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Omnichannel: muito mais do que um termo da moda, um modelo de negócio sustentável. 



Em 2016: 44% do total das vendas do varejo U.S. serão influenciadas pela web 



Forrester: July 2013 “Commerce Technology Investment And Platform Trends — 2013”  

Iniciativas omnichannel são e continuarão sendo o maior foco dos varejistas no US 



Somos Omnichannel na essência 

107 lojas virtuais 

magazineluiza.com 

epocacosméticos.com 

m-commerce social commerce 

televendas 

631 lojas de rua e shopping 

presença em redes sociais 



Presença = diferencial competitivo 

 Estamos fisicamente 

presentes em 16 

estados brasileiros  



Presença = diferencial competitivo 

 Alcançamos 100% do 

Brasil através do e-

commerce, m-commerce 

e social commerce. 



Long Tail - Expansão através de aquisições  

 

Criada em 1991 

Empresa familiar carioca 

 

R$15,9MM receita bruta 

 

# 6.000 sku´s  

 

Grandes marcas: 

L´Oreal,  Prada, Carolina Herrera, etc. 

 



Estratégia de veiculação on e off  

Masthead 

1 dia veiculação 

26 milhões de impactos 

23 mil cliques para o site 

Vídeo 

5 milhões de visualizações 

3 milhões de espectadores únicos 

420 mil cliques para o site 



Primeiro varejista no Brasil a criar um Brandchannel.  

10 mil inscritos 

 

9.600 vídeos publicados  

 

Mais de 700 mil  

visualizações por mês. 



Geração de conteúdo dá resultado em vendas 

clientes que assistem aos vídeos 

de produtos convertem 2,5 vezes mais! 



Mobile Innovation - Chip Luiza: Conectividade para a Classe C 

Primeiro projeto de chip co-branded do varejo brasileiro  

 Pré-pago: Foco nos clientes de baixa renda 

 Comunicação assertiva e relacionamento one-to-one 

Recarga em Dobro para ligações de Claro para Claro 

Acesso gratuito a redes sociais, e-mail, sites Magazine Luiza e Claro 

Menu Chip Luiza: localize lojas, peça um cartão, minhas ofertas 



Sua loja para seus amigos Mais de 100 mil lojas publicadas. 
 

 

Nova versão será lançada com : 

• URL própria  

• Versão mobile 

• Mais interações sociais 

• Possibilidade de expandir mix de produtos 

através de market place. 

Social commerce não pára de crescer e vai ganhar nova versão 

MagazineVoce_A.mov
MagazineVoce_A.mov


124.000 
lojas 

27.000.000 
amigos 

Conversão  

40% maior 
que a do site. 

100.000  

fãs 

5.848  

membros 
672  

Seguidores + blogs 

Social commerce não pára de crescer e vai ganhar nova versão 

Sua loja para seus amigos 

MagazineVoce_A.mov


Novo Magazine Você 

Loja publicada não só nas redes sociais, mas  

também na internet 

 

Design responsivo 

 

Criação de vitrines e organização dos produtos 

da maneira que desejar 

 

Versão mobile 

 

Conexões sociais em toda a experiência de 

navegação 

 

Comunicação direta com os divulgadores via 

mensagens 



Clientes que compram nos dois canais tem freqüência superior, que resulta em um gasto anual 2x maior  
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