% 
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Remuneração adequada do time da força de vendas quando o 
cliente inicia a experiência offline e termina online. Enquanto isso 
não for tratado a equipe de vendas não vai incentivar essa passagem 
de canal 

N/A  8% 

Uso correto de dados obtidos via Analytics  N/A 8% 

Estratégias e abordagens centradas nos clientes podem ser 
barreiras se não forem corretamente elaboradas 

N/A  8% 

A logística dos negócios poderá ser uma barreira N/A  8% 

Quadro 24 – Justificativas: barreiras Omnichannel 2030 
Fonte: Elaboração própria 

Nestas justificativas existe um misto da questão estratégica, ou seja, ser 

prioridade nas empresas, com a questão de tecnologia e sistemas e o lado humano 

com resistência à mudança. É um assunto complexo para ser tratado nas 

organizações, pois existem barreiras muitas vezes ocultas e que são difíceis de 

trabalhar, além de levarem certo tempo. 

Tema 7: Na sua opinião quais são os três pontos mais críticos para gerar 

engajamento e, por consequência, uma boa experiência aos clientes das indústrias 

B2B, no Brasil no cenário atual?  

Esta questão teve uma alta pulverização nas respostas da primeira rodada, 

sendo reformulada novamente na segunda rodada para verificar se os especialistas 

chegariam a um consenso. Dois fatores foram apontados como críticos na segunda 

rodada, mas a terceira colocação teve um empate, conforme demonstrado no Quadro 

25.  

Fatores críticos para engajamento e boa experiência Rodada 1 Rodada 2 

Suporte técnico e comercial ágil e de fácil acesso 26% 90% 

Gestão e centralização da informação dos pedidos e histórico de 
compras 20% 84% 

Atendimento presencial: equipe de vendas em campo, 
representantes comerciais, etc. 14% 39% 

Identificação do ponto focal de atendimento dentro do fornecedor 12% 39% 
Condições de pagamento e entrega 8% 10% 

Redes sociais e mídias digitais atualizadas e que transmitam 
mensagens coerentes 7% 29% 
Atendimento virtual - via chatbot 5% 16% 
Outros 7% 0% 

Quadro 25 - Fatores críticos para engajamento e boa experiência - 2019 
Fonte: Elaboração própria 
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As justificativas apontam que a presença do vendedor e da equipe técnica são 
atualmente fatores primordiais nesta experiência. O Quadro 26 contém as principais 
justificativas agrupadas nas duas rodadas. 

 
Justificativas Rodada 1 Rodada 2 

Fator humano ainda é necessário. O relacionamento presencial e o suporte 
técnico ainda são chave para uma boa experiência B2B 20% 38% 

Entendimento correto da jornada do cliente e acertar o timing 20% N/A 

Agilidade nas transações, alinhamento e centralização das informações são 
chaves tanto no processo de decisão como no pós-vendas 10% 38% 

O chatbot será utilizado pelos compradores se for bem programado, 
respondendo as perguntas assertivamente. Caso contrário poderá 
prejudicar a experiência dos clientes e criar barreiras para compras futuras 10% N/A 

O desafio é ter diversidade de canais sem confundir o cliente 10% N/A 

Entrega de conteúdo e soluções (produtos e serviços) que simplifiquem a 
vida das personas nas jornadas de compra 10% N/A 

Hoje o cliente tem uma resposta rápida. No B2B a compra consultiva é muito 
forte. O cliente B2B precisa de ajuda, por isso o atendimento é tão 
importante. Acompanhar o pedido gera transparência e reduz tempo de 
follow-up 10% N/A 

Processo de compra B2B não tem apenas um tomador de decisão e esta 
estrutura matricial pode ser uma barreira/ponto crítico 10% 8% 

Clientes querem plataformas self-service, ou seja, querem ser autônomos 
em suas escolhas N/A 8% 

Integração de ERP com outros sistemas ainda é um processo que demanda 
grande investimento. Muitas multinacionais têm padrões e processos que 
dificultam implantações regionais N/A 8% 

Quadro 26 – Justificativas: fatores críticos de engajamento – 2019 
Fonte: Elaboração própria 

Tema 8: Em sua opinião, quais são os três pontos mais críticos para gerar 

engajamento e, por consequência, uma boa experiência aos clientes das indústrias 

B2B, no Brasil, em 2030?  

Devido à falta de consenso entre os especialistas, analogamente ao que foi feito 

no tema 7, a questão foi reformulada na ferramenta de pesquisa na segunda rodada 

para possibilitar o consenso em pelo menos um dos temas. 

A agilidade no atendimento técnico comercial ainda é vista como principal fator 

crítico de engajamento no futuro. Ou seja, essa é uma dor muito grande vista na 

cadeia B2B e que impacta a experiência e o engajamento dos compradores. Para o 

futuro, os especialistas acreditam que o uso de inteligência artificial e outras 
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tecnologias e integração de sistemas possam minimizar a situação. O Quadro 27 

sumariza as justificativas de cada rodada.  

Fatores críticos para engajamento e boa experiência Rodada 1 Rodada 2 

Suporte técnico e comercial ágil e de fácil acesso 21% 77% 

Atendimento virtual - via chatbot 21% 45% 

Redes sociais e mídias digitais atualizadas e que transmitam 
mensagens coerentes 14% 45% 

Gestão e centralização da informação dos pedidos e histórico de 
compras 10% 48% 

Atendimento presencial: equipe de vendas em campo, 
representantes comerciais, etc. 10% 35% 

Identificação do ponto focal de atendimento dentro do fornecedor 10% 32% 
Condições de pagamento e entrega 6% 6% 
Outros 8% 10% 

Quadro 27 - Fatores críticos para engajamento e boa experiência 2030 
Fonte: Elaboração própria 

Outro ponto que apresenta uma mudança do cenário atual para o futuro são as 

redes sociais e mídia digital atualizadas e com mensagens coerentes. Pelas respostas 

dadas, os especialistas acreditam que o avanço tecnológico poderá contribuir 

significativamente para isso. O Quadro 28 resume as justificativas de cada rodada. 

 
Justificativas Rodada 1 Rodada 2 

Identificar e integrar o ponto focal de atendimento:  presencial 
e virtual  20% N/A 
O apoio técnico e comercial ágil continuará sendo 
determinante. Contudo, não só pessoalmente, mas com 
soluções de suporte a distância via IoT 

20% 36% 

Personalização do atendimento por meio de inteligência 
artificial e machine learning 15% 27% 

Não imagino qual será o desafio, pois os padrões de consumo 
serão diferentes, visto que diversas melhorias devem ser 
implantadas nos próximos anos nos clientes B2B 

10% N/A 

A gestão será mais online e o presencial será menos 
requerido.  5% N/A 

Método SaaS de pagamento 5% N/A 
Treinamento da equipe de vendas será ainda mais importante  5% N/A 
Escalabilidade 5% N/A 
Compradores estarão mais confiantes e priorizarão empresas 
com estratégia Omnichannel 5% N/A 

Recompra automática/inteligente: integração de sistemas 
entre fornecedor e indústria 5% N/A 

Atendente virtual para informação de produtos e serviços 5% N/A 
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Informações centralizadas, atualizadas, alinhadas e de forma 
rápida. Isso será o mais importante, independente da forma 
de atendimento 

N/A 18% 

Não acredito em mudança radical de atendimento técnico em 
dez anos N/A 9% 

Lidar com altíssimo volume de informação N/A 9% 

Quadro 28 - Justificativas: fatores críticos engajamento e boa experiência 2030 
Fonte: Elaboração própria 

Tema 9: Para este tema foram usadas como referência as jornadas de 

compradores B2B utilizadas no Quadro 4 do item 2.4. Foi solicitado aos especialistas 

que classificassem o grau de dificuldade que julgam que as indústrias B2B, no Brasil, 

têm para entregar uma boa experiência aos compradores em cada jornada, em 2019 

e em 2030. As Figuras 9 e 10 ilustram os resultados para cada período: 

 

 

Figura 9 - Grau de Dificuldade por Jornada de Compra - 2019 
Fonte: elaboração própria 

É interessante observar que as jornadas 5 (usar produtos para receber 

serviços) e 6 (recompra com frequência) foram classificadas de forma intermediária 

na escala de dificuldade no período atual. A jornada 5 é de fato algo específico, que 

poderia gerar mais dúvidas. Contudo, a jornada 6 é justamente a de aquisição de 

produtos com alta frequência e recorrência, que deveria ser o dia a dia de boa parte 

das empresas. Por fim, no momento atual, a jornada considerada mais difícil para 

0% 6% 9% 6% 3% 0%

21%
21% 6% 21%

9% 18%

33% 18%

15%

27% 61%
64%

36%
33%
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24%

24%
18%9%
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3% 0%

Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Jornada 5 Jornada 6

MUITO FÁCIL FÁCIL NEUTRO DIFÍCIL MUITO DIFÍCIL
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entregar uma boa experiência é a 3. Esta jornada consiste em fazer o 

desenvolvimento de soluções customizadas com a ajuda do fornecedor.  

Ao analisar a jornada 3 no futuro, conforme a Figura 10, os especialistas ficam 

um pouco mais otimistas; contudo, ela ainda é considerada uma jornada difícil de ser 

trabalhada. Na justificativa dos fatores determinantes, o desenho de soluções 

customizadas ainda é considerado papel da equipe de campo. Uma suposição que 

pode ser levantada neste tópico é que, como será uma jornada que ainda envolverá 

mais pessoas do que sistemas, ela continuará sendo uma jornada vista como mais 

difícil de ser trabalhada, mesmo em 2030. E a jornada 6, de recompra frequente, é a 

que os especialistas consideram que será mais fácil, pelo avanço da tecnologia e 

sistemas que suportarão esse processo.  

 

Figura 10 - Grau de Dificuldade por Jornada de Compra – 2030 
Fonte – Elaboração própria 

As justificativas apresentadas para esse tema foram mais breves, conforme 

evidenciado no Quadro 29: 
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Justificativas  

Tudo o que envolve processos/operacional será mais fácil do que hoje em dia 38% 

Considerando que as soluções de dados melhorem nos próximos anos a 
expectativa é que de o cenário mude para melhor 13% 

A indústria 4.0 proporcionará uma experiência em fábrica distinta. Realidade 
aumentada para mitigar problemas é um exemplo. Apenas o que envolve desenho 
de soluções personalizadas é que ainda será um problema.  13% 
Haverá mais facilidade nos pontos de contato, entendimento sobre o cliente, 
profissionais de suporte mais bem preparados e empresas mais atentas às 
próximas demandas dos compradores 13% 

Ferramentas inexistentes ainda como um "Buscapé" para o B2B e outras já 
existentes como Sales Force irão facilitar o Omnichannel no B2B. 13% 

Identificação da real necessidade do cliente pode ser mais difícil se os canais não 
estiverem conectados e com o mesmo e único objetivo: atender ao cliente 13% 

Quadro 29 – Justificativas: jornada de compras 
Fonte: Elaboração própria 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta dissertação foi entender quais são os fatores determinantes e 

as barreiras para a evolução da estratégia Omnichannel em indústrias tradicionais 

B2B até o ano de 2030. O intuito é que as empresas se beneficiem dos resultados 

deste estudo não somente aprofundando seu conhecimento em temas que ainda 

parecem estar distantes da realidade da maior parte das indústrias B2B, como a 

estratégia Omnichannel, experiência do cliente e jornada dos clientes, mas que 

também possam prepará-las para evoluir neste contexto dinâmico, considerando 

ativamente Omnichannel em sua estratégia de negócios e em seus planos 

operacionais ao longo dos próximos dez anos.  

Este capítulo traz os principais resultados encontrados nos questionários e na 

entrevista inicial e os analisa sob a óptica do referencial teórico estudado no Capítulo 

2. São feitas também algumas recomendações para indústrias tradicionais B2B dos 

mais diversos segmentos acerca dos fundamentos para conseguir implementar de 

forma bem-sucedida uma estratégia Omnichannel, proporcionando uma experiência 

de clientes única e fluida. Por fim, seguem as conclusões da pesquisadora.  

 

5.1 Principais resultados encontrados na pesquisa  

5.1.1 Resultados em relação ao objetivo geral da pesquisa: 

 

Neste tópico são apresentados os resultados que abordarão o principal objetivo 

deste trabalho, que é identificar e descrever os fatores determinantes e as principais 

barreiras para a evolução da estratégia Omnichannel em indústrias tradicionais B2B 

até 2030. Assim, os fatores que a pesquisa considerou determinantes para avançar 

na estratégia Omnichannel até 2030 são os seguintes:  

Sistemas integrados de marketing e vendas que trabalhem dados, tecnologias 

e pessoas: segundo a literatura, isso é pressuposto básico de uma estratégia 

Omnichannel bem-sucedida. A literatura ainda traz que a parte tecnológica é a que 

está se resolvendo mais rapidamente, não sendo uma barreira. E os especialistas 
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concordam que a tecnologia será uma facilitadora e se resolverá até 2030. Contudo, 

enfatizam que, destes três pilares, o que demandará mais esforço é a transformação 

da mentalidade das pessoas. Isso permeou esta questão e será abordado também no 

tópico de barreiras. 

Estratégias e abordagens centradas nos clientes: outro tema que foi unânime 

tanto nas entrevistas, como no questionário e na literatura consultada, em especial 

nos textos de Lemon e Verhoef (2016) e Shah et al. (2006). Uma estratégia 

Omnichannel B2B passa necessariamente pela etapa de mergulho nas necessidades 

dos clientes, pelo mapeamento dos pontos de contato e canais, sempre com o olhar 

externo, procurando entender a fundo e antecipar o que seria uma boa experiência 

para os clientes. A pesquisadora conclui, com isso, que metodologias de design, como 

Design Thinking, e uso de metodologias ágeis são, portanto, abordagens mais 

adequadas para estruturar modelos de negócios que impulsionem estratégias 

Omnichannel B2B de sucesso no futuro. 

Indústria 4.0, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial: com certeza a 

tecnologia é novamente vista como facilitadora. A única ressalva feita nas pesquisas 

é que o volume de dados gerados será enorme e a empresa terá que ter uma estrutura 

que saiba lidar com este fator. Isso converge com os aspectos levantados pela autora 

Adele Sweetwood (2016), que defende que será necessário ter departamento de 

marketing mais analítico para poder interpretar e agrupar todo o rastro digital deixado 

pelos diversos stakeholders em suas jornadas de compra, a fim de entregar 

experiências melhores e mais customizadas. 

Empresa fácil de fazer negócios: este ponto permeia as respostas do 

questionário da rodada 2 quando os especialistas foram questionados sobre tipos de 

empresas que poderiam avançar mais rapidamente na Omnichannel e as startups são 

uma das opções. As indústrias tradicionais têm que parar de repassar seus problemas 

para os clientes e trazer mais soluções, como fazem as startups, que já têm em seu 

DNA a abordagem centrada no cliente. A literatura consultada deixa claro que 

atualmente muitas indústrias B2B mantêm a lealdade dos clientes não por serem a 

melhor opção (HAGUE; HAGUE, 2018), mas pelo medo do custo da troca de 

fornecedores, o que deve acabar nos próximos anos devido à dinâmica imposta pelas 

startups B2B.  
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Houve o consenso dos especialistas sobre os fatores determinantes logo na 

primeira rodada, o que permite inferir que eles têm plena consciência do que é preciso 

mudar em suas organizações para seguir adiante com uma estratégia como a 

Omnichannel nos próximos anos.  

Em relação às principais barreiras até 2030, os entrevistados e especialistas 

das duas rodadas do método Delphi apontaram: 

Estruturas de marketing B2B: esta questão foi levantada por um dos 

entrevistados na etapa inicial e por alguns especialistas nas rodadas online. Segundo 

pode-se constatar pelas respostas obtidas, o marketing em indústrias tradicionais B2B 

ainda é muito operacional e distante dos clientes, ponto enfatizado pela autora Adele 

Sweetwood (2016). Contudo, enquanto ela defende um marketing mais analítico, um 

dos entrevistados trouxe como aspecto essencial um marketing mais mergulhado nas 

necessidades dos clientes, como já ocorre em grande parte dos departamentos de 

marketing de indústrias B2C. A percepção da pesquisadora, após análise da literatura 

e dos resultados obtidos na pesquisa, é que os dois tipos de profissionais serão 

necessários para a estratégia Omnichannel, sendo, portanto, perfis complementares 

em uma estrutura que tem que ser completamente reformulada.  

Estruturas organizacionais: não só o marketing tem que ser revisitado, mas a 

organização como um todo. Este tópico na pesquisa foi traduzido pelos especialistas 

em silos corporativos e mentalidade das indústrias tradicionais B2B. E quase obteve 

unanimidade, pois houve mais de 90% de convergência a respeito dele na primeira 

rodada do questionário. Segundo as justificativas, uma corporação que deseja ter uma 

estratégia Omnichannel e proporcionar experiências fluidas, prazerosas e 

memoráveis para seus clientes B2B deve reformular suas estruturas organizacionais, 

quebrando os silos internos. Para isso, precisa de uma mentalidade diferente, ágil e 

focada no cliente e em suas necessidades. Portanto, segundo os especialistas, será 

papel de cada funcionário, independente da área, se engajar para entregar algo 

melhor pensando na experiência do cliente. Tudo isso está bem alinhado com a teoria 

do livro de Hague e Hague (2018). É importante ressaltar que, para alguns 

especialistas, esta é a maior barreira, não importando o segmento nem o tipo de 

empresa. Eles foram enfáticos em dizer que o avanço de uma estratégia de 
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Omnichannel B2B está vinculada diretamente a profundas alterações nas estruturas 

organizacionais nos próximos 5 a 10 anos. 

Papel dos stakeholders e influenciadores nas jornadas de compras: este foi 

outro tópico sobre o qual houve consenso já na primeira rodada. A questão da 

mentalidade foi abordada novamente nesta barreira. A quantidade de personas e o 

ato de fazer marketing num mundo digital, e não apenas marketing digital, foram 

pontos usados como justificativa. A literatura é clara ao comparar uma jornada B2C 

com uma B2B, pois na B2B pode haver de 15 a 20 influenciadores, sendo muito mais 

complexa que qualquer jornada B2C (MCKINSEY, 2017). Portanto, a percepção dos 

especialistas está bem alinhada com o que tem sido estudado e experimentado nas 

organizações. 

Sistemas integrados de marketing e vendas que trabalhem dados, tecnologias 

e pessoas: este item foi colocado como fator determinante e também como barreira. 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) abordam esses pontos em sua literatura. Dentre 

as justificativas como barreira está a interligação com ERPs e os diversos sistemas 

que a empresa usa nas interfaces externas e internas. Sem dúvida, uma plataforma 

integrada facilitaria bastante as respostas mais ágeis e assertivas que são esperadas 

para uma boa experiência com o cliente. 

 

5.1.2 Resultados em relação aos objetivos específicos da pesquisa 

 

Os cinco objetivos específicos foram endereçados ao longo da pesquisa, 

conforme será evidenciado nesse tópico 

 

Þ Descrever o estágio atual e evolução da estratégia Omnichannel em 

indústrias B2B 

Em relação à situação atual, na primeira rodada do questionário houve consenso 

entre os especialistas sobre a contemporaneidade do tema e o estágio pouco 

avançado em que se encontra nas indústrias tradicionais B2B. Isso está em linha com 

que a literatura constata no tópico 2.2. Ainda segundo os especialistas, a expectativa 
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é de que esta estratégia evolua e seja implementada nas organizações B2B num 

intervalo de 5 a 10 anos.  

Este questionamento abriu espaço na segunda rodada para um entendimento 

mais detalhado de qual tipo de indústria que poderia avançar mais rapidamente em 

uma estratégia Omnichannel. Os tipos de empresas apontadas pelos próprios 

especialistas na rodada 1 foram startups e indústrias B2B que estivessem mais 

próximas do consumidor final, e as duas suposições foram confirmadas na rodada 2. 

A questão das startups já era esperada, pois grande parte delas é baseada em 

tecnologia e tem DNA voltado para o atendimento das necessidades dos clientes, 

como diversos especialistas mencionaram. Elas ficaram de fora deste estudo, pois há 

o entendimento de que as barreiras para elas são bem menores.  

O fato de a indústria B2B estar mais próxima do consumidor final e por isso ser 

quase obrigada a implementar uma estratégia Omnichannel foi um achado muito 

interessante desta pesquisa. Na visão dos especialistas, uma empresa que tenha 

contato com outra e que já implementa esta estratégia com seus clientes vai se sentir 

mais pressionada a avançar no tema e vai inclusive se inspirar em soluções 

desenvolvidas por seu próprio cliente. Contudo, a literatura não aborda o tema 

diretamente. Apenas uma das pesquisas citadas por Cupman (2016) aponta que as 

empresas intensivas em conhecimento poderiam estar mais preparadas para esta 

evolução, pois trabalham melhor a experiência do cliente. As empresas que fazem 

parte desta categoria são dos setores financeiro, médico, TI, etc. Coincidência ou não, 

na visão dos especialistas, esses setores acabaram sendo mencionados como os que 

estariam mais avançados no caminho da estratégia Omnichannel por estarem mais 

próximos dos clientes finais. A única exceção é o segmento de Alimentos e Bebidas, 

que não se encaixa nesta categoria, mas que não deixa de estar próximo do cliente 

final, o que reforça a teoria levantada pelos especialistas.  

Þ Identificar quais fatores são críticos para gerar um bom engajamento e 

experiência para os clientes das indústrias B2B; 

Quando questionados sobre os fatores críticos para gerar engajamento e uma 

boa experiência atualmente e em 2030 dois fatores foram apontados com 

unanimidade, para ambos os períodos: 
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Suporte técnico e comercial ágil e de fácil acesso: a falta de suporte técnico 

parece ser a maior dor que as indústrias B2B encontram em sua cadeia de 

fornecimento. Elas demandam suporte técnico, mas não conseguem obter o serviço 

em tempo hábil e nem com a facilidade de que gostariam. A questão da agilidade e 

do fácil acesso está presente em toda a literatura sobre experiência do cliente 

(SWETWOOD, 2016; HAGUE E HAGUE, 2018; CUPMAN, 2016).  

Gestão e centralização de pedidos e histórico de compras: é interessante que 

este ponto poderia parecer já resolvido em pleno século XXI. Contudo, os 

especialistas, além de achar que não está resolvido, acreditam que ainda é um grande 

desafio até 2030. A pesquisa da Forrester (2014), que agrupou a percepção dos 

compradores sobre esse tema corrobora a opinião dos especialistas. Os diversos 

sistemas e interfaces dos ERPs ainda são tidos como barreiras para que possa haver 

uma gestão integrada dos pedidos. E, mesmo que as indústrias consigam 

implementar essas integrações, o segundo desafio é deixá-las acessíveis online e 

offline para as equipes que têm interface direta com o cliente poderem consultar as 

informações e passar rapidamente um status para os clientes.  

Os outros fatores que os especialistas consideram críticos atualmente são: o 

atendimento presencial e a identificação do ponto focal de atendimento. Em outras 

palavras, as interfaces presenciais ainda são muito importantes para as indústrias 

B2B, principalmente devido ao suporte técnico. Contudo, isso não tem sido bem 

gerenciado na visão dos especialistas consultados.  

Em relação ao futuro, os especialistas entendem que haverá uma melhora com 

o atendimento virtual via chatbot, ou seja, o uso da inteligência artificial servirá não só 

para processar e centralizar os dados, mas também para personalizar e agilizar o 

atendimento. Alguns especialistas ainda acreditam que na indústria 4.0 o suporte será 

mais ágil, com algumas situações de suporte remoto imediato, ficando o atendimento 

presencial restrito a casos mais específicos.  

O último ponto levantado pelos especialistas como fundamental em 2030 são 

as redes sociais e mídia digital atualizadas, transmitindo uma mensagem coerente. 

Foi uma surpresa isso ter aparecido tão adiante, já que as empresas de consumo já 

fazem isso há alguns anos, sendo a Amazon o principal exemplo, citado em vários 
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cases. Contudo, na visão dos especialistas, este processo ainda é desconexo 

internamente e as indústrias B2B somente atingirão maturidade no assunto daqui a 

10 anos, ou seja, ainda há muito trabalho a ser feito.  

Þ Descrever e caracterizar as jornadas genéricas dos clientes B2B e seus 

principais desafios; 

Esse tópico foi abordado no item 2.4 do referencial com a descrição das seis 

jornadas que a Mckinsey (2017) trouxe em seu estudo. Posteriormente, as seis 

jornadas descritas foram colocadas na a etapa 1 do questionário para entender a visão 

dos especialistas. E, conforme os resultados apresentados no capítulo 4, a jornada 6, 

de compra e recompra frequente é um desafio hoje, mas que se resolverá no futuro.  

Bem como a jornada 3, na qual há o desenvolvimento conjunto de soluções entre 

clientes e fornecedores. Talvez essa jornada seja vista como mais complexa, pois 

envolve não só um grande número de pessoas, mas também uma gestão partilhada 

entre duas empresas. Portanto, claramente há ainda muitos desafios que devem ser 

cumpridos.  

Þ Apontar tendências de mercado relacionadas ao tema Omnichannel; 

Em relação ao futuro, algumas descobertas interessantes permearam as 

respostas tanto dos entrevistados como dos especialistas: 

Ascensão das criptmoedas em indústrias B2B: o uso de criptmoedas nas 

relações comerciais entre empresas pode facilitar, agilizar e alterar toda a dinâmica 

de comercialização global B2B nos próximos 5 a 10 anos. 

Ampliação do e-commerce cross-border: o comércio exterior online entre 

indústrias B2B foi apontado como uma forte tendência nos próximos anos por um dos 

entrevistados. O Alibaba já caminha para isso com sua plataforma de market place 

B2B, em que um fornecedor brasileiro, por exemplo, consegue ofertar e negociar seus 

produtos para o mundo todo. 

Logística quebrando paradigmas: a segmento de logística poderá ser o pioneiro 

em Omnichannel, dada a competição com as startups e suas soluções disruptivas 

para contratação de frete de carga. 
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Consolidação da cadeia de distribuição industrial: a consolidação do setor de 

distribuidores industriais reduzirá custos de integração, com a indústria 4.0, permitindo 

que haja um maior avanço no tema nos próximos anos.  

Þ Elaborar sugestões em nível gerencial que auxiliem as empresas na 

tomada de decisão, visando à execução de uma gestão estratégica bem-sucedida de 

Omnichannel dentro de indústrias B2B. 

A primeira recomendação para o corpo diretivo das empresas com base neste 

estudo é já incluir isso os temas Omnichannel e experiência dos clientes na pauta do 

planejamento estratégico deste ano e começar a desdobrá-los em ações e metas no 

plano operacional para o próximo ano, uma vez que muitos especialistas apontaram 

que isso ainda não é sua prioridade estratégica. Como o assunto é prioritário, os 

principais pontos a trabalhar são: 

• Integração de sistemas existentes para equipes que tenham interface direta 

com clientes (estoque, faturamento, emissão de NF, frete, documentos 

técnicos, etc.). A pesquisa da Forrester (2014) já demonstra que isso é o 

mínimo que os compradores esperam. Abordar o tema com certeza trará mais 

agilidade nos retornos para a equipe de compradores que ficam 

sobrecarregados com esse tipo de cobrança de seus clientes internos; 

• Reestruturação dos times ao longo da cadeia de valor: cada área deverá 

trabalhar de forma interdisciplinar com metas em comum que visem entregar 

melhores experiências aos clientes. Exemplo: se o cliente B2B de um 

fornecedor trabalha com lotes múltiplos de 60, ao identificar essa situação, o 

fornecedor pode readequar uma parte de suas linhas produtivas para atender 

com múltiplos desse número. É claro que isso envolve sempre estudos de custo 

e otimização de processo, mas, se ele descobrir que dois clientes trabalham 

com 30 e os outros dois trabalham com 60, pode padronizar tudo para 60 e 

todos ficarão mais satisfeitos;  

• Desenvolvimento de produtos e serviços utilizando metodologias ágeis e 

centradas nos clientes. As áreas de marketing e Pesquisa e Desenvolvimento 

precisam começar a mergulhar mais a fundo nas necessidades de seus clientes 

B2B. Isso significa de um lado, estar mais em campo com os vendedores, 
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observar e perguntar mais aos clientes e, do outro, usar as informações obtidas 

na jornada online para compreender o rastro digital dos clientes nos diversos 

pontos de contato. Tudo isso deve ser feito com o uso de metodologias ágeis, 

com tarefas sendo realizadas simultaneamente, bem como os testes de 

mercado e validação, para que, se algum ajuste for necessário, ele seja feito 

rapidamente e a um custo baixo; 

• Indústria 4.0: com o uso de IoT e Inteligência Artificial, integrar as operações 

entre fornecedores ficará cada mais fácil e com custo acessível. Contudo, para 

que aconteça, isso também deve ser colocado na pauta do dia das áreas de 

manufatura e operações e deve ser cobrado pelas áreas de negócio; 

• Transformação cultural/digital: para quebrar os silos corporativos e fazer os 

times trabalharem de forma interdisciplinar, com foco no cliente e de forma ágil, 

é preciso repensar a organização como um todo. Portanto, este é o pilar mais 

desafiador de ser trabalhado, mas é a pedra fundamental. Os especialistas 

foram enfáticos em dizer que sem mudança de mentalidade não tem como 

avançar na execução de uma estratégia como a Omnichannel. Todos os pontos 

levantados anteriormente colaboram para essa transformação, mas isso tem 

que ser sustentado pela alta liderança sistematicamente e independente de 

cenários de crise. Se a mentalidade das indústrias tradicionais B2B não mudar, 

as startups podem criar novos modelos de negócios disruptivos para indústrias 

B2B que coloquem em risco a perenidade de algumas delas, da mesma forma 

com que a Netflix acabou com a Blockbuster. 

 

5.2 Limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros 

Outro tema que com grande potencial para complementar este estudo 

futuramente é a transformação digital em indústrias que não nasceram digitais, pois 

está totalmente em linha com o resultado aqui obtido. Afinal, a mentalidade e a 

estrutura organizacional são apontadas como as principais barreiras para o avanço 

de estratégias como a Omnichannel. 

Explorar a estratégia Omnichannel no campo operacional da indústria também 

é uma oportunidade para pesquisas futuras. No estudo de caso de Omnichannel da 

Macy’s, por exemplo, ao reformular toda a estratégia de estoques, ocorreu redução 
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de estoque na ordem de US$ 1 bilhão (Magestore, 2018). Esse tipo de abordagem 

com um retorno financeiro tão claro pode ser instigante para que algumas empresas 

queiram iniciar o processo de implementação da estratégia Omnichannel. Isso foi 

reforçado pela opinião de uma das especialistas que mencionou que, nos próximos 

anos, as principais inovações de startups B2B podem surgir na área de Supply Chain.  

Outro tema que poderia ser aprofundando também em um próximo estudo é 

cross-border. Iniciativas como a da China One Belt One Road, também chamado de 

“cinturão econômico” ou “rota da seda”, ou seja, a construção de rotas comerciais 

integradas entre Ásia, Europa e África, apontam para a tendência de as barreiras entre 

os países ficarem cada vez mais transponíveis, diminuindo o tempo de trâmite e 

circulação de mercadorias, com impactos positivos na experiência de clientes B2B, 

diminuindo prazos de entregas e custos envolvidos nas operações.   

Por fim, a indústria 4.0, a Inteligência Artificial e a IoT dentro de um contexto 

Omnichannel deve ser um bom tema até para uma tese de Doutorado, visto as 

diversas possibilidades que essas tecnologias estão trazendo e trarão ainda mais nos 

próximos anos, aprimorando a experiência do cliente e do usuário com modelos de 

negócio completamente inovadores  

 

5.3 Conclusão  

 

O tema estratégia Omnichannel se mostrou altamente interdisciplinar ao longo da 

pesquisa, transcendendo a área de marketing. Em um mundo conectado e 

extremamente dinâmico, o que antes poderia ficar circunscrito ao âmbito de canais, 

tecnologias de automação e integração e experiência do cliente se mostra ainda mais 

desafiador, considerando-se as três principais ações que uma estratégia Omnichannel 

requer:  

 

1. definição estratégica: entrar na pauta das organizações como prioridade e fazer 

parte do plano operacional para desdobrar cada item ao longo dos próximos 

anos;  

2. abordagem centrada no cliente: este é um dos principais pontos que devem 

constar na estratégia corporativa e deve permear todas as áreas das indústrias 
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tradicionais B2B. É um ponto de ruptura muito grande nos modelos vigentes, 

em que muitos stakeholders acreditam que os relacionamentos B2B são de 

CNPJ para CNPJ, e não de pessoas com pessoas, como já ocorre em 

indústrias que trabalham mais ativamente o processo de inovação. Diversos 

aspectos operacionais devem ser trabalhados: metas complementares e não 

conflitantes entre as áreas; bonificação e plano de pagamento considerando a 

satisfação dos clientes; reconhecimento de iniciativas que melhorem a 

experiência dos clientes e integrem as áreas; uso de metodologias de design 

ágeis, etc. Afinal, como afirmam os autores Hague e Hague (2018) em seu livro 

sobre experiência do cliente B2B no mundo contemporâneo: “Goste ou não, 

você vai ter que se tornar mais parecido com o McDonalds”. 

3. transformação da mentalidade: em linha com o tópico anterior, tudo o que foi 

descrito só será possível implementar se houver uma mudança profunda na 

cultura organizacional das indústrias tradicionais B2B. A mentalidade das 

lideranças e suas atitudes no dia a dia têm que ser coerentes com o que se 

espera de uma organização que queira implementar de forma bem-sucedida 

uma estratégia como a Omnichannel.  

 

Portanto, os diversos campos de estudos que envolvem o assunto indicam que 

há espaço para grandes mudanças nos próximos anos, desde os meios de 

pagamentos, com as criptomoedas, até uma intensificação do comércio eletrônico 

B2B internacional, com o cross-border e iniciativas como as que já estão em trânsito 

na China (OBOR). Tudo isso contribuirá para que se entreguem experiências cada 

vez melhores aos clientes B2B, aproximando-se do que já ocorre nas indústrias B2C 

e no varejo.  
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista Semiestruturado 

 

Entrevistado (a): _____________________________________________ 

Cargo/Função:_____________________Empresa: ______________________ 

Data da Entrevista: ___/___/____ 

1. Como você define o termo Omnichannel, considerando o universo de 

indústrias B2B?  

2. Como você enxerga a evolução desse tema em indústrias B2B tradicionais, 

nos últimos 2 anos? 

3. Quais as principais diferenças que você pode citar entre Omnichannel B2B e 

o praticado em indústrias de consumo (B2C) e no Varejo?  

4. Quais são os principais desafios que as indústrias tradicionais B2B enfrentam 

para efetivar suas estratégias dentro das organizações? Há diferenças relevantes por 

setor de atuação?  

5. Há algum exemplo de indústria B2B que você conheça e que tenha 

implementado essa estratégia de forma consistente, e que poderia ser considerada 

um benchmarking de mercado? 

6. Se tivesse que listar as principais tendências que enxerga para o tema 

Omnichannel em indústrias B2B, nos próximos 2 anos, quais seriam?  

7. E nos próximos 5 e 10 anos, o que você consegue imaginar, mediante o que 

tem ocorrido até aqui?  



99 

 

APÊNDICE B - Questionário Delphi: Rodada 1 

O objetivo deste questionário é capturar a visão dos respondentes sobre como 

será a evolução da estratégia Omnichannel para indústrias B2B, no mercado 

brasileiro, até o ano de 2030. Os resultados obtidos serão utilizados na dissertação 

da aluna Isis C. V. O. Koelle, do Mestrado Profissional em Gestão de Negócios - turma 

4, da Faculdade FIA.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Num mundo digitalizado e móvel, uma estratégia Omnichannel consegue contemplar 

a integração sem precedentes dos mais diversos canais e pontos de contatos com os 

clientes. No estágio anterior, ou seja, no Multicanal, ocorre apenas a disponibilização 

aos compradores de diversos canais, sendo que cada um é tratado individualmente, 

dentro dos silos corporativos, com sua performance medida nesse âmbito mais 

limitado. Por isso, o foco dele é tido muitas vezes como mais operacional do que 

estratégico. É estimado que você leve de 5 a 10 minutos para responder as perguntas. 

 
1-O Omnichannel B2B apresenta algumas particularidades, pois o número de influenciadores, 

tomadores de decisão e compradores no processo de interação com a marca e os canais 

aumenta de forma exponencial. Isso ocorre em estruturas e processos muitas vezes mais 

burocráticos e lentos que os observados no Varejo e indústrias B2C. Contudo, alguns dados 

já enfatizam a necessidade de essa estratégia ser considerada com mais atenção e 

velocidade no B2B. Segundo pesquisa da Forrester (2014), 49% dos compradores 

entrevistados preferem fazer suas compras corporativas nos mesmos websites que usam 

para fins pessoais. 

QUESTÃO: Com base nessa informação e em seu conhecimento de mercado, como você 

avalia o estágio em que as indústrias B2B, e sua cadeia como um todo, estão nesse momento 

em relação a estratégia Omnichannel? 
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2-Na sua opinião, considerando as estruturas B2B de empresas multinacionais, tradicionais e 

matriciais, em quantos ANOS você acredita que uma estratégia Omnichannel, com todos os 

elementos descritos até o momento, será implementada? 

 

 

3-Em uma estratégia Omnichannel bem-sucedida, a empresa deveria considerar alguns 

passos como: mapear todos os pontos de contato e canais no caminho do comprador; 

identificar pontos críticos nesses caminhos; melhorar e integrar esses pontos críticos. 

Considerando isso, quais segmentos/mercados de indústria B2B, no Brasil, você considera 

que já implementaram, no mínimo, 50% de uma estratégia Omnichannel?
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4-Os estudos demonstram ainda que os compradores Omnichannel agregam, em sua jornada 

de relacionamento, até 30% mais valor para as empresas: no Varejo, a Macys, através de 

seus dados empíricos, estima que o comprador Omnichannel chegue a ser até oito vezes 

mais valioso que um comprador de canal único.  

QUESTÃO: Dentre os fatores abaixo, assinale os 3 (TRÊS) que você considera que serão 

DETERMINANTES para a adoção da estratégia Omnichannel em indústrias B2B, no Brasil, 

até 2030: 

 

5-Dentre os fatores abaixo, assinale os 3 (TRÊS) que você considera que serão as principais 

BARREIRAS para a adoção da estratégia Omnichannel nas indústrias B2B, no Brasil, até 

2030: 

 

6-Um dos principais conceitos em Omnichannel é a experiência dos clientes. Num cenário 

digitalizado, no qual o caminho percorrido no meio online pode ser inteiramente 



102 

 

acompanhado, o grande feito das organizações é engajar seus clientes e não clientes nos 

mais diversos pontos de contato, gerando assim uma boa experiência.  

QUESTÃO: Na sua opinião, quais os 3 (TRÊS) pontos mais CRÍTICOS para gerar 

ENGAJAMENTO e, por consequência, uma BOA EXPERIÊNCIA aos clientes das indústrias 

B2B, no Brasil? Avalie o cenário atual: 
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7-Agora considere o ano de 2030, na sua opinião, quais serão os 3 (TRÊS) pontos mais 

CRÍTICOS para gerar ENGAJAMENTO e, por consequência, uma BOA EXPERIÊNCIA aos 

clientes das indústrias B2B, no Brasil? 
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8-Por muitos anos se falou no funil de marketing e vendas. Contudo, o conceito que está em 

evidência é a jornada do cliente. O que difere a jornada do funil é exatamente o fato de que, 

na era de conectividade, há inúmeros pontos de contato, sem linearidade, fazendo com que 

o caminho a ser percorrido não seja tão intuitivo. No universo B2B, um estudo da Mckinsey 

(2017) mapeou as 6 principais jornadas de compradores.  

 

QUESTÃO: Considerando cada uma dessas jornadas, classifique o GRAU DE 

DIFICULDADE que você julga que as indústrias B2B, no Brasil, têm para entregar uma BOA 

EXPERIÊNCIA AOS COMPRADORES. Use a escala de 1 a 5, sendo 5 MUITO DIFÍCIL fazer 

essa entrega e 1 MUITO FÁCIL proporcionar uma boa experiente aos compradores B2B. Faça 

essa avaliação considerando como julga que ocorre atualmente, e como será e 2030.  
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9-Qual o setor de atuação da empresa em que você trabalha? 

 

10-Qual das seguintes opções melhor descreve seu cargo atual? 
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11-Em qual área da empresa você trabalha atualmente? 

 

12-Quanto tempo de experiência profissional você tem em sua carreira profissional? 

 

13-Em relação ao tema Omnichannel, qual a melhor definição para descrever seu nível de 

conhecimento sobre o assunto? 
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14-Qual é o porte da empresa em que você trabalha, considerando os critérios abaixo? 

 

 

15-Como você define o tipo de negócio no qual você trabalha? 

 

 

16-Gostaria de fazer mais alguma consideração sobre o tema "estratégia Omnichannel em 

indústrias B2B"? 

17-Gostaria de receber os resultados dessa pesquisa? Deixe seu e-mail abaixo: 
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APÊNDICE C - Questionário Delphi – Rodada Final  

 

Essa é a segunda e última etapa do estudo sobre Omnichannel para indústrias B2B. 

Os dados coletados serão utilizados na dissertação de mestrado profissional em 

gestão de negócios da FIA da aluna Isis Koelle. 

Para participar dessa etapa não é necessário que você tenha respondido ao primeiro 

questionário. Suas contribuições serão muito bem-vindas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Num mundo digitalizado e móvel, uma estratégia Omnichannel consegue contemplar 

a integração sem precedentes dos mais diversos canais e pontos de contatos com os 

clientes ao longo de sua jornada. No estágio anterior, ou seja, no Multicanal, ocorre 

apenas a disponibilização aos compradores de diversos canais, sendo que cada um 

é tratado individualmente, dentro dos silos corporativos, com sua performance medida 

nesse âmbito mais limitado. Por isso, o foco dele é tido muitas vezes como mais 

operacional do que estratégico. É estimado que você leve até 10 minutos para 

responder as perguntas. 

 

1-Seguem abaixo, as opiniões dos especialistas, consultados na primeira rodada, ao serem 

indagados sobre o estágio em que as indústrias B2B, e sua cadeia como um todo, estão nesse 

momento em relação a estratégia Omnichannel:  

Inicial / Incipiente (84,8%) – CONSENSO 

Em crescimento / expansão (15,2%) 

Maturidade / bem consolidada (0%) 

QUESTÃO: Segundo alguns dos especialistas, esse estágio poderia ser diferente de acordo 

com o tipo de empresa. Em sua opinião, qual tipo de empresa B2B poderia estar num estágio 

mais avançado de Omnichannel, no momento atual, no Brasil? Assinale todas as opções que 

julgar pertinente. Justifique. 
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2-Na questão "Quais segmentos/mercados de indústria B2B, no Brasil, você considera que já 

implementaram, no mínimo, 50% de uma estratégia Omnichannel?" foram obtidas as 

seguintes respostas: 

 

Alimentos e Bebidas 51,5% 

Tecnologia 48,5% 

Automotivo / Autopeças 39,4% 

Farmacêutico / Médico 39,4% 

Serviços 36,4% 

Financeiro 33,3% 

Logística e Transporte 33,3% 

Telecomunicações 24,2% 

Outro 12,1% 

Química / Petroquímica 9,0% 

Agronegócio 6,0% 

Mineração / Siderurgia 6,0% 

Papel e Celulose 3,0% 

Energia 0,00% 

 

QUESTÃO: Dentre as opções mais votadas pelos especialistas (acima de 30%), escolha 3 

(TRÊS) segmentos/mercados de indústria B2B, no Brasil, que você considera que já 

implementaram, no momento atual, no mínimo, 50% de uma estratégia Omnichannel. 

Justifique:  
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3-Na questão "Dentre os fatores abaixo, assinale os 3 (TRÊS) que você considera que serão 

as principais BARREIRAS para a adoção da estratégia Omnichannel nas indústrias B2B, no 

Brasil, até 2030:". Os resultados obtidos na primeira rodada foram os seguintes: Estruturas 

organizacionais 90,9% - CONSENSO Papel dos stakeholders e influenciadores ao longo da 

jornada de compras 63,6% - CONSENSO Papel da equipe de vendas B2B em campo 39,4% 

Portal / Plataformas de contratos online (catálogo, homologação, pedidos, aprovação) 33,3% 

Estratégias / abordagens centradas no cliente 27,3% Sistemas integrados de marketing e 

vendas que trabalhem dados, tecnologias e pessoas 24,2% Outro fator 12,1% Indústria 4.0 / 

Internet of Things (IoT)/ Inteligência Artificial 9,1% 

Considerando o resultado apresentado assinale 01 (UMA) opção que você considera que 

seria também uma BARREIRA para a adoção da estratégia Omnichannel nas indústrias B2B, 

no Brasil, até 2030. Justifique. 

 

4-Na questão "Na sua opinião, quais os 3 (TRÊS) pontos mais CRÍTICOS para gerar 

ENGAJAMENTO e, por consequência, uma BOA EXPERIÊNCIA aos clientes das indústrias 

B2B, no Brasil? Avalie o cenário atual."  

Os resultados obtidos foram os seguintes: 
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Suporte técnico e comercial ágil e de fácil acesso 26,3% 

Gestão e centralização da informação dos pedidos e histórico de compras 20,2% 

Atendimento presencial: equipe de vendas em campo, representantes 

comerciais, etc. 14,1% 

Identificação do ponto focal de atendimento dentro do fornecedor 12,1% 

Condições de pagamento e entrega 8,1% 

Redes sociais e mídias digitais atualizadas e que transmitam mensagens 

coerentes 7,1% 

Outro 7,1% 

Atendimento virtual - via chatbot 5,1% 

Analisando esses resultados, quais são os 3 (TRÊS) pontos mais CRÍTICOS para gerar 

ENGAJAMENTO e, por consequência, uma BOA EXPERIÊNCIA aos clientes das indústrias 

B2B, no Brasil, no cenário atual?

 

5-Na questão "Agora considere o ano de 2030, na sua opinião, quais serão os 3 (TRÊS) 

pontos mais CRÍTICOS para gerar ENGAJAMENTO e, por consequência, uma BOA 

EXPERIÊNCIA aos clientes das indústrias B2B, no Brasil?". Foram obtidos os seguintes 

resultados: 

Suporte técnico e comercial ágil e de fácil acesso 21,2% 

Atendimento virtual - via chatbot 20,2% 

Redes sociais e mídias digitais atualizadas e que transmitam mensagens coerentes 

14,1% 

Atendimento presencial: equipe de vendas em campo, representantes comerciais, etc. 

10,1% 

Gestão e centralização da informação dos pedidos e histórico de compras 10,1% 
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Identificação do ponto focal de atendimento dentro do fornecedor 10,1% 

Outro 8,1% 

Condições de pagamento e entrega 6,1% 

Analisando os resultados obtidos, na sua opinião quais serão os 3 (TRÊS) pontos mais 

CRÍTICOS para gerar ENGAJAMENTO e, por consequência, uma BOA EXPERIÊNCIA aos 

clientes das indústrias B2B, no Brasil, em 2030? 

 

 

6-Qual o setor de atuação da empresa em que você trabalha? 

 

 
 
 
 
 
 



114 

 

7-Qual das seguintes opções melhor descreve seu cargo atual? 

 

8-Em qual área da empresa você trabalha atualmente? 

 

9-Quanto tempo de experiência profissional você tem em sua carreira profissional?

 

 

10-Em relação ao tema Omnichannel, qual a melhor definição para descrever seu nível de 

conhecimento sobre o assunto? 
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11-Qual é o porte da empresa em que você trabalha, considerando os critérios abaixo? 

 

12-Como você define o tipo de negócio no qual você trabalha? 

 

13-Gostaria de fazer mais alguma consideração sobre o tema "estratégia Omnichannel em 

indústrias B2B" e os resultados apresentados até o momento? 

 

14-Se quiser receber o relatório final com resultados e análises dessa pesquisa, deixe seu e-

mail abaixo: 


