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RESUMO 

 
A pandemia do COVID-19 pode ser considerada a grande propulsora da tendência de 

digitalização de diversos setores da economia, principalmente o varejo. Em virtude dessas 

mudanças, os padrões de consumo evoluem e as preferências dos consumidores se tornam um 

importante termômetro para as organizações. Esse consumidor pós-pandêmico se tornou 

“omnichannel”, presente em todos os canais, seja físico e online, com intenção de se relacionar 

com a marca de forma integrada e intensificando a necessidade dos varejistas de criarem canais 

cada vez mais digitalizados. Esse estudo tem como objetivo entender o comportamento das 

organizações diante dessa tendência e analisar as expectativas do consumidor pós-pandêmico; 

a fim de proporcionar o melhor costumer experience, de uma forma a tornar o empreendimento 

mais lucrativo e inovador. O método científico utilizado neste trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica, com o intuito de obter embasamento científico aos fenômenos analisados. Com 

isso, conclui-se por meio deste estudo, que as organizações que aderem a tendência de 

digitalização do varejo, levando em consideração as necessidades do novo padrão de consumo, 

tem maiores chances de se tornarem o empreendimento mais lucrativos, inovadores e 

conectados com o seus consumidores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Em virtude das mudanças causadas pela pandemia do COVID-19 e seus impactos nos 

padrões de consumo a nível mundial, as organizações precisaram utilizam desse fenômeno 

como uma espécie de termômetro, que define a necessidade de canais cada vez mais integrados 

e digitalizados. O perfil do novo consumidor se tornou “omnichannel”, presente nos pontos de 

venda físico e online, com intenção de se relacionar com a marca de forma integrada. A 

digitalização do varejo se torna essencial para atender a nova demanda do consumidor, que em 

muitos casos, é um ponto crucial para a sobrevivência do negócio. O processo de digitalização 

é um fenômeno global, onde organizações, de diversos setores, precisaram se adaptar e entender 

qual a melhor forma de ingressar nessa tendência emergente. 

Para o varejo, em específico, o processo de digitalização se tornou não apenas um 

diferencial, mas uma necessidade. Este, abrange tanto o processo de tentar levar a experiência 

da loja física para o online; quanto o custumer experience no próprio ponto de venda, que sofreu 

grandes mudanças devido a pandemia, sendo necessária uma completa integração desses 

ecossistemas. As organizações não devem fugir desse desafio, elas precisarão atualizar seus 

processos e estratégias para conseguir se adaptar a essa nova forma de consumir, que só tende 

a crescer e se tornar cada vez mais complexa nos próximos anos. Diante desse contexto, as 

organizações precisam repensar o seu processo de digitalização no ponto de venda físico e 

online, e se veem diante de uma problemática: Como digitalizar o varejo e proporcionar o 

melhor costumer experience para o consumidor omnichannel? 

 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Uma diferenciação importante é o consumidor multicanal e o omnichannel; o multicanal 

é aquele presente em diferentes pontos de contato com a marca, entretanto, não existe 

necessariamente uma completa integração entre os diferentes canais. Esta é uma característica 

imprescindível para o consumidor omnichannel, já que este, tende a preferir marcas com canais 

e pontos de contato completamente conectados e interligados, seja ele no online ou offline, 

criando um só ecossistema que rodeia a marca e uma experiência de compra fluida. Este 



 

 

 

consumidor tem a intenção de se relacionar com a marca de forma integrada, intensificando 

ainda mais a necessidade dos varejistas de criar canais cada vez mais digitalizados. 

Não é atual a preocupação dos empresários em trazer inovações para o mercado; e 

levando em consideração os impactos da pandemia do COVID-19 e a mudança no 

comportamento do consumidor, foi necessário dar um salto no processo de digitalização do 

varejo. Por isso, é de extrema importância alinhar as estratégias comerciais com as inovações 

tecnológicas, levando em consideração o comportamento a as expectativas do consumidor 

omnichannel. “O setor de varejo, como qualquer outro empreendimento, precisa preparar e agir 

proativamente diante das oportunidades encontradas” (LAS CASAS; GARCIA, 2007). O 

varejo é muito sensível às oscilações do mercado e as vendas, eles respondem de maneira quase 

que instantâneas às alterações do mercado econômico e dependem diretamente do poder 

aquisitivo dos consumidores. Esse aspecto tem reforçado a necessidade das empresas 

incorporarem novas características de mercado que permitam um maior grau de flexibilidade e 

adaptação ao ambiente onde atuam; se adaptando, inclusive, ao novo comportamento do 

consumidor omnichannel. Esse aspecto pode ser observado pela grande disseminação de 

empresas de delivery, que buscam conectar as empresas ao consumidor final de uma forma 

prática e ágil; esse fenômeno é comprovado pelo rápido crescimento da plataforma Ifood®, 

uma empresa brasileira que atingiu um valor de mercado de R$1 bilhão em 2019; e durante a 

pandemia (2020) entregou mais de 39 milhões de pedidos por mês. 

“O que define atualmente as decisões de compra são ações de marketing 

guiadas pelo próprio consumidor, com comentários na internet, recomendações de 

amigos e família, passeios nas lojas e a própria experiência prévia do consumidor. Com 

as novas tecnologias, as empresas varejistas estão perdendo controle sobre o alcance, a 

frequência e o momento de distribuição de suas mensagens. Diante da maior 

imprevisibilidade, o que importa é a capacidade de influenciar o consumidor em cada 

passo da jornada de compra em que ele busca informação ou deseja tomar uma decisão” 

(ROSENTHAL, 2017) 

 

Segundo relatório da EBIT-NIELSEN, cerca de 80% dos consumidores que compram 

por indicações de redes sociais ficaram satisfeitos e elogiaram a empresa; dados que reforçam 

a importância do marketing digital e o marketing de influência; que se enquadram no processo 

de digitalização do varejo por meio da disseminação da presença digital. Além disso, vale 



 

 

 

ressaltar que de acordo com o Think With Google, a internet tem a capacidade de influenciar 

mais de 50% das compras realizadas em lojas físicas. Ou seja, isso mostra que apesar da 

pesquisa de produtos acontecer majoritariamente no ecossistema virtual, não necessariamente 

essa compra será finalizada online. Esses dados apenas reforçam a presença do consumidor 

omnichannel em todos os canais de comunicação, seja ele online ou offline. 

O debate sobre a importância do marketing digital para o varejo não é novidade, pois 

este esteve presente antes mesmo da pandemia. Entretanto, devido ao período atípico do 

mercado, o trade marketing precisou dividir espaço com o marketing presente nos meios 

digitais, afinal, o consumidor deixou de ir ao ponto físico, abrindo espaço e oportunidades para 

explorar o ecossistema digital. Este canal ganhou bastante espaço, sendo possível observar uma 

crescente tendência para o ramo. 

Além da elaboração e estruturação da estratégia de marketing digital, as organizações 

reconhecem a importância do marketing de influência, este, se baseia na confiança e 

engajamento; pois a marca é divulgada por meio de influenciadores digitais, baseando-se pelo 

pressuposto de que eles exercem certa autoridade e seus seguidores confiam em sua opinião. 

Essa abordagem de marketing é focada nesses indivíduos capazes de exercer influência sobre 

potenciais clientes e criando ainda mais pontos de contato com a marca. 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pandemia foi a grande propulsora não só da tendência, mas da necessidade, de 

digitalização de diversos setores da economia, principalmente o varejo. Em virtude dessas 

mudanças, os padrões de consumo evoluem, e estes, moldam o consumidor omnichannel. O 

consumidor omnichannel é completmanete integrado em todos os canais, e ele pretende estar 

cada vez mais conectado a todos os pontos de contato com a marca. Este consumidor tem a 

intenção de se relacionar com a marca de forma integrada, e isto intensificou a necessidade dos 

varejistas de criar canais integrando o online ao offline, digitalizando o ecossistema e criando 

uma experiência de compra fluida. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Lpsos, 46% dos consumidores pesquisam 

online se o produto que eles desejam adquirir está disponível na loja, e só assim, vão até o ponto 

de venda físico. Isso demonstra não só a importância, mas a necessidade do posicionamento do 



 

 

 

varejo no ecossistema digital e sua integração com o offline; este fenômeno tem o poder de 

impactar não só na lucratividade da empresa, mas também, no seu sucesso como 

empreendimento inserido no mercado. 

Diante desta problemática, as organizações observaram, não só uma oportunidade, mas 

uma necessidade de expansão para o ecossistema digital, este, se tornou integrado ao offline por 

meio de aplicativos, sites, estratégias de marketing digital e de influência. Com isso, conclui- 

se a importância do processo de digitalização do varejo, evidenciando os principais impactos 

dessa digitalização na experiência do consumidor. Percebe-se, também, por meio deste estudo, 

que as organizações que aderem a emergente tendência de digitalização, levando em 

consideração o melhor costumer experience e as necessidades deste novo consumidor 

omnichannel, tem maiores chances de se tornarem empreendimento mais lucrativos, inovadores 

e conectados com os seus consumidores. 
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