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PREFÁCIO
De Kevin Warren

Chief Marketing Officer da UPS
Nosso mundo está mais conectado do que
nunca – e a UPS orgulha-se de facilitar mais de 5
bilhões de conexões por ano entre pessoas,
comerciantes e outras organizações em 220
países e territórios.
Mais e mais, essas conexões acontecem on-line.
O crescimento dos mercados digitais é
extraordinário. Em meados da década de 90,
o e-commerce mal existia. Hoje, é uma indústria
de US$ 2.9 trilhões, com crescimento anual
de 24 %.
A UPS criou este estudo para ajudar você a
compreender o cliente on-line e aproveitar essa
enorme oportunidade do e-commerce.
O UPS Pulse of the Online Shopper de 2019
demonstra que os compradores de e-commerce
estão mais experientes do que nunca – e têm
expectativas mais elevadas de informação e
serviço para uma experiência mais completa.

O cliente espera saber o custo exato das compras
on-line sem surpresas. Quer recompensas de
programas de ﬁdelidade e uma forma de
transporte ﬂexível por preço mínimo ou gratuito.
Esperam saber se, quando e como seus pedidos
cruzam fronteiras. Cada vez mais desejam
controlar os tempos de entrega do pacote e ter
uma política de devoluções abrangente.
O relatório deste ano concentra-se
principalmente nas compras on-line entre
empresas e consumidores (B2C). Mas também
compartilhamos alguns valiosos resultados de
pesquisa de negócios para negócios (B2B).
O e-commerce continua a mudar diante de
nossos olhos. Ao entender a perspectiva do
cliente, você pode estabelecer uma relação mais
profunda para impulsionar as vendas hoje e reter
o consumidor do amanhã.
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METODOLOGIA DE PESQUISA
A pesquisa foi administrada on-line para 18.000 consumidores em 10 idiomas em 15 países,
entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Todos os participantes ﬁzeram pelo menos duas
encomendas on-line que exigiam a entrega nos três meses anteriores à realização do estudo.

Business-to-Consumer
Os resultados de B2C baseiam-se em pelo
menos 1.000 entrevistas de cada

Gênero

› Masculino (52)
› Feminino (48%)

rendimento doméstico anual (apenas
nos EUA) e etnia (apenas EUA, Canadá e
Reino Unido). A pesquisa B2C avaliou
mais de 4.000 respostas da Ásia/Pacíﬁco;
7.000 das Américas; e 6.000 da Europa.
Salvo indicação em contrário, este
relatório apresenta estatísticas globais. Se
os dados de um país forem ressaltados,
os dados estão fora da curva e/ou
tendência apontada nos resultados

A pesquisa B2B foi feita on-line em 10
idiomas em 14 países/territórios.

país/território participante, com cotas
por idade, sexo, região, situação laboral,

Business-to-Business

Idade

Todos os participantes fazem ou são

› 17-24 (19%)
› 25-34 (26%)
› 35-44 (23%)
› 45-54 (16%)
› 55-64 (10%)
› 65+ (6%)

Gerações

› Geração Z, 17-24 anos (13%)
› Millennials, 23-36 anos (37%)

globais. Em geral, os resultados

− Jovens Millennials (10%)

especíﬁcos dos Estados Unidos estão em

− Millennials Intermediários (13%)

consonância com a média global.

− Millennials Maduros (14%)

tomadores de decisão para a compra
on-line de suas empresas, em uma
variedade de indústrias. Todas faziam
compras de varejo.
A pesquisa B2B avaliou 240 respostas
da Ásia/Pacíﬁco; 287 das Américas; e
370 da Europa.

Gênero
-Masculino (66%)
-Feminino (34%)

Idade
-17-34 (20%)
-35-54 (61%)
-55+ (19%)

› Geração X, 37-51 (29%)
› Baby Boomers, 52-71 (19%)
› The Greatest Generation, 72+ (2%)
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MARKETPLACES
COMANDAM O PODER
DE COMPRA GLOBAL
marketplaces – sites de comércio eletrônico que

Marketplaces mais utilizados por região:

facilitam a compra de muitas fontes diferentes.

Alibaba, eBay, Taobao, JD.com – e já alcançaram
penetração de quase 100% do mercado B2C. Em média,
96% dos consumidores pesquisados ﬁzeram uma
compra on-line em um marketplace nos três meses

Amazon

AMERICAS

Os marketplaces on-line têm nomes famosos-Amazon,

anteriores a este estudo.

Walmart/Jet
eBay
Best Buy
Mercado Libre

ÁSIA PACIFIC

Ao longo deste relatório, faremos referências a

Amazon
Taobao
JingDong
Tmall
(Austrália, China, Hong Kong,
Coreia do Sul)

Amazon

Amazon

eBay

FlipKart

Zalando
Allegro

ÍNDIA

Quase metade das
empresas esperam
aumentar as compras em
marketplaces no período
de um a três anos.

EUROPA

B2B Insights

(Brasil, Canadá, México,
Estados Unidos)

eBay

Snapdeal
eBay

CENEO
(França, Alemanha, Itália,
Polônia, Espanha, Reino Unido.
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Na compra de bens imobiliários, localização é o
que importa. Já no on-line: É pesquisa, pesquisa,
pesquisa. 9 de 10 consumidores fazem pesquisas
antes de comprar.

CONSUMIDORES
7
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O QUE OS COMPRADORES
QUEREM SABER?
O preço importa, muito
O consumidor on-line quer ver o custo total de sua compra –
preços, taxas e impostos inclusos.
Indianos e chineses são um pouco menos preocupados com
o preço. Os consumidores na Coreia do Sul são altamente

90% dos consumidores pesquisam itens antes de comprá-los on-line.

Fatores mais importantes a serem investigados
antes de realizar uma compra:

sensíveis ao preço, mas não tão preocupados com os custos
de entrega.

Participantes de programas de fidelidade ligam
menos para o preço dos produtos

79%

PREÇO

43%

DETALHES DO PRODUTO

43%

CUSTO DE ENTREGA

Os programas de ﬁdelidade criam ecossistemas diferentes de
compradores. Aqueles que são membros de vários
programas de ﬁdelidade (5 ou mais) são menos propensos a
pesquisar preços (apenas 64% o fazem) do que outros
compradores.

Os compradores mais velhos prestam
mais atenção aos preços
As gerações mais velhas pesquisam preços mais do que
outros. 87% dos compradores entre 55 a 64 anos, pesquisam
preços antes de comprar. 86% dos compradores com mais
de 65 anos de idade também realizam pesquisa.
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DEVOLUÇÃO IMPORTA
ANTES MESMO DA COMPRA
A experiência de devolução afeta a compra futura, e mais
da metade dos consumidores checam a política de
devolução da loja antes de fazer uma compra. Os
compradores mais recorrentes são mais esclarecidos
sobre o processo de devolução, 61% deles veriﬁcam a
política de retorno antes de fazer a compra.

B2B Insight

Quando você checa a politica de devolução?
30%

QUANDO O RETORNO
É NECESSÁRIO

7 em 10 compradores
corporativos pesquisam preços
antes de comprar. 40% procuram
detalhes do produto e 2,8%
verificam os custos de entrega.

54%

ANTES
DA COMPRA

12%

NÃO PROCURAM
POR UMA
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COMO O CONSUMIDOR
ONLINE PESQUISA
SUAS COMPRAS?
O comprador on-line usa várias
plataformas. Metade normalmente
utiliza ferramentas de busca (Google,
Bing, Baidu, etc.). 43% pesquisam na
Amazon, enquanto um a cada três (34%)
vai no site do varejista/revendedor.
No Brasil, 48% dos compradores on-line
usam sites de comparação de preços. Os
chineses procuram em múltiplas mídias
sociais (31%).
Na Coreia do Sul, 64% dos compradores
preferem sites de comparação de preços,
enquanto outros 42% preferem sites de
recomendações de consumidores.

B2B
Insight

Compradores on-line da Polónia usam
sites de comparação de preços (51%) e
do varejista/vendedor (45%).

Onde fazem pesquisa
para compra on-line:

A Amazon é a fonte de pesquisa certa no
Canadá (57%); França (53%); Alemanha
(54%); Itália (64%); Espanha (52%); e no
EUA (58%).

A Amazon importa, mesmo
quando os compradores não
compram lá

50%
40%

Mais da metade (56%) de compradores
on-line com acesso ao Amazon Prime
iniciam suas pesquisas na Amazon, em
comparação com 40% dos compradores
em geral. Enquanto isso, 57% dos
compradores on-line sem acesso ao Prime
iniciam sua pesquisa em uma ferramenta
de busca.
E, notavelmente, cerca de um em cada três
(31%) dos compradores on-line da Geração
Z, os mais jovens, pesquisam através das
mídias sociais.

FERRAMENTA
DE BUSCA

AMAZON

34%

SITE DO
VAREJISTA

29% 26%
21%

SITE DE
SITE DE
COMPARAÇÃO RECOMENDAÇÕES
DE PREÇOS
(31% DA GER Z)

MÍDIAS
SOCIAIS

O comprador B2B pesquisa no site
de um fornecedor (45%) ou em uma
ferramenta de busca (42%).
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POR QUE O COMPRADOR
ESCOLHE UMA CERTA
MARCA OU VAREJISTA?
O CONSUMIDOR PROCURA QUALIDADE
41% dos compradores on-line
globais selecionam varejistas
devido à alta qualidade dos
produtos.
Outros incentivos? Promoções.
Descontos. Opiniões de clientes.
Informações sobre o produto.
Mais uma vez, é um mundo de
diferenças. A qualidade é mais
importante no México e na Índia. No
Brasil, o baixo custo de entrega é
importante, mas essa não é uma
preocupação na China, onde o que mais
importa é se um varejista têm valores
similares ao cliente.
Apenas 13% dos compradores alemães
ligam muito para descontos, mas esses
importam muito para os consumidores
em Hong Kong (45%) e Coreia do Sul
(48%). Os consumidores da Coreia do Sul
também acreditam muito em avaliações
de clientes (49%).

Gerações mais novas podem ser
influenciadas por recomendações
de clientes.

› Idades 17 a 24 anos
› Idades 25 a 34 anos

Além do preço, esses fatores
influenciam os compradores
a comprar de uma marca
ou varejista específico:

› Idades 35 a 44 anos

B2B Insight
Na busca de um fornecedor,
os compradores
corporativos dizem que dão
mais valor à qualidade
(64%), confiabilidade do
fornecedor (47%) e baixo
custo (43%).

41%

PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE
Mais inﬂuenciável no México (51%)

36%

CUSTO DE ENTREGA BAIXO
Mais inﬂuenciável no Brasil (47%)

33%

PROMOÇÕES/DESCONTOS

32%

RECOMENDAÇÕES DE CONSUMIDORES
Maior inﬂuência entre as gerações mais jovens

30%

BOAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
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NACIONAL? INTERNACIONAL?
A LOCALIZAÇÃO IMPORTA?
SIM. MUITO, PARA ALGUNS COMPRADORES.
73% dos compradores on-line se importam se
um vendedor ou varejista é internacional.
Essa informação é consistente, independentemente da

Razões para comprar de um
vendedor internacional:
46%

idade, sexo ou outros dados demográﬁcos.

40%

As razões variam. Alguns compradores conﬁam em
varejistas nacionais, com quem têm relacionamento de
longa data e um histórico de compras satisfatório. Outros

30%

apreciam a reputação de qualidade ou conﬁabilidade de
um vendedor internacional.
Especiﬁcamente, 60% dos brasileiros compram no exterior
pelo preço. Na China (50%) e Hong Kong (50%), a
qualidade é a principal motivação. Na Índia, os compradores fazem 66% das compras internacionais por esse
motivo, seguido pela rapidez de entrega (39%), custo de
entrega (41%) e conﬁança no vendedor internacional
(39%).
No México, 50% dos consumidores dizem que compram
fora do país por qualidade. Outros 32% compram porque
conﬁam no vendedor internacional. E, na Coreia do Sul,
61% compram internacionalmente porque o item só está
disponível fora do país.

PREÇO DE
PRODUTO
MAIS BAIXO

ITENS SÓ
DISPONÍVEIS
INTERNACIONALMENTE

MELHOR
QUALIDADE
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As gerações mais velhas acreditam que podem confiar mais
em vendedores nacionais.

velhos conﬁam mais nos vendedores
nacionais. Os mais jovens, por sua vez,
pensam mais globalmente. 48% dos
compradores da The Greatest Generation
(nascidos antes de 1945) têm mais conﬁança
em lojas on-line locais, assim como 35 % dos
Baby Boomers (1946-1964). Entre 25% e
28% dos compradores mais jovens conﬁam

A frase “Tenho mais confiança em um vendedor
local" foi citada como razão pela qual eles
compram internamente:
48%

nos vendedores locais mais do que nos
globais.

35%
25-28%

THE GREATEST
GENERATION

BABY BOOMERS

GERAÇÃO X
E OS MAIS JOVENS
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PESQUISA

PRINCIPAIS
O que é a transparência? Tudo. Os consumidores querem saber a origem dos produtos comprados.
Uma esmagadora maioria dos consumidores – 95% – esperam ver o total do preço (valor do
produto, impostos e taxas ) antes do checkout. Eles querem mais controle dos prazos de entrega do
pacote. Desejam, em suma, informações adiantadas de preço, origem, rastreamento e data de
chegada com garantia.

1

A era digital é caracterizada pelo conhecimento, portanto os compradores não querem
mais se contentar com informações menos do que completas sobre seus pedidos. Na Era
das Expectativas do Cliente, os consumidores querem ter informações completas sobre as
suas encomendas – produtos, preços e custos de entrega – antes de clicarem em comprar.

2

Saber onde um vendedor está localizado é importante para os clientes. Seja para preferir
ou evitar aquele varejista. Fornecer claramente esta informação o mais cedo possível na
jornada do cliente demonstra um compromisso com seu empoderamento.

13

INTRODUÇÃO

PESQUISA

COMPRA

ENVIO

DEVOLUÇÃO

ENGAJAMENTO

OLHAR PARA O FUTURO

CHECKOUT
VALER A PENA
O momento da verdade para o comprador

on-line acontece com mais frequência quando

ele se sente no centro de uma experiência on-line
signiﬁcativa e bem sucedida.
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PROGRAMAS DE FIDELIDADE
GERAM ENGAJAMENTO...
ATÉ CERTO PONTO
A adesão a vários programas de ﬁdelidade

Razões para a lealdade de membros em

é prática comum entre os consumidores.

programas de ﬁdelidade, globalmente:

Cerca de um a cada cinco (19%)
participam de mais de cinco deles. 46%
dos compradores on-line têm de duas a
cinco associações.

Quais são os principais benefícios
dos programas de fidelidade?
O frete grátis é o principal motivo citado
para aderir a um programa de ﬁdelidade
(63%), seguido de perto pelo desconto
apenas para membros (61%) e pontos de
recompensa (59%).
Os membros do Amazon Prime compram
mais e estão em vários programas de
ﬁdelidade. A entrega acelerada como um
recurso Prime tem as ofertas de ﬁdelidade
tradicionais aumentadas.

› Cidadãos do Reino Unido(74%),
australianos (71%) e canadenses (75%)
preferem pontos de recompensa.

› Brasileiros entram nos programas para
obter milhas aéreas e pontos em hotéis
(28%).

› Áreas de checkout especiais são vantajosas
para compradores na Índia (21%) e na
Polônia (24%).

› Compradores chineses se mantém ﬁéis por
causa de ofertas de marketing
personalizado (32%), juntamente com
ofertas de parceiros terceirizados (24%).

› Em Hong Kong, compradores buscam por

Compradores on-line trocam de sites para
capturar benefícios de programas de lealdade.
Praticamente metade (46%) dos compradores on-line

fazem suas pesquisas de produtos em um website e depois
trocam de site para capturar benefícios de programas de
ﬁdelidade. Isso ocorre com mais frequência na Índia
(67%); China (63%); México (62%); Brasil (57%); e
Espanha (56%).
Compradores menos inﬂuenciados por programas de

ofertas de marketing personalizado (27%),

ﬁdelidade estão nos EUA (apenas 36% trocam de site para

milhas aéreas e pontos em hotéis (27%).

capturar benefícios), no Reino Unido (36%) e Canadá
(35%).
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Insights B2B
Quem recebe os benefícios
dos programas de fidelidade B2B

PONTOS DE RECOMPENSA
EM VIAGENS

EUROPA

ÁSIA-PACÍFICO

AMÉRICAS

O NEGÓCIO

OS
FUNCIONÁRIOS

OS
CONSUMIDORES

OS COMPRADORES
INDIVIDUAIS

75%

30%

22%

14%

68%

47%

27%

20%

76%

33%

19%

13%

Compradores corporativos podem desfrutar de benefícios de
fidelidade diretamente ou passá-los para outras pessoas.
Os benefícios vão para o negócio (73%), funcionários (36%),
clientes (23%) ou para a pessoa que faz a compra (16%).
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O MARKETPLACE
JÁ DOMINA O
MERCADO ON-LINE
96% dos compradores on-line, um número
gritante, já usaram um marketplace. (A
porcentagem é 86% na Austrália, mas a

Razões para comprar de um marketplace
em vez de um varejista:

Amazon entrou nesse mercado um pouco
antes da realização dessa pesquisa).
76% dos entrevistados na China são usuários

63%

47%

34%

PREÇOS
MAIS BAIXOS

FRETE GRÁTIS
OU COM DESCONTO

AMPLA GAMA
DE CATEGORIAS
DE PRODUTOS

frequentes/ muito frequentes ( uma vez na
semana a múltiplas vezes ao dia). A maioria
compra no Taobao (79%) e no Tmall (75%).
Globalmente, 38% dos compradores visitam
um marketplace de uma vez por semana até
múltiplas vezes ao dia. No México, são 58% e
na Espanha 53%.

32%

32%

RECOMENDAÇÕES
DE PRODUTOS

RAPIDEZ
NA ENTREGA
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Os membros da Amazon Prime
fazem compras com maior valor médio dos EUA

O futuro parece brilhante para os
marketplaces. 36% dos consumidores
mundiais dizem que pretendem comprar

Custo médio de todas as compras on-line
em um período de três meses:

mais em marketplaces nos próximos 12
meses.
Grande parte dos usuários de marketplaces
provavelmente virão da América Central /
América do Sul e África. 38% e 30% dos
compradores nessas regiões,
respectivamente, planejam aumentar o
volume de compra on-line em um futuro

USUÁRIO
DO AMAZON PRIME

207

$

COMPRA NA AMAZON,
SEM AMAZON PRIME

142

$

OUTROS

131

$

próximo.

Insight B2B
As pequenas empresas
são mais propensas a
comprar de
marketplaces por
preços mais baixos
(73%),eficiência (42%) e
melhor política de
devolução (43%).
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O OBJETIVO É COMPRAR,
NÃO É ABANDONAR O CARRINHO
Coisas inesperadas podem acontecer e levar à
desistência da compra. Compradores on-line
abandonam seus carrinhos de compras por
várias razões.

Razões para abandono de carrinho:

O comprador impulsivo vive on-line

Mundialmente, 48% dos consumidores agem
impulsivamente quando compram em
marketplaces. Outros 21% misturam listas de
compras planejadas com compras por impulso.
Só 35% dos consumidores reveem sempre o
que está em seus carrinhos antes da compra
(61% só fazem isso algumas vezes). Os
compradores mais jovens (47%) têm mais
probabilidade de rever seus carrinhos e
remover itens em todas as compras.

Insight B2B
Empresas também escolhem
marketplaces por eficiência de
envio que acelera o checkout e
traz conveniência:
preferências de entrega salvas
(49%), detalhes de pagamento
salvos (48%), compras em um
clique (49%).

41%

O CUSTO DE ENTREGA FOI SUPERIOR AO PREVISTO

APENAS COMPARAÇÃO DE PREÇO

29%

DECIDIU QUE NÃO QUER O PRODUTO

29%
28%

ITEM FORA DE ESTOQUE

26%

TEMPO ESTIMADO DE ENTREGA
MUITO LONGO

ITEM NÃO IA SER ENTREGUE A TEMPO

MÉTODO DE PAGAMENTO PREFERIDO
NÃO ESTAVA DISPONÍVEL
DECIDIU FAZER A COMPRA
EM OUTRO SITE

23%
20%

18%

Decisões impactadas por:
Opção pessoal

Varejista

*Decision impacted by the retailer rather than a personal choice
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FACILIDADE NO PAGAMENTO
PODE FECHAR O NEGÓCIO
As preferências de pagamento desempenham um papel fundamental na conclusão de uma compra. A
pesquisa constatou que 20% dos compradores globais já abandonaram um carrinho porque o site
não ofereceu um método de pagamento preferencial.

Método de pagamento preferencial na compra on-line:
80%

82%
71%

73%
69%

66%

63%
51%
41%

34%
26%

28%

32%

32%
20%

32%
28%

20%
11%

CARTÃO DE
CREDITO/DÉBITO

PAYPAL, ALIPAY, WECHAT
PAY, UNION PAY, ETC.

Américas

VISA CHECKOUT,
MASTERPASS

Ásia Pacíﬁco

VALE PRESENTE
CARTÃO PRÉ-PAGO

Europa

10%

APPLE WALLET, GOOGLE
WALLET, BAIDU WALLET, ETC.

Índia
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USOU PAYPAL PARA
COMPRAR A BIKE

Carteiras digitais podem trazer
mais receita
O valor médio de transação on-line nos
Estados Unidos aumenta de US$ 191 para
US$ 253 com o uso de carteiras digitais
(Apple Wallet/Google Wallet). O gasto é
substancialmente maior.
No ﬁnal, chega-se à conclusão que saber
como o cliente quer pagar pode ser tão
importante quanto conhecer o que o cliente
quer comprar. A gestão de pagamento
inteligente pode atenuar a chance de
frustração de um cliente disposto a gastar.
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PRIVACIDADE
PREOCUPA
Preocupação com
a segurança de dados

Globalmente, 65% dos compradores expressam extrema
preocupação com a privacidade de dados.

(detalhes pessoais, detalhes do pagamento, etc.)

Na Europa, consumidores demonstram preferência por
métodos de pagamento com maior segurança (PayPal,
Alipay, WeChat Pay, etc.) 73% dos compradores com 65

8%

anos ou mais se sentem extremamente preocupados com

NÃO ESTÃO PREOCUPADOS

a segurança nas compras on-line.
Ao mesmo tempo, os consumidores buscam eﬁciência e
conveniência. Por isso os varejistas devem encontrar um
equilíbrio certo para seus negócios.

Salvar as informações do comprador
e suas informações de login

26%

PREOCUPADOS

66%

EXTREMAMENTE
PREOCUPADOS

22% dos compradores on-line dizem que eles são mais
propensos a comprar de um marketplace do que um
varejista por causa da eﬁciência nas compras... Assim
como pela capacidade de salvar as informações do cliente.
Ineﬁciência custa dinheiro. 16% dos compradores dizem
que já abandonaram um carrinho de compras quando
foram solicitados a criar uma conta que eles não
desejavam. Outros 8% deixaram um marketplace quando
não conseguiam lembrar seu login ou senha.
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COMPRA

PRINCIPAIS
É (quase) unanimidade - 95% dos entrevistados acreditam que é importante saber sobre as taxas de envio e
opções de entrega, enquanto 94% querem uma data de entrega garantida. É muito importante para o
consumidor conhecer o valor total do pedido (preço do produto, taxas e impostos). Os varejistas arriscam
perder a venda ou a lealdade do comprador se o forçarem a prosseguir para a conversão sem abrir as
informações relevantes de antemão.
Outras conclusões:

1

O comprador on-line quer ter escolhas e controle, mesmo depois de terem adicionado
itens aos seus carrinhos de compra. Métodos fáceis de pagamento e controle sobre o dia,
horário e localização da entrega são importantes para completar uma venda.

2

Consumidores preocupam-se com a privacidade e com a segurança... e estão abertos à

3

Quando for a hora de criar uma estratégia de programa de lealdade, não suponha saber o

inovações que possam ajudá-los a superar seus receios.

que importa para os consumidores. Aproxime-se deles. Lembre-se que programas de
lealdade podem satisfazer diferentes consumidores de diferentes maneiras.
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ENTREGAR
COMO
A melhor hora para o comprador
on-line? Quando o pacote é
recebido pessoalmente.
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VELOCIDADE É NEGOCIÁVEL
COMPRADORES GOSTAM DA ENTREGA NO DIA SEGUINTE,
MAS CONSIDERARÃO OUTRAS OPÇÕES
Millennials têm maior probabilidade de
escolherem uma entrega acelerada, entre
todas as outras gerações. Porém,

Como se qualificam
para uma entrega gratuita:

geralmente, os compradores on-line não
querem pagar a mais por isso e tentarão
obter frete grátis.

36%

32%

32%

ADICIONAM ITENS
AO CARRINHO

ESCOLHEM O TEMPO
DE TRÂNSITO
MAIS LENTO

PROCURAM ONLINE
POR CÓDIGOS
PROMOCIONAIS

25%
ENTRAM PARA
UM PROGRAMA
DE LEALDADE

24%
ESCOLHEM
RETIRAR
NA LOJA
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O consumidor quer, e aprecia, opções flexíveis de entrega.

Compradores vão considerar:

OLHAR PARA O FUTURO

A escolha da velocidade de
entrega cria lealdade do
consumidor
Nossa pesquisa revela que muitos
compradores se preocupam com o custo

51%

ALTERNATIVAS DE ENTREGA
MAIS BARATAS, PORÉM LENTAS

ENGAJAMENTO

mais do que a velocidade de entrega, e
podem, intencionalmente, escolher uma
opção de entrega mais lenta e mais barata,
caso a alternativa mais rápida tenha um

INCENTIVOS PARA
UMA ENTREGA MAIS LENTA
(EX: CRÉDITO NA CONTA)

38%

custo mais alto.
Permitir que os compradores escolham

35%

CONSOLIDAÇÃO DE MÚLTIPLOS
ITENS EM UMA SÓ ENTREGA

entre preço e velocidade
de entrega empodera e engaja o cliente,
criando lealdade. Com os incentivos certos,

32%

OFERTA DE VALE-PRESENTE
OU CARTÃO PRÉ-PAGO

uma porcentagem signiﬁcativa dos
consumidores irá optar por um transporte
mais lento.

SIMPLESMENTE SEREM
QUESTIONADOS SE O ITEM É
NECESSÁRIO COM URGÊNCIA*

22%

O benefício ﬁnal? Um vendedor pode
encontrar o meio termo entre custo e a
possibilidade de escolha para criar uma
melhor experiência de compra.

*Maior entre as gerações mais jovens
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AS OPÇÕES DE ENTREGA
MAIS IMPORTANTES?
A ESCOLHA É O QUE MAIS IMPORTA
PARA O CONSUMIDOR.
Os compradores on-line desejam
escolher a forma, velocidade e local de

Preferência no local de entrega:
Entrega na residência vs.
Entrega em endereço alternativo
(lockers, local trabalho ou outras instalações (drop oﬀ)

entrega. Eles especialmente querem
ﬂexibilidade no horário da entrega,
com opções que se adaptem a seu

80%

estilo de vida.
Globalmente, só 20% dos
compradores preferem um local de

60%

58%

entrega alternativo à sua casa. Mas

54%

podemos ver algumas notáveis
42%

exceções na China, Hong Kong e

46%
40%

Polônia.

20%

GLOBAL

CHINA
Casa

HONG KONG

POLÓNIA

Outro

27

INTRODUÇÃO

PESQUISA

COMPRA

ENVIO

DEVOLUÇÃO

ENGAJAMENTO

OLHAR PARA O FUTURO

RASTREAMENTO
DÁ SEGURANÇA
Hábitos de rastreamento:

Os compradores globais
compartilham a preocupação sobre
segurança. Um sistema eficaz de
rastreamento é uma forma confiável
de reduzir essa ansiedade.
Mais uma vez, a questão da escolha é
valorizada pelos consumidores durante o
processo de entrega.

ACOMPANHA ATIVAMENTE TODAS AS ENTREGAS

56%

›
›
›

encomendas em uma única entrega (77%)

de selecionar um prazo de entrega” (55%)

38%

ACOMPANHA ALGUMAS ENTREGAS

China: 37% dos consumidores usam o
aplicativo de rastreamento de uma
transportadora e 34% usam o de um
varejista.
França: 34% dos consumidores usam o
e-mail da transportadora
Índia: 31% usam o aplicativo do varejista.
Coreia do Sul: 31% usam o aplicativo da
transportadora.

Insight B2B

›

› Mais propenso a gostar de receber todas suas
› Mais propenso de usufruir da “habilidade

O rastreamento pelo site da transportadora é o
preferido (59%), seguido pelo sistema do site
do revendedor (43%).
Os consumidores em alguns países usam os
sites suplementados por outras ferramentas de
rastreamento. Conﬁra:

› Mais propenso a ser americano (44%)

Globalmente, 92% das empresas
B2B rastreiam pelo menos algumas
entregas. 63% preferem rastrear
pelo site da transportadora. 49%
preferem o site do fornecedor.
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ENVIO

PRINCIPAIS
Na medida que os consumidores encomendam produtos on-line mais frequentemente, também recebem
mais entregas e estão prestando mais atenção em quando, como e onde vão recebê-las.

1

Os clientes não têm mais que se contentar com pouco controle sobre a experiência
da entrega.

› Controle ideal inclui o rastreamento fácil e assertivo de pacotes.
› Globalmente, consumidores querem cada vez mais receber suas encomendas em
pontos de entrega especíﬁcos e diferentes... Os comerciantes podem responder a
essa necessidade por um fulﬁlment inovador ou por meio de parceiros capazes de
inovar em seus pontos de entregas.

2

Consumidores podem aceitar, algumas vezes, um tempo de entrega mais lento
se o incentivo for certo.
Nem sempre os compradores querem uma entrega rápida. Os varejistas devem criar
uma proposta de valor equilibrada para oferecer tanto a entrega acelerada quanto
opções mais lentas de transporte.
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FAÇA COM
QUE ELES
VOLTEM,COM

Uma política completa de
devoluções fecha o ciclo na
experiência do cliente.
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QUEM FAZ DEVOLUÇÃO
DE COMPRAS?
Globalmente, um em cada três
(36%) compradores on-line
devolveram um item nos três
meses anteriores a essa
pesquisa.

Fora das áreas metropolitanas, somente

Considerando o enorme volume de

mais.)

28% devolvem produtos (é importante
saber que apenas 25% dos clientes rurais

Razões para a devolução
de um item:

compram 11 ou mais itens a cada três
meses, enquanto quase metade dos
clientes urbanos compram 11 itens ou

30%

DEFEITUOSO OU DANIFICADO

27%

NÃO É O QUE ESTAVA DESCRITO
Mais alto na Ásia/Pacíﬁco (32%)

27%

QUALIDADE BAIXA

20%

ENCOMENDOU MAIS DE UM ITEM

18%

PROBLEMA COM A ENTREGA
Mais baixo na Europa (13%)

17%

NÃO DESEJA MAIS O ITEM

vendas on-line mundialmente, são muitas
devoluções.
Consumidores na Índia lideram nas
devoluções – 68% deles devolveram um

Por que?
Encomendar várias unidades do mesmo

item para um vendedor/varejista.

item com a intenção de retornar - ou seja,

Compradores de grandes cidades e áreas

experimentar em casa – está se tornando

metropolitanas não hesitam em devolver
itens – 40% dos consumidores urbanos
retornam compras on-line. Os
consumidores mais velhos e aqueles em

pedir tamanhos ou estilos diferentes para
uma tendência, porém a maioria das
devoluções ocorre por problemas de
qualidade, transparência ou entrega.

áreas rurais podem ser mais cautelosos
sobre a compra, levando a taxas de
retorno mais baixas.

31

INTRODUÇÃO

PESQUISA

COMPRA

ENVIO

DEVOLUÇÃO

ENGAJAMENTO

OLHAR PARA O FUTURO

CONSUMIDORES POSTAM
A DEVOLUÇÃO, MAS TAMBÉM LEVAM
PESSOALMENTE NAS LOJAS
Razões para o retorno de itens:

Globalmente, cerca de dois em cada três
compradores (63%) postam sua devolução
aos vendedores/varejistas. Esse método se
revela mais popular na Europa e

DEVOLUÇÃO NA LOJA (30%)

38%

Ásia/Pacíﬁco (APAC), onde 67% dos
compradores fazem isso. Isso ocorre
principalmente pela oferta de retorno
gratuito, mas os consumidores podem se

ENVIO DE DEVOLUÇÃO (63%)

29%

ver forçados a usar um meio de transporte

24%

se nenhuma loja física está disponível nas

31%
22%

28%

proximidades.
Quando as lojas estão em locais
convenientes, fornecem uma maneira fácil,
rápida e gratuita de fazer uma devolução.
Nos EUA (39%) e Canadá (42%), os
consumidores geralmente devolvem itens
diretamente na loja. Essas porcentagens
ultrapassam a média global.

MAIS RÁPIDO

LOCAL
CONVENIÊNTE

GRATUITO

GRATUITO

MAIS FÁCIL

REVENDEDOR
APENAS ON-LINE
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O QUE FAZ COM QUE A EXPERIÊNCIA
DE DEVOLUÇÃO SEJA POSITIVA?
É A PALAVRA FAVORITA DO COMPRADOR ON-LINE: GRATUIDADE.
Devolução gratuita contribui para a
experiência de compra positiva, e quanto
mais automático o processo, melhor.

Em alguns lugares, mesmo com o
retorno, os compradores ainda não
ficam satisfeitos.

Compradores on-line dizem que os fatores
a seguir contribuem mais para uma
experiência de devolução positiva:
42%

Mundialmente, dois a cada três consumidores

28%

(61%) diz que a experiência de devolução foi
positiva. A satisfação com retornos é
especialmente baixa para compradores

24%

21%

20%

ETIQUETA
DE DEVOLUÇÃO
FÁCIL DE
IMPRIMIR

PROCEDIMENTOS
DE DEVOLUÇÃO
FÁCEIS DE
SEREM SEGUIDOS

› Brasil (47%)
› Hong Kong (35%)
› México (45%)
› Coreia do Sul (41%)
Qual o problema?
A razão principal citada para uma experiência

FRETE
UMA POLÍTICA
GRATUITO PARA
DE DEVOLUÇÃO
DEVOLUÇÃO
SEM BUROCRACIA

ruim de devolução é a demora para obter um
(24%) aborrece uma porcentagem signiﬁcativa
de consumidores, assim como o atraso na troca
ou em reposição do item (21%).

Insight
B2B

reembolso (25%). Ter que pagar pela devolução

REEMBOLSO
AUTOMÁTICO
PARA CARTÕES
DE DÉBITO
E CRÉDITO

As empresas B2B citam processo simplificado,
política de devoluções clara e devoluções gratuitas
como fatores-chave para uma experiência de
devolução positiva.
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INSATISFAÇÃO COM
DEVOLUÇÕES AFETA
A LEALDADE DO CLIENTE
MUITOS COMPRADORES NÃO PERDOAM
UMA EXPERIÊNCIA RUIM DE DEVOLUÇÃO.
TALVEZ NUNCA PERDOEM.
Globalmente, 73% dos
compradores – praticamente três
em quatro – diz que a experiência
de devolução influi na
possibilidade de comprar
novamente do varejista

Impacto das experiências de devolução:

73%

CONCORDAM
A experiência geral de devolução
impacta sua probabilidade de
comprar desse varejista novamente.

E 81% de compradores frequentes ( 11 ou
mais itens a cada três meses) dizem isso.
68% dos entrevistados concordam que a
experiência de devoluções inﬂui na
percepção geral de um varejista.

68%

CONCORDAM
A experiência das devoluções
impacta sua percepção total
do varejista.
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QUEM DEVERIA PAGAR
PELAS DEVOLUÇÕES?
É SIMPLES. O COMPRADOR NÃO GOSTA
DE PAGAR PELAS DEVOLUÇÕES.
Cerca de 7 em cada 10 consumidores
(69%) indicam que o pagamento de uma
devolução afeta a probabilidade de
comprar de um varejista novamente.
Globalmente, consumidores (cerca de
85%) pensam que um varejista deve pagar
a devolução de um item errado, defeituoso,
de má qualidade, que não coincide com
sua apresentação on-line ou que chegou
mais tarde do que o prometido.
Temos algumas exceções notáveis. Na
Índia e China, os consumidores pagam a
devolução, sem importar a circunstância.
Em outros lugares, os consumidores
colocam cada vez mais o ônus nos
varejistas. As devoluções gratuitas tendem
a serem feitas por consumidores mais
jovens, que fazem 11 ou mais compras a

PEDIDO EM
DIFERENTES
TAMANHOS

cada três meses, na Europa ou nas
Américas.

35

INTRODUÇÃO

PESQUISA

COMPRA

ENVIO

DEVOLUÇÃO

ENGAJAMENTO

OLHAR PARA O FUTURO

DEVOLUÇÕES

PRINCIPAIS
A política de devolução é de extrema importância na criação de uma experiência positiva do
consumidor – para as compras atuais e futuras.

1

Os varejistas devem lembrar da mentalidade "compre
muitos-mantenha um" para toda a jornada do cliente, abraçá-la
como um serviço oferecido e até mesmo construir um modelo de
negócio em torno dela.

2

As opções de devolução tão ricas e personalizadas quanto possível

3

No processo de devolução, a comunicação proativa, as opções

criam lealdade.

flexíveis e a transparência são importantes para os clientes e
moldam dramaticamente suas experiências e opiniões.
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Engajamento é a chave da lealdade
do cliente. Uma experiência
satisfatória do cliente exige isso.

RELAÇÃO COM OS
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ACIMA DE TUDO
uma experiência satisfatória do cliente?

idioma e nos canais preferidos pelo
comprador. Não pode ser em
linguagem de negócios, juridiquês, tech
ou em jargão de marketing.

Método de contato preferido

Comunicação clara, relevante e

Isso quer dizer a comunicação no

CONTEÚDO
RELATIVO
AO PEDIDO

EMAIL

58%

57%

55%

55%

APP

26%

24%

23%

22%

MENSAGEM

32%

23%

20%

19%

se comunicar.

Método de contato preferido

Nossa pesquisa mostra que o

indiretos.

PROMOÇÕES
DE OUTROS
ITENS

PEDIDOS DE
AVALIAÇÕES DOS
CONSUMIDORES

Quando os consumidores estão
à procura de respostas, querem encontrar
as informações ou perguntar por email

Entender como o comprador prefere

canais de engajamento diretos ou

OLHAR PARA O FUTURO

STATUS
DO PEDIDO

O que é fundamental?

comprador pode ﬁcar satisfeito com

ENGAJAMENTO

Consumidores preferem comunicação
de varejistas por e-mail

O componente mais importante para

personalizada.

DEVOLUÇÃO

PESQUISANDO
ITENS

SELECIONANDO
ITENS

PAGAMENTO
E CHECKOUT

ENTREGA

DEVOLUÇÃO

FAQs

30%

23%

23%

22%

22%

EMAIL

28%

27%

29%

34%

31%

8%

9%

11%

11%

13%

TELEFONE
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CLIENTES REAGEM A UM SERVIÇO
RUIM DA MANEIRA ESPERADA
Quando o cliente percebe um serviço ruim, espere o pior. Reclamações. Carrinhos abandonados. Propaganda negativa. Receitas perdidas.

77% dos consumidores dizem que já receberam um serviço ruim de um varejista

Reclamações dos compradores por região:
53%
47%

48%

45%
35%

37%

40%
35%

36%

43%

40%
35%

23%

FEZ UMA
RECLAMAÇÃO OFICIAL

CANCELOU UM PEDIDO
OU ABANDONOU
O CARRINHO

Américas

PUBLICOU UMA CRÍTICA
NEGATIVA NO SITE
DE UM VAREJISTA

Ásia Pacíﬁco

30%

30%

Europa

26%

25%

PUBLICOU UMA CRÍTICA
NEGATIVA EM UM
MARKETPLACE OU SITE
DE TERCEIROS

22%

25%
20%

PUBLICOU UMA CRÍTICA
NEGATIVA EM UMA
REDE SOCIAL

Índia

39

INTRODUÇÃO

PESQUISA

COMPRA

ENVIO

DEVOLUÇÃO

ENGAJAMENTO

OLHAR PARA O FUTURO

As más percepções
não desaparecem
Globalmente, 9 dos 10 compradores on-line
param de comprar ou compram com menos
frequência devido ao mau atendimento ao
cliente. Isso ocorre principalmente na Coreia
do Sul, onde 70% dizem que param de
comprar completamente de um site.
Os compradores on-line chineses são mais
indulgentes. Pouco menos da metade (45%)
deles deixa completamente de comprar de
um varejista após um serviço ruim. Na Índia,
48% dos consumidores fazem isso.
Nos EUA, os compradores de alta renda são
os mais propensos a parar de comprar após
uma experiência ruim: 68% dos compradores
nos EUA que ganham mais de $150.000
anualmente dizem boicotar o varejista depois
de uma experiência insatisfatória.
56% dos compradores on-line com poder
aquisitivo mais baixo também o fazem.

RECEBEU UM
ITEM INCORRETO
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ENGAJAMENTO

PRINCIPAIS
O cliente está sempre certo... Certo? Na verdade, não. Mas o comprador on-line acredita
absolutamente que ele/ela está certo, mesmo quando um varejista não tem tanta certeza.

1

Ganhe a confiança do comprador ou perca o negócio. Como as
vendas futuras dependem da percepção que você deixa na mente
de um cliente, esteja do lado dos consumidores.

2

Comunique-se com os consumidores da maneira que eles
preferem. Sempre forneça maneiras fáceis de fazer contato e ofereça
os canais de comunicação que eles preferem.

3

A melhor maneira de manter um cliente? Evite uma experiência
ruim. Pense em qualquer reclamação do cliente como um presente
– serve para alertá-lo para o que deve ser corrigido para que outro
cliente não tenha a mesma percepção deﬁciente. Além disso, se você
lidar bem com uma situação difícil, as chances de você reconstruir a
conﬁança do consumidor e ganhar de volta a sua lealdade são
elevadas.
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CONCLUSÃO
Como o seu negócio on-line vai estar em três anos?
Você vai se parecer mais com seu comprador. As empresas que têm sucesso no comércio
on-line irão compreender as necessidades e desejos dos consumidores tão bem que irão
reﬂetir suas personalidades, preferências e estilos.
Esperamos que nossos insights ajudem você a entender esses compradores on-line e se
adaptar para servi-los da melhor maneira.
Seguem nossas conclusões ﬁnais:

1

A pesquisa se inicia na experiência do cliente.
Crie uma primeira impressão positiva. Preço e valor são os mais importantes.

2

Crie uma experiência de compra que faça com que seu cliente se sinta
valorizado e no centro de uma experiência emocional positiva.
Sem surpresas de última hora.

3

Os compradores querem ter escolhas, controle e conveniência nas suas entregas.
O processo de pedido, opções de entrega, rastreamento e experiência de entrega
moldam o que eles pensam sobre o seu negócio on-line.

4

A impressão final importa tanto quanto a primeira.
Crie processos de devolução e pós-vendas fáceis para o consumidor.

5

Comunicar. Comunicar. Comunicar.
Use vários canais para contato, forneça conteúdo relevante que informe ou
entretenha e mostre que você sempre se preocupa com as preocupações de um
cliente.
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RECURSOS DA
UPS RELACIONADOS
UPS Ready® Providers:

UPS Access Point® Network:

Se una facilmente a integração de
tecnologia de e-commerce com a ajuda
de nossos parceiros.

Ofereça locais convenientes de entrega
alternativa para ajudar a fechar mais vendas.

UPS

®

Deixe-nos processar e enviar suas
encomendas on-line para que você tenha
tempo para executar o seu negócio.

UPS® Marketplace Shipping:

UPS Returns® Services:
Nunca se surpreenda com uma devolução.

UPS Exports:
Chegue aos mercados internacionais
com conﬁança.

Visualize e processe todas as suas
encomendas on-line num único local.

UPS My Choice® Service:
Ajude os consumidores ocupados
a obter os detalhes e as opções de
entrega ﬂexíveis que eles esperam.
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