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Consumidores desejam ter experiências digitais 
tanto online como em loja
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82% em loja 78% online

A satisfação global dos consumidores está em ascensão, mas os varejistas 
ainda têm onde melhorar

  Visão rápida 
 
Sobre a pesquisa 

A 12ª pesquisa anual de consumidores da Zebra entrevistou mais de 
6.300 pessoas no mundo todo (entre consumidores, funcionários de lojas 
e executivos do varejo) para analisar as atitudes, opiniões e expectativas 
que vêm transformando o varejo, tanto em lojas físicas como online. Os 
resultados dessa pesquisa, resumidos em um documento dividido em 
duas partes, são de leitura fundamental para os líderes do setor que estão 
em busca de informações úteis para atender aos consumidores de hoje, 
que são adeptos da tecnologia. 

Consumidores 
Trata da experiência do consumidor contemporâneo

Varejistas
Analisa os planos tecnológicos dos varejistas para resolver problemas crônicos 
relacionados às compras

81% 
variedade de produtos

78%
variedade de produtos

59%
devoluções/trocas

55%
devoluções/trocas por correio

66%
nível de assistência dos funcionários

62%
custo de entrega

56%
disponibilidade de cupons e descontos

58%
disponibilidade de descontos e 
cupons digitais

57%
serviço personalizado

55%
serviço personalizado

Com vistas 
ao futuro, 
os varejistas 
devem pensar 
mais como os 
consumidores

6pp

4pp

4pp

4pp

NA

7pp

2pp

6pp

5pp

NA

“pp” representa o crescimento em pontos percentuais em relação ao ano anterior
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Como atender às expectativas dos 
consumidores de hoje, que são 
adeptos da tecnologia e esperam 
atendimento sob demanda
 
A disrupção digital continua a se propagar pelo setor de varejo, 
influenciando as opiniões e expectativas de consumidores em todas 
as categorias. Embora a satisfação geral seja alta, dados mostram uma 
discrepância entre como os varejistas e os consumidores encaram a 
experiência de compra. Os clientes são pouco compreensivos para com os 
problemas operacionais do varejo tanto online como em loja, enquanto os 
varejistas estão percebendo a importância  de integrar esses dois mundos 
aparentemente separados. 
 
Definido pelo comércio eletrônico 
Os consumidores levam para as lojas as expectativas geradas por sua 
experiência online. Com seus smartphones em mãos, os consumidores 
esperam que os funcionários disponham de tanto conhecimento e 
tecnologia quanto eles (ou inclusive mais). No entanto, nem sempre os 
funcionários estão equipados com a tecnologia mais recente para facilitar 
e melhorar a experiência em loja. 

• Pouco mais da metade dos consumidores (52%) declarou ter mais 
acesso à informação do que os funcionários das lojas.

• Muitos varejistas estão no caminho certo, mas ainda há muito por fazer. 
Os consumidores esperam encontrar e receber qualquer produto em 
mãos imediatamente. De modo geral, a satisfação do consumidor em 
relação à experiência em loja (82%) ou online (78%) é positiva.

Tecnologia e talento integrados
Embora os consumidores exijam e recorram cada vez mais à tecnologia 
em loja, eles ainda estão interessados na interação humana. A tecnologia 
do varejo deve proporcionar uma experiência tranquila de compra, 
com ferramentas que melhorem o autoatendimento para os clientes e 
possibilitem que os funcionários ofereçam uma melhor experiência em loja. 
 
Consumidores em loja:

59%
têm uma melhor 
experiência quando 
os funcionários usam 
a tecnologia mais 
recente 

57%
preferem que os 
funcionários de 
lojas encontrem as 
informações mais 
recentes por eles 

52%
preferem fazer o 
pagamento por 
autoatendimento
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Perspectiva do consumidor  
Expectativas em relação à era digital

A atitude dos consumidores varia por geração demográfica
As exigências dos consumidores são aparentemente simples: eles querem 
encontrar os artigos que estão buscando, pagar o preço mais baixo e obter 
os artigos de forma rápida e fácil. No entanto, eles não fazem distinção 
entre a localização física de uma loja e sua presença online e exigem 
acesso instantâneo à informação, sem importar onde a compra é feita. 

 
Para deixar as coisas ainda mais complicadas, os varejistas atendem a 
muitas gerações, sendo que cada uma delas traz consigo suas próprias 
necessidades e comportamentos quando estão na loja. 

O futuro do varejo está 
nas mãos dos nativos 
digitais que buscam ter 
experiências aprimoradas 
pela tecnologia  
Probabilidade de os 
consumidores usarem serviços 
tecnológicos em loja 

62%
Etiquetas eletrônicas 
para prateleiras   
os preços são exibidos em 
etiquetas eletrônicas que se 
atualizam automaticamente

61%
Carrinhos inteligentes  
os consumidores usam telas 
touchscreen com vídeo para 
localizar artigos, conferir 
preços, receber promoções e 
escanear códigos de barras

58%
Cupons por localização  
cupons são enviados de 
acordo com a localização 
dos consumidores na loja

55%
Mapa de compras   
o aplicativo gera um mapa 
com a lista de compras, 
guiando os consumidores 
pela loja com eficiência

54%
Pagamento por 
autoatendimento  
possibilidade de sair da 
loja sem ter que parar para 
pagar pelos artigos

Millennials

• Adotam novas tecnologias 
com rapidez

• Esperam que as lojas ofereçam 
um nível de sofisticação que 
seja, pelo menos, equiparável 
ao de seus smartphones 

• Confiam mais em um 
atendimento ao cliente feito 
pessoalmente

• Esperam receber uma 
assistência bem informada e 
personalizada

Geração X e Baby Boomers

Enquanto 75% dos Millennials e 53% dos integrantes da Geração X 
dizem que, se o que procuram não estiver em estoque, saem da 
loja sem efetuar a compra e terminam comprando online, apenas 
26% dos Baby Boomers têm essa postura.
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As expectativas da experiência online 
redefinem a realidade do varejo offline
Muitas vezes, o processo de compra começa antes de os clientes 
entrarem na loja. Os varejistas devem partir do princípio de que os 
consumidores pesquisaram os produtos online antes de decidir realizar a 
compra em uma loja física.

A principal razão pela qual um consumidor vai a uma loja física é para 
examinar um produto ou explorar as opções. Para atrair os consumidores, 
marcas e varejistas estão criando experiências que incorporam 
características mais tradicionais, como demonstrações culinárias e 
degustações em loja, assim como formatos mais experimentais, como 
casas de sucos, cafeterias, espaços comunitários e para eventos e até 
mesmo hotéis reconhecidos.

Os consumidores vão até as lojas esperando que os artigos 
vistos online estejam disponíveis em estoque. Assim, eles 
podem sentir aquilo que o comércio eletrônico tem mais 

dificuldade de proporcionar: satisfação instantânea. 

Quando se trata de comprar, o preço é a prioridade número um para os 
consumidores. Um quarto dos consumidores entrevistados diz ter saído 
de uma loja ao ver que os preços eram diferentes daqueles vistos online. 
Os varejistas de lojas físicas podem competir com concorrentes com 
preços similares oferecendo um serviço e uma experiência que contem com 
assistência tecnológica, integrando os dois mundos.

Por que os consumidores compram online 
ou em lojas físicas

3 principais razões

Em loja Online

53%   
contato com o produto 

45%  
frete gratuito

46%  
disponibilidade de artigos

43%  
disponibilidade de artigos

41%  
disponibilidade imediata

43%  
ofertas exclusivas online

Por que os consumidores 
saem da loja sem comprar

5 principais razões

1 Falta de estoque 
o artigo não estava disponível

2
Seleção 
não gostaram das opções 
de produtos

3 Concorrência competitiva 
encontraram uma melhor oferta

4
Discrepância de preços 
diferença entre o preço online 
e em loja física

5 Demora na hora de pagar 
a fila era muito grande

O preço prevalece

56% x 44%
Em média, 56% dos consumidores 
preferem um melhor preço a um melhor 
serviço (44%) em todas as categorias 
do varejo
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Problemas antigos 
Os consumidores querem que as experiências de 
compra online e em loja estejam integradas

Divergências na hora de efetuar a compra
A satisfação do consumidor não segue um critério único, já que 
as preferências mudam de acordo com as categorias e gerações. 
Os Millennials costumam preferir o pagamento móvel ou por 
autoatendimento e a assistência de funcionários equipados com 
tecnologia móvel, enquanto os Baby Boomers e a Geração X preferem 
o atendimento pessoal, apesar de se sentirem à vontade fazendo o 
pagamento por autoatendimento.

“Mudei de ideia”
O comércio eletrônico criou uma nova realidade para o mundo do varejo, 
na qual os consumidores esperam poder realizar devoluções ilimitadas. 
Estima-se que as devoluções representam um custo de 642,6 bilhões de 
dólares anuais para os varejistas, o que é gerado em grande medida pelo 
comércio eletrônico.1

20% dos produtos comprados online são devolvidos, em 
forte contraste com a taxa de devolução de 9% no caso 

de produtos comprados em lojas físicas.2 

As experiências de devolução continuam sendo uma fonte de insatisfação 
para o consumidor e constituem uma diferença de percepção entre 
varejistas e consumidores. 

• 59% dos consumidores do mundo inteiro estão satisfeitos com as 
devoluções, mas os executivos do varejo acreditam que esse número 
chega a 80% 

• 56% dos consumidores estão satisfeitos com o processo de devolução 
ou troca de um artigo comprado online em uma loja física

Não é à toa que 75% dos executivos do varejo concordam que realizar 
a gestão das devoluções de pedidos feitos online é um grande desafio. 
46% dos executivos deram início a uma atualização de suas tecnologias 
de gestão de devoluções ou planejam fazer isso nos próximos cinco anos. 
As lojas estão funcionando como centros de distribuição, atendendo a 
pedidos online para otimizar os processos e trazer os serviços para mais 
perto dos consumidores finais. 

1  Grupo IHL, Retailers and the Ghost Economy $1.75 Trillion Reasons to be Afraid, 2015 

2  Shopify, The Plague of Ecommerce Return Rates and How to Maintain Profitability, 27 de fevereiro de 2019

É mais provável que os 
consumidores em loja comprem 
produtos fora de estoque quando 
outras opções são oferecidas:

A frustração gerada pela falta de 
estoque de um artigo estimula 
outras opções de processamento:

67% 
se o produto for 

entregue em sua casa

64% 
 se ganhar um 

desconto na compra 
quando o produto 
voltar ao estoque

29%   
compra online com 

retirada na loja

25%  
compra na loja com 

entrega em domicílio
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A tecnologia melhora a experiência 
do consumidor 
Os varejistas estão se empenhando para 
implementar os avanços que os consumidores 
passaram a esperar a partir de suas experiências de 
compra online. 

Promoção de experiências de última geração 
Os consumidores estão mais à vontade usando a tecnologia em lojas e 
esperam que isso melhore sua experiência geral. Para muitos varejistas, 
o investimento crescente em tecnologia de compra está impulsionando 
este ajuste nas operações varejistas multicanal.  
 
O número de clientes que praticam o showrooming, que consiste em 
examinar artigos em uma loja física e depois comprá-los online , é quase 
o mesmo que o número de consumidores que pesquisam produtos online 
e os compram em loja. Curiosamente, 58% dos clientes preferem comprar 
com varejistas online que também têm lojas físicas.

A maioria dos consumidores (65%) acredita que 
funcionários equipados com computadores de 
mão com scanners integrados podem oferecer 

uma melhor experiência de compra. 

Automatizar a precisão do inventário poupa os funcionários de terem que 
realizar uma tarefa tediosa e lenta, deixando-os livres para atender melhor 
aos clientes dentro da loja. Quase metade dos funcionários diz que o uso 
de dispositivos móveis na loja permite que eles ofereçam uma melhor 
experiência de compra, já que assim eles podem:

 

48% 
Encontrar os  
preços corretos 

48% 
Responder  
a perguntas 

47% 
Economizar o  
tempo dos clientes

Millennials

Geração X

Baby Boomers

67%

55%

40%

Consumidores de todas as 
gerações preferem varejistas 
online que tenham lojas físicas

Consumidores Funcionários

58% 73%
Computadores móveis de mão 

com scanners

65% 77%
Tablets robustos

49% 64%
Computadores vestíveis

50% 52%

$ ?

Os consumidores e 
funcionários concordam que 
a tecnologia móvel melhora a 
experiência em loja 

Os funcionários são fundamentais para instruir os consumidores à medida 
que eles se adaptam à nova tecnologia usada em loja.
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Ásia-Pacífico 
Quase 58% dos consumidores preferem 
comprar com varejistas online que também 
têm lojas físicas. 

Nesta região, conhecida por ser pioneira na 
adoção de tecnologia, não é surpreendente 
que 40% dos consumidores prefiram realizar 
compras através de dispositivos móveis e 
smartphones.

Descobertas regionais 
Embora os consumidores tenham muitas preferências em comum em 
relação à sua experiência no varejo, algumas diferenças regionais surgiram.

47% 66%

58%
América Latina
Cerca de 83% dos compradores estão 
interessados em receber um cupom ou 
cashback em vez de esperar até quatro dias 
para receber uma compra feita online.

Além disso, 71% dos consumidores na 
América Latina disseram que o pagamento 
por autoatendimento proporciona uma melhor 
experiência de compra, e 64% preferem usar 
a tecnologia em vez de fazer fila para realizar 
um pagamento assistido.

Europa e Oriente Médio
Dois terços (66%) dos consumidores 
demonstraram satisfação com a possibilidade 
de realizar o pagamento em qualquer lugar 
da loja. 

De modo geral, 60% dos consumidores 
entrevistados na região estão satisfeitos com o 
processo de devoluções e trocas.

América do Norte
Os consumidores da América do Norte parecem 
ter mais expectativas em relação ao varejo que 
os consumidores de outras regiões.  47% dos 
consumidores classificam suas experiências 
personalizadas como satisfatórias.

Apenas 14% dos consumidores afirmam confiar 
totalmente nos varejistas para a proteção de 
seus dados pessoais.

83%
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Garantia de experiências digitais 
online e em loja
A fim de melhorar a experiência do consumidor e fidelizar os clientes, 
os varejistas devem atender às necessidades mais básicas e, ao mesmo 
tempo, procurar incorporar inovações à essência de seus negócios. A 
partir disso, eles poderão promover serviços confiáveis e transparência 
em relação aos preços e ao inventário, construindo a fidelidade do 
cliente, que se expressa tanto em loja como no comércio eletrônico.

Sobre a Zebra    
A Zebra oferece um ecossistema completo de soluções, incluindo 
hardware, software, suprimentos e serviços, que permitem aprimorar a 
experiência do cliente, otimizar o inventário e estabelecer operações de 
venda mais inteligentes. As bases do sucesso no varejo continuam as 
mesmas; a tecnologia apenas melhora o processo.

Aprimore a experiência no varejo 
Acesse: Zebra.com/retail

• Atender às crescentes expectativas 
dos consumidores requer que os 
varejistas façam uso da tecnologia 
para otimizar o processo de inventário 
e integrar as experiências de compra 
online e offline. 

• A expectativa mais básica dos 
consumidores é a conveniência: 
encontrar e comprar o artigo desejado 
pelo melhor preço. Os varejistas 
devem priorizar capacidades 
ampliadas de processamento, com 
opções flexíveis como envio à loja ou 
entrega em domicílio. 

• As expectativas em relação ao 
atendimento ao cliente se diferenciam 
de acordo com a geração do público 
em questão, mas consumidores de 
todas as idades valorizam poder 
contar com funcionários solícitos, 
que conheçam bem os produtos 
que vendem e tenham acesso às 
tecnologias mais recentes. 

• Os consumidores estão abertos a 
novidades tecnológicas em loja, 
mas ainda desejam um atendimento 
personalizado e interação humana.

Em sintonia com as 
expectativas dos 
clientes

©2019 ZIH Corp e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Zebra e a cabeça estilizada Zebra são marcas registradas da ZIH Corp., registradas em 
muitas jurisdições no mundo todo. Todas as outras marcas são propriedades dos seus respectivos proprietários. Número da peça: FS-ZBDesigner 06/08/2019

Sede Corporativa e América do Norte 
+1 800 423 0442 
inquiry4@zebra.com 

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722 
contact.apac@zebra.com 

Sede EMEA 
zebra.com/locations 
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina 
+1 847 955 2283 
la.contactme@zebra.com


