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O que é 
Omnichannel?

Todos os canais integrados!!!!



Jornada do consumidor/usuário

Fonte: http://higormonteiro.com/a2pn/intuitivas/jornadadocliente.html



Fonte: https://plugcitarios.com/blog/2016/07/06/multi-channel-cross-channel-e-omni-channel-entenda-a-diferenca/



Fonte: https://pegaki.com.br/como-implantar-uma-estrategia-omnichannel-no-e-commerce/



Fonte: https://plugcitarios.com/blog/2016/07/06/multi-channel-cross-channel-e-omni-channel-entenda-a-diferenca/



Fonte: https://plugcitarios.com/blog/2016/07/06/multi-channel-cross-channel-e-omni-channel-entenda-a-diferenca/



Porque 
Ominichannel é 
tão importante?



Fonte: https://vidmonsters.com/blog/experiencia-do-usuario/











Porque
Design Thinking
é importante nisso?



O que buscamos no
Mindset do Design 
Thinking?

Tecnicamente viável

Desejável

Financeiramente possível



Para quem estamos criando?
Qual seu comportamento?

Qual é sua rotina?



Design Thinking para clareza de propósito e 
diminuir os riscos com inovação.



Por que Lean
é Importante?



Não dá para 
fugir de expor  
seus dados
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Distruibuição do LT para expor dados existentes
através de API’s para chatbots e outros canais

Lead Time



E a oportunidade
de negócio ó
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Por quê?

• Preocupação nula (ou quase) com a eficiência de 
fluxo

• A absoluta prioridade com o bom uso dos recursos 
leva a todo o tipo de desperdício!

• Diferentes canais implica o envolvimento de 
diferentes “áreas”

• Gente parada enquanto espera as aprovações, 
os acessos e as alocações

• Sobra pouco tempo para desenvolver, o que é 
feito de forma precária, levando a outros 
desperdícios

• Quando vai ao ar, como você acha que é a 
experiência do usuário?



Contratando a internet 
da “Morto” Fibra
1. Tentativa de contratação via site: Disponibilidade 

técnica negada
• Por quê? Horas, e quem sabe? O zelador diz que 

tem

2. Descobri sozinho onde estava o problema. 
Contratação via site iniciada.

3. Faltando um dia para a instalação e sem 
informações, estranho e entro em contato via chat.
• “Tem disponibilidade, mas você foi reprovado.” 
• “Por quê?”
• “Não tenho acesso a essa informação, algum 

agente entrará em contato”

4. Aguardando o agente...

5. Recebo o e-mail dizendo que é para ligar no 10315!



Contratando
o apê da

2º Subsolo

• Investigo via site algumas opções

• Recebo opções similares por e-mail

• Me interesso por algumas, agendo vistoria online

• Corretor me manda mensagem via Whatsapp

• Todo o processo de contratação via site

• Quando o fluxo parava, me ligavam!

• Contrato no site e recebido por e-mail 

• Chaves em mãos, mudança agendada



@dalfenas

Contato

Dúvidas?
Obrigado!


