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I. Introdução 
 

 

Em um mundo de conectividade constante, em meio ao ritmo frenético da mudança 
tecnológica para compradores e varejistas, nasceu o "comprador flex" de hoje. Este 
comprador flex é implacavelmente eficiente, mudando de canais e dispositivos para melhor 
atender à conveniência pessoal na avaliação e compra de produtos. Informações e controle 
são fundamentais e os varejistas devem oferecer experiências de compras quase perfeitas 
em todos os canais e dispositivos para prosperar. 

Para oferecer uma perspectiva para os varejistas sobre o comportamento do consumidor na 
cultura comercial fluida de hoje, a UPS encomendou essa pesquisa para a comScore, pelo 
terceiro ano consecutivo. Este é o primeiro ano em que o Brasil foi incluído na pesquisa. A 
oportunidade e os desafios estão aqui em igual medida para o varejista de hoje. O comércio 
eletrônico brasileiro registrou US$16,06 bilhões no primeiro semestre de 2014, superior ao do 
mesmo período em 2013 (com 12,74 bilhões de dólares registrado), o que representa um 
crescimento nominal de 26% para o setor. No m-commerce (comércio móvel), as vendas 
tiveram um aumento significativo no total da participação do comércio eletrônico para os 
primeiros seis meses deste ano, passando de 3,8% (junho de 2013) para 7% (junho de 
2014), o que representou uma taxa de crescimento de 84% em um ano. A previsão da E-bit é 
de chegar perto de 10% em Dezembro de 20141. 

2 

 

 

 

A. Metas do estudo 

O estudo deste ano vai além de outros estudos da indústria de varejo para dar uma perspectiva 360˚ de compra dos compradores. O 
escopo foi ampliado para os principais temas da experiência do consumidor e agora explora o que impulsiona o caminho completo para a 
compra do consumidor. Ele oferece insights sobre as preferências de compra e os atuais níveis de satisfação com as compras online e 
omnichannel, avaliando tomando o impulso do consumidor sobre quais táticas influenciam experiências de compra positivas – da pré-
compra à compra e ao pós-compra. Este estudo apresenta uma série de recomendações sobre o varejo que podem ajudar a impulsionar 
as vendas. 

B. Metodologia 

Uma extensa pesquisa realizada pela comScore projetada em conjunto com a UPS, foi realizada entre 31 de julho e 10 de agosto de 
2014. Os entrevistados receberam e-mails convidando-os a participar de uma pesquisa on-line personalizada. A pesquisa foi cega, ou 
seja, os participantes não foram informados que a UPS foi um dos patrocinadores. Todos os compradores pesquisados tiveram que 
cumprir os critérios de fazer, pelo menos, duas compras on-line em um período típico de 3 meses e metas para os níveis de utilização, 
conforme descrito abaixo. Em última análise, um total de 1.070 entrevistados responderam à pesquisa e foram distribuídos conforme 
descrito abaixo. 

Compras em um período de três meses % de participantes 

                                                                 
1 http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/30_report_webshoppers.pdf 

2 http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/30_report_webshoppers.pdf 
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2-3 20% 

4-6 40% 

7+ 40% 
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C. Áreas de foco da pesquisa  
• O que os compradores querem em uma experiência de compras on-line? 

•  Como os canais de mídia móvel e social estão mudando os hábitos e as expectativas de compra dos compradores? 

• Qual a importância das informações sobre o produto e o atendimento ao cliente no momento da compra, e quando e 
onde elas devem ser apresentadas? 

• O que os compradores querem ver nas lojas no processo de compra e entrega on-line? 

• Qual a importância das devoluções na experiência de compras no geral e quando os compradores acessam esta 
informação enquanto compram e no pós-compra? 

• O que leva a retenção de clientes e recomendações de varejista subsequentes? 

• Em que os compradores estão interessados e como isto se relaciona com as capacidades emergentes? 

• A quais os elementos da experiência on-line os compradores estão receptivos ao comprar na loja? 

• O que os compradores omnichannel mais valorizam nos programas de fidelidade? 

 
 

D. Principais conclusões: o comprador flex surge em um mundo fluído, de vários canais e vários dispositivos 

 A seguir estão as principais conclusões do estudo, destacando alguns dos passos críticos no caminho do cliente flex para comprar. 

Em vez de privilegiar um canal em detrimento de outro, a conveniência muitas vezes leva essa seleção. Com a melhora contínua do 
cumprimento e dos prazos de entrega por parte dos varejistas, as diferenças entre os canais são menos críticas para os compradores. 
Sob este cenário, os varejistas são pressionados a criar experiências convincentes de compras on-line e na loja, juntamente com um 
serviço excepcional. 

A escolha do canal é baseada em muitas variáveis e está em um constante estado de fluxo, pois os compradores 
consideram circunstâncias pessoais, necessidades de compras e opções de logística (ou de transporte).  

1. Conveniência domina o cenário de compra online e na loja  
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2. Informações abrangentes são essenciais  

Uso mais forte de dispositivos móveis na loja com os compradores no Brasil do que nos EUA, e ganha terreno à medida 
que os compradores buscam conveniência no acesso a compras on-line e se conectam a lojas de varejo para uma 
variedade de tarefas 

 

 

 

 

 

 

A informação é fundamental para a tomada de decisões e cada varejista faz escolhas sobre quanta informação é ideal para 
satisfazer o cliente. Os investimentos em conteúdo - da fotografia às ferramentas educacionais - devem ser cuidadosamente 
ponderados. Esta informação nunca pode substituir um funcionário de vendas bem informado, mas se feito da forma devida pode 
apoiar a pesquisa antes da visita às lojas. Informações no contexto de atendimento ao cliente também são uma preocupação para os 
compradores que desejam acesso fácil e clareza sobre as políticas. 
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Os varejistas nem sempre estão fornecendo informações suficientes para facilitar a tomada de decisão do comprador – de 
imagens de elementos ao atendimento ao cliente (especialmente sobre devoluções)  
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3. Adoção de Tecnologia está mudando a dinâmica de formas inesperadas  

Internet e dispositivos móveis facilitam a capacidade de comparação em cada etapa da compra. Melhorias tecnológicas estão 
continuamente à disposição dos compradores e apresentam novas formas de compras que estão desenvolvendo as recomendações 
de produtos e personalização. Os varejistas devem agora tornar uma prioridade oferecer uma experiência de compras eficiente para 
todos os dispositivos - desktop / laptop, smartphones e tablets.    

 

Compradores sensíveis a preço, que vivem em um clima de varejo com muitas promoções, tiram proveito da tecnologia para 
garantir os melhores preços através de todos os meios possíveis 

 

 

 

 

 

 
 Os clientes irão fazer a melhor combinação para economizar dinheiro e tempo, incluindo a disposição para esperar por 
uma remessa  
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As novas tecnologias estão tornando a experiência de compra na loja mais dinâmica ao trazer algumas das vantagens 
informacionais e de personalização de compras on-line para as lojas físicas  

 

 

 

 

 

 

Compradores satisfeitos ou insatisfeitos vão demonstrar sua opinião na mídia social  

 

 

 

Logística – definida aqui como execução, entrega e devoluções - desempenha um papel importante na experiência do consumidor 
nas fases de pré-compra, compra e pós-compra. A disponibilidade de frete grátis ou com desconto é um fator importante para muitos 
compradores desde o início de uma pesquisa de produtos. Os compradores desejam uma gama completa de opções de entrega no 
encerramento, bem como a conveniência, e as devoluções flexíveis devem ser as principais áreas de foco dos varejistas. 

Enquanto os compradores online buscam frete grátis, varejistas de sucesso têm que desenvolver estratégias para Incentivar, 
recompensar e reter clientes 
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Os compradores estão surpreendentemente dispostos a esperar pela maioria das entregas, mas querem a opção para 
serviços agilizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Devoluções continuam a ser uma área altamente valorizada pelos compradores, mas pouco atendida pelos varejistas  
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II. O Cenário do Varejo 
 

A. A situação do setor  

O consumidor conectado de hoje intensificou as exigências feitas aos varejistas. Apesar do reinado de desktop, o surgimento do celular 
como um canal de receita significativa e a capacidade da mídia social para influenciar significam que varejistas deve se aprimorar e 
diferenciar para competir em um mundo omnichannel. 

Os itens abaixo são as categorias mais citadas que os compradores adquiriram nos últimos três meses. 

 

CATEGORIA  % COMPRADA  

Livros / Música / Filmes 51% 

Vestuário  50% 

Brinquedos e Jogos 46% 

Calçados  43% 

Outros Eletrônicos (TVs, dispositivos de jogos, câmeras, etc.) 43% 

Computadores  42% 

Pequenos Eletrodomésticos 39% 

 

Este estudo revela que o boutique-in-a-box e-commerce (também conhecido como serviços de curadoria) é uma tática de personalização 
emergente. Serviços de assinatura on-line já são adotadas por 58% dos compradores on-line e 38% dizem que consideram se registrar. 
As taxas de adoção são maiores para os Millennials. 

Um em cada três começa sua busca diretamente através de um canal de varejista  

A fim de encontrar produtos de interesse, muitos compradores começam sua busca por produtos através de um mecanismo de busca 
(23%) ou visitando um site de compras, como o Buscapé ou Mercado Livre (17%). Os canais dos varejistas são responsáveis por um 
terço das buscas de produtos via navegação no site (13%), visitas às lojas (12%), ou compras por catálogo e jornais promocionais (8%). 
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Desktops / Laptops ainda são o método preferido para pesquisas e compra on-line  

A preferência do consumidor para pesquisar e comprar produtos on-line permanece via desktop ou laptop. Com maior adoção de 
dispositivo e melhoria da apresentação centrada no dispositivo móvel, uma mudança para a compra móvel provavelmente poderá 
acontecer. Este padrão é semelhante à adoção gradual de compras online que aconteceu durante os primeiros anos de comércio 
eletrônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independentemente de onde compradores on-line pesquisam, 65% preferem comprar online. A conveniência é uma força motriz, por isso 
a entrega é muitas vezes se adequa melhor. Em outras circunstâncias, os compradores precisam, literalmente, tocar e sentir ou 
experimentar os produtos. Assim, não é surpreendente ver que muitos compradores normalmente visitam a loja, e os dispositivos móveis 
podem de fato estar acelerando essa mudança de comportamento. Isso inclui acesso a informações na loja - de direções a horas de 
funcionamento, verificação do estoque e até mesmo reserva de produtos antes de suas visitas às lojas. Entre os compradores on-line 
ávidos pesquisados neste estudo, 44% das suas compras são feitas nas lojas. No entanto, os compradores que pesquisaram na loja e 
depois compraram on-line, citaram encontrar melhores preços on-line e a capacidade de fazer pesquisas adicionais como as principais 
razões para a compra online. 

  

 Figure 1: Preferred Method of Access to Multi-Channel Retailers (n=1,070) 

RB1. Thinking of your favorite retailer that has both physical stores and an online presence (i.e., website or mobile application), what channel do you prefer for researching and purchasing products? 

 Figure 2: Preferred Method of Purchase (n=1,070) Avg. Chip Allocation Out of 100  

RB6. Thinking of all the purchases that you make, both online and in stores, how often do you purchase in the following ways? 
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A compra entregue na loja assume papel vital no sucesso do omnichannel 

Mais de um terço dos compradores que compram itens on-line optaram pela compra entregue na loja em algum momento, de acordo 
com os resultados deste estudo. Estas visitas às lojas são valiosas, pois quatro em cada cinco compradores fizeram compras adicionais 
durante essas visitas. O dispositivo móvel também desempenha um papel na facilitação dessas compras em movimento, e os varejistas 
devem estar prontos para acomodar os compradores em todos os sentidos possíveis. Enquanto alguns varejistas foram pioneiros nas 
capacidades cross-channel, uma infraestrutura de longo prazo é necessária para tomar decisões de estoque e logística importantes. 

B. O impacto dos dispositivos móveis 

Embora a região apresente desafios na forma de questões de infraestrutura, como entrega, pagamentos e conectividade de banda larga, 
a América Latina oferece muito espaço para crescimento e oportunidades de desenvolvimento de marca para comerciantes estrangeiros 
na internet. Na verdade, o crescimento do comércio eletrônico na América Latina perde apenas para o ritmo de crescimento na China -  
de acordo com Latin America 500 de 2014, os comerciantes da web na América Latina aumentaram coletivamente as suas vendas no 
varejo on-line de 22,8% em 2013 para US$17,94 bilhões, comparado a US$ 14.61 bilhões.3  

Só o Brasil, a maior economia de comércio eletrônico da América Latina, cresceu 28%, para US$12.82 bilhões em 2013, comparado a 
US10,02 bilhões em 2012, de acordo com a empresa brasileira de pesquisa de comércio eletrônico e tecnologia da informação, eBit. Os 
dez maiores varejistas eletrônicos do Brasil - B2W Digital, Cnova, Wal-Mart Latin America, Netshoes, Máquina de Vendas, Magazine 
Luiza SA, Sariva e Siciliano SA, Fast Shop, TaQi e Dafiti – geraram vendas combinadas de US$7,99 bilhões em 2013, um aumento de 
23%, comparado a US$ 6,50 bilhões, de acordo com os dados do Latin America 500. 

Em m-commerce, as vendas tiveram um aumento significativo da participação total do comércio eletrônico nos primeiros seis meses 
deste ano, passando de 3,8% (junho / 2013) para 7% (junho / 2014), o que representou uma taxa de crescimento de 84% em um ano. A 
previsão do E-bit é para chegar perto de 10% em dezembro / 2014. A receita de transações realizadas por meio de dispositivos móveis 
no Brasil mais do que dobrou em relação ao mesmo período em 2013, com R $ 1,13 bilhões em vendas, em comparação com o R $ 560 
milhões no ano passado, uma variação de 102%. De janeiro a junho de 2013, foram 1.278.000 pedidos, que durante o mesmo período 
em 2014 atingiram 2.890 milhões. O recibo médio, no entanto, foi reduzido em 11%, registrando R$ 391, nesta mesma comparação.  
 
Compradores aceleram comportamento móvel e varejistas aproveitam recompensas 

O desktop / laptop ainda reina supremo quando se trata de compras on-line, embora 40% dos usuários de smartphones e 38% de tablet 
também fizeram compras nesses dispositivos. 

  

                                                                 
3 http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/30_report_webshoppers.pdf 
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Uso do dispositivo móvel é multidimensional 

O comportamento móvel ocorre em todas as fases de compras. Semanalmente, 57% dos usuários rastreiam as remessas, 49% 
pesquisam produtos antes de visitas às lojas, e 47% aproveitam a pesquisa no interior da loja para fazer com que essas visitas sejam 
mais produtivas. Os dispositivos móveis também têm servido como um canal para conectar compradores com as lojas de varejo, pois 
44% estão à procura de informações sobre localização da loja ou verificação do estoque para selecionar sua loja de escolha. O papel do 
e-mail não deve ser subestimado, pois 46% dos compradores efetuaram uma compra depois de abrir um e-mail de um varejista em um 
celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os varejistas devem assegurar que o e-mail seja enviado corretamente em todos os dispositivos móveis para capturar este tráfego. Os 
compradores estão postando comentários (43%) e entrando em contato com o atendimento ao cliente (34%) em dispositivos móveis em 
uma base semanal também. O engajamento móvel esperado para atendimento ao cliente e mídias sociais deverá crescer ainda mais, à 
medida que clientes ficam mais confortáveis com acesso móvel. 

Compradores adotam atividades de Mobile Wallet  

Pagar contas (43%), digitalização códigos de barras QR (38%), compra de bilhetes (37%), uso de cupons (33%), juntamente com o 
armazenamento de cartões de fidelidade (33%), e armazenamento de vale-presentes (32%), e pagamentos em loja (30%) estão 
crescendo entre os usuários de smartphones. E muitos compradores estão abertos a considerar tais atividades no futuro. 

 

MOB2. Thinking about the last three months, how often did you do each of the following via a mobile device (e.g. Smartphone or tablet)? 

 Figure 3: Frequency of Mobile Activities - Weekly (n=888) 
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Uso de aplicativo de varejo reduz propensão a abandono   

Seis em cada dez proprietários de smartphones / tablets aproveitam os aplicativos móveis de varejistas. A maioria dos compradores 
(93%) ainda faz comparação de compras ao usar aplicativos dos varejistas; no entanto, para um terço deles reduz a frequência de fazê-lo 
comparado com compras dentro de um navegador da web. Daqueles que usam aplicativos móveis dos varejistas, 46% dizem que 
querem atualizar informações e 39% dizem que querem ser capazes de fazer compras na loja do varejista usando seu smartphone. A 
noção de estar a um clique de distância de qualquer local não é tão verdadeira com os aplicativos, pois a seleção de aplicativos de varejo 
pode ser relativamente limitada. Além disso, os clientes que escolheram um varejista via um aplicativo pode ser motivado por uma 
missão, com preferências definidas de varejista e menos propensos a abandonar seu carrinho. 

Dispositivo móvel em estágio inicial enfrenta desafios e resulta em alguns compradores continuando a comprar no PC  

Em primeiro lugar, a informação é necessária para completar qualquer compra, e isso inclui imagens e detalhes do produto. A principal 
razão (39%) dos compradores não utilizarem o dispositivo móvel é que a imagem do produto simplesmente não é clara ou grande o 
suficiente, por isso eles não têm confiança para completar sua compra. Os varejistas têm trabalho a fazer para garantir que as imagens 
que apresentam sejam adequadas para dispositivos móveis, e que as descrições do produto e os detalhes sejam amplos e bem 

MOB5.  Which of the following capabilities do you currently use or would you consider using your smartphone for?  

 Figure 4: Smartphone Activities Conducted Among Smartphone Users (n=816)  
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apresentados para todos os dispositivos. Ambas estas razões fazem com que seja difícil comparar produtos, forçando os compradores a 
procurar outras opções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compradores preferem usar o site completo de um varejista mesmo quando fazem compras em Smartphones e Tablets 

 Figure 5: Reasons for Shopping on Computer vs. Mobile Device (n=450)  

MOB1.  What reasons lead you to shop on a desktop or laptop instead of on a mobile device (smartphone or tablet)? Please select all that apply.  
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Os compradores preferem a visualização do site completo de um varejista quando eles têm essa escolha. Os compradores nesta 
pesquisa demonstram claramente para os varejistas aqui que a experiência do cliente móvel não está à altura da qualidade de um site 
completo. A incapacidade de ampliar as fotos em um site móvel ou aplicativo também pode levar a preferência do consumidor pelo site 
completo. A tendência também se estende aos usuários de tablet, pois 61% preferem o site completo. Além disso, metade dos 
compradores que não usam aplicativos dos varejistas não os usam, porque eles preferem o site completo (54%). 

 Figure 6: Preferred Method of Shopping by Device, Among Consumers Who Made a Purchase on a Mobile Device 

MOB3. When shopping on your smartphone or tablet, from which format do you prefer to purchase? Please select one option per device. 
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 Figure 8: Preferred Method of Purchase (n=1,070) 
 

RB8. When shopping in a retail store, assuming all of the following are available to you, how would you prefer to complete your purchase? 

C. Mudança na dinâmica de loja  

Os canais estão convergindo e o dispositivo móvel tem uma capacidade única para servir os clientes que estão pesquisando produtos. 
Na verdade, 9 em cada 10 donos de smartphones usam-nos na loja para expandir as capacidades de compra. Ter mais informação é a 
força motriz para o uso no interior da loja, e os compradores experientes estão aproveitando a capacidade de garantir as informações 
corretas antes de comprar. A natureza consciente em relação ao preço do comprador móvel flex é revelada, pois 48% afirmam que 
comparam preços em seus celulares enquanto na loja. Para garantir fazer a escolha certa, 42% leem detalhes do produto e 41% leem os 
comentários e feedback de seus pares, enquanto na loja. Além disso, pouco menos de um em cada quatro ligam, manda e-mail ou 
mensagens de texto para os amigos para maior aprovação do produto. O impacto de um quarto dos compradores on-line se informar 
desta forma agrega valor exponencial para suas redes. Os compradores também relatam procurar produtos específicos, bem como 
alternativas aos produtos em causa (25%), e um em cada cinco fizeram um pedido na loja para ser enviado para eles. 

 

 

 

 

 

 

 

Varejistas começam a aproveitar os dispositivos móveis para melhorar a compra na loja    

Aprimoramentos tecnológicos com frequência para melhoram as experiências, e os varejistas estão tomando conhecimento disto. O 
caixa foi o primeiro a chamar a atenção dos compradores, com muitos aproveitando o auto encerramento. Eles agora estão gravitando 
para a mesma opção em outras lojas (38%). Adoção móvel está crescendo, e um terço prefere fazer o pagamento através do seu 
smartphone ou tablet. Um quinto dos compradores ainda deseja um toque pessoal nas lojas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Figure 7: Use of Smartphone In-Store, Among Smartphone Users (n=816) 

MOB4.  When shopping in retail stores, how do you use your smartphone? Please select all that apply 
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Os compradores acham atraentes novas tecnologias que trazem benefícios de compras online personalizadas para a loja  

Quase dois em cada três compradores acham atraente a capacidade de comprar itens em uma vitrine para entrega no mesmo dia. 
Quase seis em cada dez acham atraentes as etiquetas de prateleira eletrônicas, reforçando as tendências de uso do telefone na loja, 
observado em outra parte deste estudo. Números semelhantes querem recibos eletrônicos. A noção de autosserviço assume uma nova 
versão, pois os compradores já acham atraente controlar a experiência de compra, sendo capaz de usar um quiosque para encomendar 
itens fora de stock, interagir via tela de toque ou pagar através de um associado itinerante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Social exerce uma influência 

Tem sido um desafio para os varejistas de vincular diretamente a exposição na mídia social às decisões de compra do produto. Enquanto 
os compradores dizem que eles são influenciados por aquilo que veem em sites de mídia social, a viagem de compra não-linear do 
comprador Flex dificulta atribuir a compra à exposição na mídia social. Também é importante lembrar que este comportamento social do 
consumidor trata antes de tudo de comunicação. Portanto, é importante notar a influência descoberta por este estudo. 

 

 

 

 

 

 Figure 9: Appeal of Shopping Conveniences and Capabilities (n=1,070) 

FUT6. Technology is making advances in how we shop. On a scale of 1 to 7, how appealing are the following conveniences or in-store capabilities with “1” being Not at all appealing and “7” being Very Appealing? 
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Maioria dos compradores on-line usam as mídias sociais para tomar decisões de compra 

Quando perguntados na pesquisa, cinco em seis de todos os compradores disseram que suas compras são influenciadas pelas redes 
sociais. Isso aponta para uma crescente influência dos meios de comunicação social sobre o varejo no futuro. A rede dominante é o 
Facebook, onde 92% dos compradores on-line pesquisados participam e 65% dos entrevistados citam o Facebook como influente em 
suas decisões de compra. A segunda rede é o Google + / Orkut, adotada por 68% dos entrevistados para uso geral e 35% citam como 
influente em suas decisões de compra. Embora o seu número seja significativamente menor, o Instagram pode ter uma importância 
crescente no futuro para os varejistas, dada a sua abordagem visual.  

 

 

 

 

 

 

 

Mídia social amplia alcance através de meios virais    

Mais de três quartos dos usuários do Facebook “curtiram” um varejista e dois em cada três dão muita atenção para atualizações de 
varejistas. Essa influência adicional pode ser significativa, como o alcance viral resulta do compartilhamento de informação com amigos e 
familiares, em particular entre os segmentos mais jovens. 

Quase três quartos dos compradores que estão felizes com sua compra muito provavelmente vão promover essa compra em mídias 
sociais (Figura 11), principalmente no Facebook, seguido pelo Twitter (Figura 12). O Google desativou o Orkut em 30 de setembro. Esses 
usuários podem exportar dados de tabela, comunidades e fotos usando a ferramenta Google Takeout até setembro de 2016. 

 
 

 

 Figure 10: Social Media Usage (n=1,070) 

SM1. Do you use any of the following social networking sites? Please select all that apply.  
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SM5. When satisfied with a brand or product you have purchased, how likely are you to promote the brand or product via social media? 
SM6. Which social media site would you choose to promote a brand or product? Please select all that apply. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um em cada cinco compradores reclama através de uma rede social se estiver insatisfeito com a compra 

A insatisfação do comprador, na maioria das vezes, vem na forma de boca a boca ruim para amigos e familiares (69%). Mais de seis em 
cada dez são susceptíveis a enviar e-mail ou ligar para a empresa para um pedir reembolso / fazer reclamação. Embora a mídia social 
possa ser poderosa quando usada por compradores satisfeitos, ela também é usada por clientes insatisfeitos. Metade vai reclamar em 
mídias sociais e / ou postar uma foto em mídia social. Quatro em cada dez compradores não farão nada, mas não vão comprar 
novamente. Os varejistas precisam ser ainda mais vigilantes e agressivos em resposta às preocupações do cliente, estar sempre 
conscientes de como sua marca está sendo retratada.  

 Figure 11: Likelihood to Promote a Brand/Product on 
Social Media When Satisfied with Purchase (n=1,021) 

 

 Figure 12: Social Medium Chosen to Promote Brand/Product     
Among Shoppers Likely to Use Social Media to Promote     
Brand/Product (n=901) 

 Figure 13: Likelihood in Taking the Following Actions When Dissatisfied with a Purchase (n=1,070) 
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SM7. When you are not satisfied with a brand or product you have purchased, how likely are you to respond in any of the following ways? 
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OBSERVAÇÃO DO VAREJO: O CENÁRIO DO VAREJO 

 
 

As sugestões a seguir devem ser avaliadas no contexto de um negócio e adotadas conforme sua adequação.  

 DISPOSITIVO MÓVEL   

• Aproveitar o projeto responsivo do site para proporcionar uma experiência móvel otimizada 

• Certificar-se de que os e-mails sejam enviados corretamente em todos os dispositivos móveis 

• Definir a experiência de usuário ideal para dispositivo móvel e criar um plano para atingir esses objetivos 

• Analisar necessidades de imagens e atualização para garantir que os clientes obtenham uma visão clara do produto 
para facilitar a tomada de decisões 

• Avaliar o papel dos aplicativos para o seu negócio 
 

LOJAS  

• Para os varejistas baseados em lojas, explorar a tecnologia que pode ser implantada para educar, inspirar e atender 
o comprador na loja 

• Permitir que os compradores tenham a escolha de recibos (eletrônico, papel ou ambos) 

• Utilizar localizadores de produtos on-line e na loja para encontrar estoque e oferece-lo ao cliente 

• Ter uma visão de futuro com sistemas de ponto de venda e avaliar ferramentas móveis 
 

 SOCIAL 

• Ser criativo em suas estratégias de marketing para aumentar seus canais sociais e utilizá-los para o mercado, 
mensagens e mercadorias para seus fãs 

• Monitorar a mídia social para feedback positivo e reclamações, e responder em tempo hábil 

• Incentivar os compradores a "curtir" a sua marca através de posicionamento no site e esforços de marketing 
ampliados  

• Recompensar aqueles que "curtem” de sua marca com promoções e ofertas 
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III. O caminho para a compra: expectativas e satisfação 
 

A. O comprador e sua mentalidade 

O comprador flex deseja controle e conveniência ao fazer escolhas   

Com base nas expectativas dos compradores, os varejistas precisam oferecer experiências de cliente exemplares durante toda a viagem 
de compras (pré-compra, compra e pós-compra) para alcançar níveis superiores de satisfação, e a logística é uma parte importante 
dessa base. Satisfazer comprador exigente de hoje não é fácil e os varejistas de sucesso aprenderam, muitas vezes através de tentativa 
e erro, como oferecer o nível desejado de serviços procurados pelos compradores. Ao longo dos anos, muita pesquisa tem sido feita 
sobre o que agora é chamado de "omnichannel", onde o valor de um cliente que utiliza múltiplos canais é exponencialmente maior. 

O comprador flex exige iniciativas diretas de varejo  

A fim de enquadrar o que é importante para cada comprador, elementos da pesquisa foram resumidos na seguinte tabela. 
 

Demandas do comprador 
flex  

Descobertas da pesquisa  

Conveniência • 66% dos compradores estão satisfeitos com o acesso à informação de atendimento ao 
cliente dentro da experiência de encerramento  

• 63% estão satisfeitos com a capacidade de encontrar um número de telefone de 
atendimento ao cliente ou outra opção de contato durante a fase de busca /pesquisa da 
experiência de compras 

• 58% estão satisfeitos com a disponibilidade de bate-papo ao vivo para fazer uma pergunta 

• 68% dos compradores consideram importante armazenar informações de perfil (nome, 
endereço, preferências) no momento do encerramento on-line 

• 22% dos compradores querem ver uma etiqueta de devolução na caixa 

• Entre os compradores que analisam as políticas de devolução antes de comprar, 72% seriam 
susceptíveis a completar a sua compra, se houver devolução grátis na loja ou uma etiqueta 
pré-paga gratuita fornecida pelo varejista 

• 62% dos compradores estão satisfeitos com a facilidade de realmente fazer a devolução, e 
65% estão satisfeitos com a clareza das políticas, o que é importante para a conveniência 

• 61% estão satisfeitos com a flexibilidade pós-remessa para escolher outra data de entrega e 
63% com a capacidade de redirecionar uma remessa  

Eficiência e comunicação  • Velocidade de entrega foi o segundo fator mais importante quando na comparação de 
varejistas antes de escolher onde fazer compras – depois de reputação do varejista, mas 
antes de informações sobre o produto, comentários de consumidores / pares e devolução  

• 56% dos compradores preferem ver o número de dias para chegada no carrinho 

• 74% dos compradores abandonaram um carrinho devido a prazos de entrega longos ou 
nenhuma data prevista 

• 42% dos compradores relatam que a satisfação dos clientes pós-entrega depende se os itens 
foram entregues no prazo 

A informação correta  • 52% dos compradores acham que classificações e opiniões sobre os produtos que eles 
querem comprar são úteis  

• Ao comparar os varejistas onde eles poderiam fazer uma compra, os consumidores 
valorizam a reputação do varejista (primeira escolha), a velocidade de entrega e as 
informações e fotos dos produtos  
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• 97% dos compradores vão analisar a política de devolução e 67% vão fazê-lo antes de 
comprar 

Compra personalizada  • 47% dos compradores acham atraente ter um associado de loja recomendar produtos com 
base em dados do smartphone sobre produtos adquiridos no passado 

• Apenas 60% estão satisfeitos com a capacidade de guardar o histórico de compras e 
informações pessoais, como parte da experiência de pesquisa / navegação 

• 46% são influenciados pelo fato dos varejistas usarem suas informações pessoais para 
enviar ofertas  

• 40% dos compradores gostam de ver recomendações na tela para os itens com base nas 
preferências listadas enquanto 37% gostam de ver os produtos adquiridos por outras 
pessoas 

• Ao verificar fazer o encerramento on-line, 55% acham importante que os varejistas "lembre-
os" de salvar itens já adicionados ao carrinho e informação de pedido previamente 
selecionada durante uma sessão de compras abandonada 
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B. Pré-compra: busca e pesquisa  

Satisfação do cliente tem pontuação significativamente mais alta online 

Esta pesquisa reflete as opiniões dos compradores de omnichannel - aqueles que fazem compras on-line e na loja. Na verdade, 
cumulativamente, eles relatam ter feito mais da metade das compras recentes na loja. Com o benefício de ambas as experiências de 
compras on-line e no interior da loja, 81% de todos os clientes expressaram satisfação com a experiência de compras on-line, enquanto 
62% estavam satisfeitos com as compras na loja. Os consumidores continuam a gravitar em torno de canais fora da loja, enquanto 
esperam que as lojas evoluam para atender as suas necessidades através da integração com canais online. 

Informações sobre o produto e ferramentas de pesquisa são importantes para a compra produtiva  

Os compradores foram orientados a compartilhar os fatores que são importantes para eles na busca de produtos. Foi solicitado que eles 
alocassem 100 fichas com base no valor que eles dão para cada item. A reputação varejista ficou no topo da lista e a Figura 14 reflete os 
resultados da pesquisa que mostram que velocidade de entrega, informações detalhadas, influência das avaliações pelos pares e foco 
em políticas de devolução são temas recorrentes. 

O acesso a informações detalhadas se estende através da jornada de compra, onde informações e fotos do produto são mais 
importantes que a seleção do produto. Os consumidores expressam que eles não vão ter a confiança de que necessitam para completar 
a venda sem tais informações. A reputação do varejista continua a ser fundamental para completar a venda também. Esses fatores 
mostram que marca, logística e fatores focados de front-end desempenham um papel na comparação de compras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A satisfação é razoavelmente alta no geral para os consumidores, enquanto eles pesquisam e navegam on-line (Figura 15). A maior 
satisfação é com a capacidade de encontrar produtos, seguido de sortimento de produtos. Isso inclui tudo, desde pesquisa no site, 
comentários de clientes, detalhes do produto e criação de perfis pessoais, juntamente com aspectos de atendimento ao cliente da 
experiência de compra. Embora todos os fatores mostrem relativamente alta satisfação, há uma oportunidade para melhorar a satisfação 
com encontrar política de devolução do varejista, encontrar informações de contato de atendimento ao cliente e disponibilidade para 
bate-papo ao vivo. 

  

 Figure 14: Considerations When Comparison Shopping Avg. Chip Allocation Out of 100 (n=1,070) 

RB5. Thinking of factors you might take into consideration when searching for products (excluding product cost and shipping fees), how likely are you to consider each of the following factors. 
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RB3.  How satisfied are you with each of the following aspects of your search/browsing experience when shopping online?  Please indicate your satisfaction on a scale of 1-7, where “1” is  
Not At All Satisfied and “7” is Extremely Satisfied. 

 

 

 

Fatores além Informações sobre o produto, principalmente a privacidade, influenciam o comportamento do comprador 

Ao selecionar os varejistas com quem querem fazer negócios, os compradores muitas vezes analisam além de elementos relacionados 
com compras e outros valores entram em jogo. "A proteção da privacidade" é o principal influenciador fora do produto (72%) em 
probabilidade dos consumidores para fazer compras com um varejista, seguido de perto pelo seu histórico de proteção contra fraude 
(69%). Compromisso com a responsabilidade social (56%) e fornecimento de produtos ou embalagens sustentáveis (55%) também foram 
altamente cotados. 

Apesar dos problemas que ocorreram e a atenção da mídia para violações de segurança de varejo, o nível de confiança nas compras on-
line aumentou para 65% dos compradores e manteve-se o mesmo para a maioria dos outros (32%). Poucos (3%) tiveram diminuição da 
confiança nas compras online no ano passado. 

Fidelidade atrai compradores quando promoções e acesso estimulam a participação  

Este estudo revela que a maioria dos compradores on-line participa de programas de fidelidade de varejo (89%). Entre os participantes 
em programas de fidelidade, a maioria dos compradores valorizam promoções, frete grátis, ou produtos gratuitos, vale-presentes ou 
devolução de dinheiro. Em relação às promoções, 57% preferem descontos em produtos, 53% preferem frete grátis e produtos gratuitos, 
vale-presente, ou o dinheiro de volta, com base na frequência de compra, que exerce forte apelo (47%). Status, reconhecimento e / ou 
personalização com base nas preferências têm baixos níveis de apelo. 

  

 Figure 15: Satisfaction With Aspects of the Search/Browsing Experience Online (n=1,070) 
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 Figure 16: Rewards and Benefits Valued Most from Loyalty Programs Among Participants of Loyalty Programs (n=951) 

LOYAL2. Which of the following types of rewards and benefits do you value most from a loyalty program? Please select up to five options. 
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OBSERVAÇÃO DO VAREJO: PESQUISA E NAVEGAÇÃO  

 
 

Grande parte do tempo de compras inicial é gasto com pesquisa e navegação, por isso considere estas dicas para ajudar a capturar 
compradores nas fases iniciais do seu caminho para a compra. 

• Investir em fotografia com capacidade de zoom e criar cópia com informações completas de produtos para PC e 
canais móveis 

• Integrar avaliações / comentários de pares dentro da jornada de compras 

• Avaliar se um programa de fidelidade é certo para a sua marca e se sim, qual é a melhor forma de criar e 
comercializar 

• Verificar se o seu site é fácil de pesquisar e sugerir outros produtos para comprar com base em preferências do 
consumidor ou o que outros consumidores compraram 

• Garantir que suas informações de contato, incluindo o horário de funcionamento, formas de contatar o atendimento 
ao cliente e sua política de devolução sejam acessíveis através da página inicial e página de encerramento, como 
parte de um destino único de atendimento ao cliente 

• Adotar pontos de contato que estejam em consonância com o interesse do comprador, tais como bate-papo ao vivo 
para resolver problemas de forma rápida e eficiente 

 

C. Preferências de encerramento e entrega geral  

Satisfação no encerramento foca na eficiência e transparência  

É essencial no cenário competitivo de hoje que o pagamento seja rápido e fácil. A satisfação geral do consumidor na experiência de 
comprador é relativamente alta. Os consumidores estão mais satisfeitos com a disponibilidade de métodos alternativos de pagamento, 
frete grátis e a transparência das datas de entrega previstas e estoque, e uma facilidade de encerramento (facilitado pelo encerramento 
com um e dois cliques). Dois em cada três compradores estão satisfeitos com o acesso à informação de atendimento ao cliente no 
encerramento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 17: Satisfaction With Aspects of Purchase Experience (n=1,070)  
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Informações de perfil em vários dispositivos e vários canais são uma vantagem  

Ao fazer o encerramento on-line, várias opções de pagamento e opções de frete grátis são mais importantes para os consumidores. Mais 
da metade acha que é importante que o varejista “lembre-os” de salvar itens já adicionados ao carrinho, incluindo informações de 
pedidos previamente selecionadas durante uma sessão de compras abandonada. Como os dispositivos móveis desempenham um papel 
cada vez mais importante nas compras de omnichannel, a transferência de compras e informações de perfil de um cliente em todos os 
canais se torna mais valiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92% dos compradores agem para qualificar-se para frete grátis   

Oito em cada dez consumidores sentem que frete grátis é um fator importante ao fazer uma compra on-line, e os clientes farão de tudo 
para ter frete grátis, como pode ser visto na Figura 19. Colocar itens adicionais no carrinho é a ação mais comum tomada para se 
qualificar para frete grátis, pois 37% dos consumidores afirmaram ter feito isso. A melhor prática é que os varejistas motivem os 
compradores a adicionar aos seus carrinhos, mostrando os gastos adicionais necessários para cumprir o limite de frete grátis. 

Procurar por um código promocional on-line (34%) ou aderir a um programa de fidelidade para qualificar-se para o frete grátis (32%) 
também são comuns. Os varejistas devem avaliar como posicionar esses códigos promocionais a partir do site para agregadores de 
terceiros de cupons e outros modelos de afiliados. 26% escolheram "encomenda para a loja" como um meio de evitar o pagamento de 
custos de transporte, o que muitas vezes beneficia os varejistas, pois produtos adicionais são frequentemente comprados na loja. Um 
quarto escolheu comprar um produto mais caro ou selecionou tempos de trânsito mais lento para se qualificar para o frete grátis.  

 

Q10. Overall, how satisfied are you with your previous online purchasing experiences in the past three months?  
CHECK1. How satisfied are you with each of the following aspects of your checkout experience when shopping online?  

 Figure 18: Importance of Options When Checking Out Online (n=1,070) 

CHECK2.  What information or options are most important to you when going through an online check-out process 
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CHECK3. How important is free shipping when you are making a purchase online?  
CHECK4. Which of the following actions, if any, have you taken in order to qualify for free shipping? Please select all that apply.  
 

 

 

Abandono de carrinho é motivado pelo custo total da compra    

Oito em cada dez consumidores abandonaram um carrinho. Destes, quase seis disseram que os custos de envio fizeram o custo de 
compra fosse maior do que o esperado. No entanto, a maioria das pessoas diz que não estava pronta para a compra de qualquer 
maneira. Os consumidores estão buscando facilidade para encontrar informações sobre os custos totais de compra, incluindo todas as 
taxas de entrega. O comprador flex de hoje está frequentemente no modo de pesquisa, em busca de produtos, quando não há tempo 
livre durante o seu dia movimentado. Para manter o controle de produtos que vai considerar comprar, muitos usam o carrinho como uma 
lista de desejos, por isso muitos carrinhos não se transformam em conversões. Daqueles que indicaram ter abandonado um carrinho no 
passado, um em cada dois compradores afirmou ter feito isso porque a sua opção de pagamento preferida não foi oferecida. Mais de 
quatro em cada dez disseram também que o processo de encerramento foi muito longo ou muito confuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 19: Actions Taken to Qualify for Free Shipping (n=1,070) 

 Figure 20: Reasons for Abandoning Shopping Cart (n=876) 
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Escolha de opções de entrega e clareza da data de entrega são importantes quando os compradores contemplam uma compra   

De acordo com os resultados da pesquisa, embora a maioria dos consumidores espere ver uma gama de opções de envio (de mesmo 
dia a entrega econômica), eles ainda selecionam a entrega econômica 25% das vezes.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Compradores vão escolher tempos mais longos de entrega em troca de frete grátis  

Em média, os consumidores estão dispostos a esperar cerca de 8 dias por suas compras on-line. Mais de sete em cada dez estão 
dispostos a esperar 5 ou mais dias pela entrega (Figura 22). Há duas quedas grandes no percentual de consumidores dispostos a 
esperar - um após cinco dias e outra após sete. 

Frete grátis novamente é um ponto alto de interesse na equação de transporte, pois os compradores estão claramente dispostos a 
fazer concessões na esperança de gastar menos. Na verdade, 86% dos consumidores estão dispostos a esperar um adicional de 
dois dias ou mais por suas remessas para receber frete grátis (Figura 23). Consequentemente, os varejistas podem ter uma janela 
maior de entrega dos seus produtos aos consumidores do que é considerado no mercado. Paciência com tempos de transporte 
também depende do tipo de produto vendido. Por exemplo, os varejistas que vendem produtos de commodities que estão 
prontamente disponíveis em lojas locais podem querer entregar mais rápido, enquanto outros que vendem bens proprietários podem 
ter mais liberdade com os seus prazos de entrega. 

 

 

 

 

CHECK12. When shopping online, have you ever placed items in the cart or basket but then left the site without making a purchase?  
CHECK13. When shopping online, have you ever placed items in the shopping cart or basket but then left the site without making a purchase? Please select all that apply. 
 

 Figure 21: Expected and Most Often Selected Shipping Options for Brazil-based Retailers (n=1,070) 

CHECK5. When shopping online, which of the following shipping options do you expect online retailers to offer for each of the following zones? Please select all that apply.  
CHECK6. When shopping online, how often do you choose each of the following delivery options for each of the following zones?  
 

 Figure 22: Days Willing to Wait for Domestic Purchases (n=1,058) 
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Estimativas longas de entrega resultam em abandono do carrinho  

Apesar das indicações de que os compradores estão dispostos a esperar, os varejistas têm que equilibrar isso com estatísticas de 
abandono de carrinho. Três em cada quatro compradores abandonaram uma compra devido a prazos de entrega longos ou nenhuma 
data prevista no encerramento. Esse abandono na maioria das vezes ocorreu quando os tempos de entrega estimados ultrapassaram 
cinco dias. Não fornecer uma data de entrega específica parece ser o caminho certo para perder vendas. 

 

CHECK9.  What is the number of days that you are usually willing to wait for most of your online purchases from point of purchase to delivery from each of the zones below? 

 Figure 23: Additional Days Willing to Wait for Free Shipping for Domestic Purchases (n=1,034) 

CHECK10. How many additional days are you usually willing to wait to receive free shipping from each of the zones below?  

 Figure 24: Estimated Delivery Time That Resulted in Purchase Abandonment (n=787) 
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Informações de atendimento ao cliente são importantes para a escolha do varejista  

Há escolhas típicas a serem feitas, pois muitos varejistas vendem produtos similares. Ler as letras miúdas de um contrato está na mente 
dos compradores experientes de hoje. 97% dos compradores analisam essas políticas e 67% fazem-no antes de fazer uma compra, o 
que pode influenciar qual comerciante vai garantir a venda. 

Custo e conveniência são os principais fatores de devolução que influenciam as decisões de compra  

As vendas perdidas podem resultar de políticas de regresso inflexíveis. Os compradores preferem opções para devolver o produto para a 
loja de graça ou enviá-lo de volta com uma etiqueta pré-paga conveniente fornecida pelo varejista. Quando se trata de ter que pagar pelo 
frete de devolução, menos da metade (45%) é susceptível a completar a transação. Além disso, os consumidores acham que não poder 
fazer a devolução na loja é um fator inibidor. Um em cada três não vai concluir uma venda, se não puder fazer a devolução na loja, 
mesmo com uma etiqueta pré-paga grátis para devolver para o varejista e 50% não vão comprar se eles não puderem devolver para a 
loja e tiverem que pagar pela devolução da compra. Para os varejistas de multicanal, a aceitação de devoluções na loja, não só é 
centrada no cliente, mas muitas vezes também resulta em vendas incrementais.  

CHECK14. Have you ever decided not to make a purchase because the estimated time when you would receive your item(s) was too long or not provided? 
CHECK15. What was the estimated delivery time (in days) from purchase that caused you not to make your purchase? 

 Figure 25: A Return Policy’s Impact on Purchase Intent, Among Consumers Who Review Retailers’ Return Policy  
Before Purchasing (n=709)  
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Compradores ficam divididos entre esperar e comprar de um concorrente quando os itens estão em falta  

A falta de um produto é um desafio para os varejistas em muitas categorias de produtos. O perigo real com a falta de estoque é que 45% 
dos consumidores vão para um site ou aplicativo concorrente e 25% vão à loja física de um concorrente para encontrar o mesmo produto 
ou similar. Isso equivale não só à perda de vendas hoje, mas também pode resultar em perda de oportunidades de venda no futuro, se 
um concorrente for capaz de conquistá-los. Surpreendentemente, muitos consumidores são pacientes, quando confrontado com uma 
falta de produto. Cerca de 39% dos consumidores vão se registrar para um alerta e 37% vão verificar o site em um momento posterior 
para ver se o status do estoque mudou, e 25% estão até mesmo dispostos a fazer uma visita à loja física do varejista. 

 

  

RET3. You indicated that you look at an online retailer’s return policy before purchasing an item. Thinking of what you look for in a retailer’s return policy, would you complete the sale online if the 
retailer’s “return policy” stated the following? 
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 Figure 26: Action Taken When Item is Out of Stock (n=1,070)  

 

RB4.    When shopping online and you encounter products that are out of stock or backordered, what is your typical course of action? Please select up to 3 options.  
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OBSERVAÇÃO DO VAREJO: ENCERRAMENTO E PREFERÊNCIAS GERAIS DE ENTREGA  

 

A etapa final do processo é uma parte importante para garantir a venda, por isso é preciso ser criterioso com o atendimento ao cliente e 
as políticas. 

 

 ATENDIMENTO AO CLIENTE   

Rever políticas de devolução para que sejam claras e acesso em todo o site e através de comunicação pós-pedido  

• Integrar mensagem de "Compra com confiança" ao carrinho de compras é importante, isto inclui o número de 
telefone, as políticas de devolução e pontos de contato  

• Destacar números de telefone de contato e links para pontos de contato como bate-papo ao vivo no site  

ENTREGA   

• Mostrar os custos totais de transporte no início do processo com base na localização do cliente 

• Oferecer escolhas em termos de opções de transporte para acomodar as necessidades dos compradores 

• Mostrar aos compradores o número de dias para a entrega chegar no carrinho de compras (ou seja, cinco dias úteis) 

• Investir em logística para oferece opções mais rápidas e mais eficientes 

FRETE GRÁTIS   

• Compreender os padrões que são importantes e quanto tempo os compradores estão dispostos a esperar pelo frete 
grátis  

• Monitorar o seu modelo de frete grátis e entender prazos para receber os produtos, e ter uma visão plena do cenário 
competitivo  

• Avaliar se você pode absorver esses custos como uma despesa de marketing e quais estratégias serão postas em 
prática para preservar a margem desejada e ainda assim se manter competitivo  

DEVOLUÇÕES  

• Reler sua política de devoluções atual para garantir que ela seja clara, concisa e centrada no cliente 

•  Posicionar a política em sua página de atendimento ao cliente, bem como no carrinho de compras para evitar 
abandono 

• Avaliar se ter devoluções grátis retornos é viável quando os varejistas cobrem o custo de envio da devolução do 
produto  

• Considerar incluir uma etiqueta de devolução na caixa, ou no mínimo que seja conveniente para os clientes para 
imprimir uma etiqueta de devolução no seu site  

FALTA DE PRODUTO  

• Informar compradores conscientes sobre o status do produto, tanto na página do produto quanto no carrinho  

• Criar instrumentos, tais como e-mail, quando o estoque estiver disponível para capturar a venda 

• Investir em estratégias inteligentes de estoque e execução para minimizar a falta de estoque 
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D. Entrega e a Experiência Pós-Compra  

Locais alternativos de entrega são a preferência de entrega de 45% das remessas  

Os consumidores no Brasil preferem ter mais de quatro em cada dez dos seus pedidos online entregues para locais não residenciais (ex. 
Loja da UPS, escritório da UPS, supermercado, armário de entrega, seu local de trabalho e loja do varejista). Como algumas destas 
opções não estão disponíveis no momento no Brasil, os consumidores estão demonstrando uma demanda para opções de entrega mais 
convenientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas metade dos compradores estão satisfeitos com a facilidade de devolução de produtos 

Uma vez que o botão "enviar pedido" é selecionado, há muitos aspectos pós-compra que entram em jogo. Enquanto a satisfação é alta 
para os e-mails de confirmação de entrega e a capacidade de rastrear as compras, outros aspectos ainda são desafiadores na mente do 
consumidor. A falta de opções de entrega também pode impactar negativamente a experiência pós-compra, bem como a falta de 
flexibilidade para redirecionar remessas ou a capacidade de alterar as datas de entrega, uma vez que a entrega está em trânsito.  

 

 

  

 Figure 27: Preference in Delivery Location Avg. Chip Allocation Out of 100 (n=1,070)  

 

DEL1.  Which of the following locations do you prefer your online orders be delivered to? 

 Figure 28: Satisfaction With Aspects of the Post-Purchase (n=1,070) 

 

TRACK1. How satisfied are you with each of the following aspects of the post-purchase experience when shopping online?  
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Quatro em cada dez compradores relatam que satisfação do cliente pós-entrega depende da entrega pontual  

Receber um produto de alta qualidade e obter um bom valor são as expectativas intrínsecas que vêm com as compras, por isso é 
importante olhar além do básico. O fator mais escolhido foi se o item foi entregue ou não no prazo. Um em cada três consumidores se 
sente mais satisfeito quando há uma garantia para protegê-los. Outras formas de proteção também incluem o embrulho e o cuidado que 
o varejista tem para garantir que a remessa chegue em boas condições (28%). Uma observação: nunca é demais surpreender o cliente, 
pois 22% gostaram de receber um brinde ou amostra com sua compra. Os varejistas serão recompensados, pois 65% de todos os 
consumidores pesquisados compraram itens adicionais de um vendedor baseado em cupons ou amostras incluídas em sua remessa.   

 

 

 

 

Compradores desejam flexibilidade nas opções de serviço de entrega  

Definir expectativas de entrega e dar controle aos consumidores é importante. Receber alertas de entrega por e-mail ou mensagem de 
texto com tempo aproximado de entrega é o item mais importante para 37% dos compradores. Um em cada cinco prefere ser capaz de 
pré-autorizar a entrega, quando não estiver em casa. Com os consumidores continuamente em movimento e para aqueles que vivem em 
apartamentos, condomínios e algumas localidades urbanas, estes tipos de conveniências influenciam muito a satisfação. 

  

 Figure 29: Factors that Influence Customer Satisfaction – Post Delivery 
Among Consumers Who Have Returned Products Bought Online (n=528) 

RET9.  Which of the following factors most influence how satisfied you are after you receive your purchase? Please select all that apply. 
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RET6. Thinking of the best return experience that you have had, what elements were included as part of this experience? Please select all that apply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoluções grátis e resposta rápida para trocas de produtos influenciam uma experiência positiva de devolução  

Quase metade dos compradores diz que o frete grátis na devolução criou uma experiência positiva de devolução. Eles também estão 
cientes do período de tempo que leva para trocar itens, encaminhar os produtos para uma empresa de entrega e reembolsar os seus 
bens, por isso "rápido e fácil", resume as expectativas pós-compra. 

 

 Figure 31: Elements of the best returns experience Among Consumers Who Have Returned Products Bought Online (n=528) 

 

 Figure 30: Preferred Delivery Service Convenience Options (n=1,070) 

 

FLEX1. When waiting for your purchase, which service would you find most convenient? 
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Espera longa por um crédito ou reembolso, pagar pelo frete da devolução, e preencher formulários longos são os principais pontos 
negativos na devolução de produtos. 51% citaram levar muito tempo para receber o crédito ou o reembolso como problemático. 39% 
citaram não ser capaz de contatar um representante do atendimento ao cliente para obter ajuda. De um modo geral, os consumidores 
querem opções de devolução livre de problemas e a capacidade de entrar em contato com o atendimento ao cliente para as compras 
feitas online. 

 
 

  

 Figure 32: Issues Encountered When Returning a Product Online (n=528) 

RET5. What are some of the issues you have faced when returning a product that you purchased online? Please select all that apply. 
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OBSERVAÇÃO DO VAREJO:  

ENTREGA E A EXPERIÊNCIA PÓS-COMPRA 

 

A entrega é extremamente importante para os clientes, por isso assegurar uma logística inteligente e abundância de conveniências são 
essenciais. 

 

 LOGÍSTICA 

• Ser pontual com a sua entrega e comunicar de forma clara e com frequência para os compradores, quando 
atrasos puderem ocorrer 

• Avaliar a implementação de sistemas que permitem a escolha do cliente para datas de entrega e / ou a 
capacidade de redirecionar 

DEVOLUÇÕES  

• Facilitar acesso e acompanhamento de políticas de devolução  

• Facilitar a troca de itens e obter crédito rápido para incentivar compras repetidas 

• Um cliente satisfeito que não tem problemas com devoluções provavelmente vai se tornar um cliente fiel 

• Considerar o frete grátis para devoluções – comprovadamente isso dará um retorno a longo prazo4 

  

                                                                 
4 Journal of Marketing, Vol. 76, No. 5 Source: Amanda B. Bower, James G. Maxham, III (2012) 
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IV. Conclusão 
 

A. Reflexões sobre o comprador flex 

O comprador flex de hoje está continuamente em um estado de fluxo. Embora sua zona de conforto de comércio digital ainda dependa 
de seus desktops e PCs, não vai demorar muito até que o dispositivo móvel seja mais popular por uma questão de conveniência. As 
inovações tecnológicas continuarão a levar os compradores para novas direções. Os varejistas podem ainda encontrar maneiras de 
aproveitar a força do social para impulsionar as vendas, e a forte influência entre os Millennials vai impactar o comportamento de massa 
ao longo do tempo. 

As constantes para os consumidores provavelmente continuarão, pois os compradores gravitam em torno de canais que fornecem 
informações abrangentes, políticas favoráveis ao cliente e preços. A conveniência continuará a ser importante, de capacidades entre 
canais como entrega na loja a políticas simplificadas de devolução, etiquetas de devolução pré-paga e opções na loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da alta satisfação do cliente com as compras on-line, existe margem para melhorias em cada etapa da compra. 

Os varejistas são pressionados a aumentar a satisfação ao longo de todo o caminho para a compra. Eles, também, devem compreender 
o papel que cada um de seus canais e tecnologia desempenha para os seus clientes e, por conseguinte, continuar a oferecer mais 
experiências de canal apropriadas e atraentes. 

Os varejistas omnichannel vão aprimorar a experiência na loja, adotando logística e políticas focadas na conveniência, enquanto 
introduzem serviços de tecnologia da informação, muitas vezes associados com a experiência de compra on-line, no ambiente de 
compras diárias. Políticas transparentes e informações abrangentes vão garantir o crescimento digital e as melhores experiências dos 
clientes, começando com a pesquisa, ecoando em toda e em parte da experiência pós-pedido. 

Em última análise, a escolha vai direcionar os clientes para os canais que funcionam melhor, onde caminhos fluidos estão 
implementados para atrair o cliente flex para gastar com aqueles varejistas que oferecem produtos excitantes, eficiência comercial e 
execução superior. 
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Sobre a comScore, Inc. 

A comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), por meio de seus conjuntos de produtos de análises de público, análises de publicidade e análises 
empresariais, disponibiliza aos seus clientes uma variedade de software sob demanda, análises em tempo real e soluções 
personalizadas para ter sucesso em um mundo multiplataforma. A rede proprietária comScore Census Network ™ (CCN) aproveita uma 
infraestrutura de tecnologia de classe mundial para capturar trilhões de interações digitais por mês e alimentar análises de big data em 
escala global para os seus mais de 2.000 clientes. 

 

 

Sobre a UPS  

 A UPS (NYSE: UPS) é líder mundial em logística, oferecendo uma ampla gama de soluções, incluindo transporte de pacotes e frete, 
facilitando o comércio internacional e implementando tecnologia avançada para gerenciar o mundo dos negócios de forma mais 
eficiente.Com sede em Atlanta, a UPS opera em mais de 220 países e territórios no mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, entre em contato com: 

Susan Engleson Katia Tavares   Marcelo Tunicelli 
comScore, Inc. UPS Brasil   UPS Brasil 
703-234-2625 55-11-5694-6740   55 11 5695-6715 
sengleson@comscore.com ktavares@ups.com  mtunicelli@ups.com 
 


