
ESTUDO GLOBAL DO CONSUMIDOR 2017

AUMENTAM AS EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO  
À TECNOLOGIA UTILIZADA EM LOJAS

A décima versão do Estudo do Consumidor da Zebra, que analisa a satisfação do comprador e as  
tendências tecnológicas no varejo, revelou que os varejistas têm percorrido um longo caminho na última  

década na melhora da experiência de compra na loja. Ao mesmo tempo, as expectativas dos compradores  
continuam a crescer exponencialmente e variam significativamente entre os diferentes grupos geracionais.
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AMÉRICA  
DO NORTE

EXPOSIÇÃO NA LOJA  
PARA COMPRAS ON-LINE

tem visto itens na loja,  
mas os comprou on-line58%

preferem visitar a loja de varejo para 
retirar os itens comprados on-line32%

A COMPRA ON-LINE PARA RETIRADA 
NA LOJA ESTÁ CRESCENDO

ÁSIA – 
PACÍFICO

AMÉRICA  
LATINA

COMPRADORES DISPOSTOS A 
COMPARTILHAR INFORMAÇÃO

dos compradores latino-americanos confia em 
compartilhar seus dados pessoais com varejistas48%

EUROPA,  
MÉDIO ORIENTE

O SERVIÇO AO CLIENTE 
IMPACTA A LINHA BASE

compraria mais mercadorias se  
recebesse melhor serviço ao cliente64%

PERSPECTIVA REGIONAL: COMPRADORES

dos compradores relata  
o uso de tablets pelo 
pessoal da loja, com uma 
melhor experiência geral 
de compra 

57%

PARA MAIOR INFORMAÇÃO VISITE WWW.ZEBRA.COM/RETAIL

AUMENTO DAS 
EXPECTATIVAS DOS 

COMPRADORES 

SERVIÇO MELHORADO  
AO CLIENTE 

COMPRADORES QUE 
PENSAM QUE ESTÃO MELHOR 

CONECTADOS DO QUE OS 
VENDEDORES DAS LOJAS

EXTENSÃO DAS OPÇÕES 
DE SATISFAÇÃO

AFETADOS PELA FALTA 
DE ESTOQUE

70%
dos  

compradores 
deixa a loja 

sem os itens 
desejados

60%
das vendas podem 
ser recuperadas 
pelos varejistas que 
oferecem descontos 
e outras opções  
de satisfação

Gen XBoomers

15%
32%

Millennials

53%

64% Compram on-line, enviam para casa

34% Compram on-line, retiram na loja

dos compradores  
compram itens na loja 

para levá-los para casa ou solicitar 
seu envio da loja para casa

80%

OUTRAS OPÇÕES DE SATISFAÇÃO

• L O J A •

dos compradores  
querem a entrega de seu 
pedido no dia seguinte  
ou no mesmo dia

EXPECTATIVAS DE ENTREGA  
MAIS RÁPIDA

66%

https://www.zebra.com/br/pt/solutions/retail-solutions.html
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