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Resumo
executivo

Principais descobertas:

Os varejistas estão entrando em uma nova era de hábitos de compra que exige respostas 
em tempo real, com interações mais contextuais e personalizadas que impactam as 
escolhas dos clientes e sua fidelidade. Então, a comunicação e o acompanhamento fazem 
uma grande diferença na experiência do cliente.

A cultura de serviços disponíveis em tempo integral ganha mais força nesse cenário. Os varejistas devem 
estabelecer alianças e plataformas integradas para flexibilizar suas operações e atendimento para entregar 
produtos e serviços em tempo integral. E isso não se aplica exclusivamente ao ambiente online, mas também 
às lojas físicas. 

As empresas devem considerar que uma estratégia Omnichannel integra experiências, possibilitando ao 
cliente uma vivência similar nos mais variados canais de uma marca, seja na loja física, e-commerce, redes 
sociais, uma chamada ou interações através de aplicativos. Portanto, é preciso integrar os espaços físicos e 
virtuais para gerar uma melhor experiência para o cliente.

Os varejistas precisam desenvolver a confiança digital e instrumentar a integração de prácticas de segurança e 
privacidade, além de manter o cumprimento da governança, assim como medidas de prevenção a fraude, com 
vigilância constante e informações claras para o consumidor.



Fonte: IDC FutureScape: Worldwide Future of Customer and Consumer 2021 Predictions #LA21015
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Tendências de consumo demandam mudanças na interação com clientes

Quais são as previsões da IDC para os varejistas no mundo?

Estamos passando por mudanças nos hábitos de compra e expectativa dos clientes. Uma nova era 
onde a experiência do cliente é fundamental para o sucesso do negócio. Nesse sentido, os varejistas 
têm o desafio de proporcionar ao consumidor uma interação personalizada em tempo real.  

Em 2023, as empresas que se
destacarem em empatia e segurança

superarão em 40% as que não o fizeram.

65% das organizações mudarão para o Digital First por meio 
de operações automatizadas e experiências sem contato, à 
medida que as interações físicas se tornam uma amenidade.

Os clientes gastarão 25% a mais com empresas cuja 
transformação digital permite uma adaptação rápida e fácil ao 
novo contexto de negócios.

70% dos novos aplicativos móveis se concentrarão na 
humanização da experiência digital para os consumidores e 
tornam este novo mundo digital prioritário mais identificável e 
reconfortante.

Em 2021:

Varejista

Nós

Cliente
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O ano de 2020 foi atípico para o Brasil por várias razões e certamente o distanciamento
social acelerou mudanças que, por consequência, refletem na forma como as pessoas
consomem.

Hoje: 88% das pessoas compram online
O e-commerce cresceu 47% no 1º semestre
de 2020, o maior aumento dos últimos
20 anos. Quem já possuía uma loja física
passou também a investir no modelo virtual. 

Provavelmente, os hábitos não voltarão mais a estágios anteriores à 
pandemia. Se antes a tecnologia já era uma pauta indispensável para 
o varejo, hoje ela é mais do que fundamental.

1ª vez: 
Para muitas pessoas sua 1ª experiência no comércio 
online foi durante a pandemia, buscando por uma 
boa experiência na compra, além de confiança no 
canal de comunicação com o varejista.

Redes sociais:
Se tornaram aliadas do setor varejista para divulgar 
produtos, acompanhar seus pedidos e melhorar a 
experiência do cliente, que precisa de uma 
comunicação rápida e confiável.

10
Nº do pedido

Promoção
dos produtos

Data da
entrega em
domicílio

Vídeo-suporte
pós-venda

Fontes: IDC Custom Solutions_ Software de Gestão para Varejo and Digital Commerce_2020 / IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. 
Pesquisa no Brasil. n= 1766 pessoas (homem e mulher de +18 anos, mais de 62% ensino médio completo e superior, 59% de 25 até 44 anos) 
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Mudanças nos hábitos de consumo demandam também mudanças nos meios de
comunicação e interação com clientes.

As compras online não estão concentradas em apenas alguns produtos; elas 
vão desde produtos de moda, cosméticos e eletrônicos, até produtos 
essenciais na vida cotidiana. Por isso, é importante ter uma estratégia de 
personalização na comunicação que seja mais relevante para o consumidor.

A frequência de compras online será, na 
média, 20% maior no pós-pandemia em 
relação ao momento atual.

Menos de 1x
por semana

1x por
semana

2x por
semana

3x ou mais
por semana

Não compro
online

Frequência de compras online: atualmente x pós distanciamento social 

Hoje Pós-Pandemia

36.6%

28.5%

13.6%
9.9% 11.4%

33.9%
30.5%

16.5%
13.0%

6.1%

76.3%

68.9%

57.5%

54.8%

51.3%

46.3%

16.4%

9.3%

Moda / Vestuário / Calçados

Eletrônicos / Eletrodomésticos

Cosmético / Perfumaria

Alimentos / Supermercados

Farmácia / Medicamentos

Móveis / Decoração

Material de construção

Automóveis

Os produtos mais comprados: Dispositivo preferidos pelos
clientes para compras online:

Mais de 1/3 das compras online 
são feitas em  aplicativos 

específicos de lojas ou shopping 
virtual e Redes Socias.

66% 33% 1%

Fonte: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. 
Pesquisa no Brasil. n= 1766 pessoas (homem e mulher de +18 anos, mais de 62% ensino médio completo e superior, 59% de 25 até 44 anos) 
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Quais são os fatores que melhoraram na experiência do cliente em compras online?

Por que comprar novamente? Melhorias notadas nos últimos 12 meses

Na percepção dos clientes, as melhorias estão relacionadas ao acompanhamento da sua compra e a usabilidade dos canais 
digitais. No entanto, temas como a comunicação com a loja e o atendimento ao cliente foram bem menos citados como 
elementos que evoluíram.

66% pela boa experiência como 
navegação rápida, facilidade de 
uso, acompanhamento do 
pedido, disponibilidade de 
produtos.

50% pelo valores praticados, 
preços de produtos e custo 
com frete mais atrativos. 

48% acreditam que confiança 
na loja e nos canais de 
comunicação estão entre os 
principais motivos para 
comprar novamente

Acompanhamento do produto
(tempo de entrega, notificações, rastreio, etc.)

Custo com frete

Usabilidade dos sites e aplicativos 
(visualização dos produtos, navegação, tempo de reposta, etc.)

Comunicação com a loja
(SMS, WhatsApp, e-mail, etc.)

Quantidade/tipos de produtos disponíveis para compra

Promoções e programas de pontos/fidelidade

Atendimento ao cliente
(SMS, WhatsApp, e-mail, etc.)

52.8%

46.0%

43.6%

24.0%

21.5%

20.5%

17.8%

%

Fonte: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. 
Pesquisa no Brasil. n= 1766 pessoas (homem e mulher de +18 anos, mais de 62% ensino médio completo e superior, 59% de 25 até 44 anos) 

A experiência do cliente, em todas as etapas da compra até a utilização do seu produto, é um fator 
determinante para o sucesso do negócio. Fidelizar o cliente é também criar uma boa recordação da compra.

Customer 
Experience - 
a usabilidade e a 
comunicação são 
investimentos 
indispensáveis para que 
o comércio eletrônico 
seja bem sucedido e 
percebido pelos clientes.
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Promover a confiança gera fidelização e amplia receitas.

Para comunicação de ofertas e
sugestões de compra personalizadas:

Para receber informações sobre
o acompanhamento da sua compra:

WhatsApp se consolidou como ferramenta para manter o relacionamento com clientes.

Os consumidores preferem os canais de comunicação que são mais populares e com 
os quais estão mais familiarizados. Esses canais devem fazer parte da estratégia dos 
varejistas em relação ao suporte ao cliente de forma mais rápida e prática.

WhatsApp

Notificações no celular (aplicativos)

Email

Rede Social, como Facebook, Instagram, etc.

WhatsApp

Notificações no celular (aplicativos)

Email

SMS

Os assistentes virtuais podem 
ajudar com a necessidade de 
rapidez e praticidade. 

62% dos entrevistados já tiveram 
algum tipo de contato com 
assistente virtual, na maioria dos 
casos por WhatsApp (57%), ou 
notificações no celular (50%).

42% da amostra concorda que o 
atendimento pelo assistente 
virtual é rápido.

A cultura de serviços disponíveis em tempo integral ganha mais força nesse cenário. É importante 
estabelecer parcerias e plataformas integradas para flexibilizar suas operações e atendimento para 
entregar produtos e serviços em tempo integral. É preciso aprimorar o serviços de assistente virtual 
(chatbot) e demostrar seu valor para o consumidor.

51.3%

46.6%

44%

33.6%

62.8%

58.8%

57.8%

35.7%

Fonte: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. 
Pesquisa no Brasil. n= 1766 pessoas (homem e mulher de +18 anos, mais de 62% ensino médio completo e superior, 59% de 25 até 44 anos) 
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Assim como cresceram os pagamentos digitais, também cresceram as preocupações 
com fraudes.

É importante considerar que:

1/3
consumidores adotam formas

de pagamento inovadoras
como carteira digital. 

Quais as formas de pagamento
mais utilizadas para compras online? 

Preocupações sobre os meios de
pagamento em compras online

Tenho medo/receito de fraudes (com
dados pessoais, financeiros, etc.)

Não gosto de realizar o cadastro/fornecer 
meus dados pessoais

Não tenho confiança nos meios de
pagamento oferecidos pelas lojas

As formas de pagamento disponíveis
não me atendem

68%

38%

15%

12%

Cartão de Crédito

Boleto bancário

Cartão de Débito

Transferências bancárias

Carteira digital

80%

46%

37%

36%

33%

Fonte: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. 
Pesquisa no Brasil. n= 1766 pessoas (homem e mulher de +18 anos, mais de 62% ensino médio completo e superior, 59% de 25 até 44 anos) 

Os varejistas precisam desenvolver a confiança digital e instrumentar a integração de prácticas de segurança e privacidade, 
além de manter o cumprimento da governança. Isso passa pela adoção de sistemas de segurança e gerenciamento de risco, 
assim como medidas de prevenção a fraude, com vigilância constante e informações claras para o consumidor.
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Os varejistas precisam se preocupar com a 
resolução de problemas.

50% dos consumidores já tiveram alguma experiência negativa em fazer compras 
online, e os principais motivos foram: 

44%

30%

8%

4%

3%

2%

Problemas com o produto que comprei
(produto errado, com defeito, etc.)

Prazo de entrega do produto
longo/não cumprido

Dificuldade de atendimento/comunicação
sobre o pedido

Tempo que fiquei no site para achar o
produto/fazer o pedido

Canais de comunicação disponíveis
para atendimento

Problemas com as formas de
pagamento da loja

Ter um canal de comunicação 
com o cliente em tempo real, de 
fácil acesso e confiável, irá ajudar 

na aproximação e criar um 
relacionamento de confiança, 
com o objetivo de resolver ou 

minimizar os eventuais 
problemas enfrentados.

Fonte: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. 
Pesquisa no Brasil. n= 1766 pessoas (homem e mulher de +18 anos, mais de 62% ensino médio completo e superior, 59% de 25 até 44 anos) 
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É importante ter múltiplos canais de comunicação com o cliente; não apenas o 
atendimento telefônico.

Para pensar...  

As empresas devem considerar uma estratégia Omnichannel, possibilitando ao cliente experiências similares nos mais
variados canais de comunicação com a marca, seja na loja física, e-commerce, redes sociais, por telefone ou interações 
em aplicativos. É preciso integrar os espaços físicos e virtuais para gerar uma melhor experiência para o cliente.

Cerca de 34% dos consumidores concordam 
que o atendimento telefônico é rápido, 
enquanto 45% acreditam que o atendimento 
telefônico possui todas as opções que 
precisam para seu atendimento.

O atendimento telefônico não é prioritário para a maioria dos consumidores.

O varejista precisa de 
uma plataforma de 
comunicação para 
estabelecer relações de 
confiança com o cliente 
e criar fidelidade, a partir 
de qualquer canal de 
comunicação e em 
qualquer dispositivo de 
forma integrada.O atendimento telefônico é rápido

O atendimento telefônico traz as
opções que preciso

Sobre o
atendimento
telefônico

Fonte: IDC, As mudanças e tendências do comportamento do consumidor no varejo com a chegada da pandemia, Jun. 2021. 
Pesquisa no Brasil. n= 1766 pessoas (homem e mulher de +18 anos, mais de 62% ensino médio completo e superior, 59% de 25 até 44 anos) 

57% dos entrevistados dizem que preferem outras 
opções de atendimento que não seja o telefônico. E 
54% ficam decepcionados quando o atendimento 
telefônico é a única opção de canal de 
comunicação disponível com a loja.

54%

57%

34%

45%

Prefiro outras opções de atendimento
ao invés do atendimento telefônico

Fico decepcionado se há apenas a
opção de atendimento telefônico
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Guia essencial  
Como construir uma estratégia para melhorar a experiência de compra online:

Lembre-se: não é somente  entregar serviços/produtos, mas fidelizar e criar uma recordação positiva do cliente com o seu negócio.

Desenvolver empatia e 
segurança através de 
soluções de atendimento 
baseadas na confiança digital, 
que permitam práticas de 
privacidade de dados, adoção 
de sistemas de segurança e 
gerenciamento de risco, 
assim como medidas de 
prevenção a fraude.

Definir estratégias de 
lealdade para retenção e 
engajamento com o cliente: 
construir uma estratégia 
Omnichannel irá possibilitar 
experiências parecidas em 
todos os canais de 
comunicação; é importante 
ter a disponibilidade de 
múltiplos canais de 
comunicação.

Criar uma cadeia de 
comunicação e orquestração 
focada no cliente. Uma 
plataforma de comunicação 
será essencial para integrar 
os espaços físicos e virtuais em 
uma melhor experiência para o 
cliente a partir de qualquer 
canal em qualquer dispositivo 
de maneira integrada.

Criar experiência em 
tempo real em todas as 
etapas: navegação, 
acompanhamento do 
pedido, disponibilidade de 
produtos. Considere que 
os consumidores preferem 
canais de comunicação 
mais populares para 
suporte e pós-venda.

Proporciar experiências 
contextualizadas para um 
consumidor que compra 
mais frequentemente a 
partir de seus dispositivos, 
onde o varejista pode 
construir e estreitar o 
relacionamento com o 
cliente.

1 2 3 4 5

Fonte: IDC PeerScape: Practices for Enabling the Future of Customer and Consumer in Contactless Retail, 2020.
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Sobre os analistas

Sobre a IDC

Luciano Ramos
Gerente de Consultoria e Pesquisas, da IDC Brasil 

Fabio Martinelli
Analista e Consultor de Software e Cloud, da IDC Brasil

IDC América Latina

4090 NW 97th Avenue Suite 350, 
Doral, FL, USA 33178 
+1-305-351-3020 
Twitter: @IDCLatin
www.idclatin.com

International Data Corporation (IDC) é a empresa líder em inteligência de mercado, serviços de consultoria e eventos para os mercados de tecnologia da informação, 
telecomunicações e tecnologia de consumo. 

Com mais de 1.100 analistas em todo o mundo, a IDC fornece conhecimentos globais, regionais e locais sobre tendências e oportunidades em tecnologia e indústria 
em 110 países.

A análise e o conhecimento da IDC ajudam os profissionais de TI, executivos e a comunidade de investimentos a tomar decisões fundamentadas sobre a tecnologia e 
atingir os principais objetivos comerciais.�Fundada em 1964, a IDC é uma subsidiária da IDG, a principal empresa de tecnologia, pesquisa e mídia de eventos.�
Para saber mais sobre IDC, visite www.idc.com e www.idclatin.com.�
Siga-nos no Twitter como @IDCLatin / @IDC 

Aviso de Direitos Autorais
Todos os estudos da IDC são registrados © 2021 pela IDC. Todos os direitos estão reservados. Todos os materiais da IDC estão licenciados sob permissão da própria IDC e de 
maneira alguma seu uso ou publicação indicam o endosso da IDC sobre os produtos ou estratégias do patrocinador.
Copyright © 2021 IDC. Proibida sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou forma, sem a autorização expressa e por escrito do seu titular.
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Mensagem do patrocinador

Sobre a Infobip

A Infobip ajuda marcas a criarem um relacionamento significativo e de valor com seus 
clientes além de auxiliar no ganho de escala em seus negócios. Nossa plataforma de 
comunicação traz uma série de soluções, canais de mensageria e ferramentas para 
engajamento avançado de clientes, segurança, autenticação, suporte e retenção. Desde 
que iniciamos, em 2006, nossa missão tem sido prover tecnologia de comunicação 
acessível e inovadora a nossos parceiros em diversos setores e locais, possibilitando a 
eles crescer, inovar e impactar suas comunidades para melhor.

Saiba mais em: https://www.infobip.com/pt


