
As diferenças 
geracionais no cliente 
de luxo de hoje
O mercado de varejo de luxo passou por grandes 
mudanças em como os consumidores interagem com as 
marcas - tendências que foram aceleradas ainda mais pela 
COVID-19. 

Para prosperar neste novo mundo, as marcas precisam 
entender a fundo os compradores de itens de luxo hoje. 
Aqui você encontra o que cada geração valoriza mais em 
marcas de luxo.

dos baby boomers se 
comprometem com um 
produto que eles amam, 
ao invés de pesquisar em 
outros locais. 

75%

Baby Boomers e Geração X

Geração Z e Millennials
Quando se trata de personalização, alcançar as 
expectativas da Geração Z e dos Millennials é uma 
arte delicada. E eles não irão tolerar marcas que os 
façam perder tempo.

Os consumidores de 
luxo da Geração Z e 
Millennials esperam 
serviços digitais além 
de apenas compras 
online. 

Eles querem novas 
tecnologias e 
experiências digitais 
mais fluídas:

Millennails não querem 
apenas experiências em 
diferentes canais – eles 
exigem isso.

dos baby boomers 
preferiam comprar 
em lojas físicas 
pré-pandemia.2

84%

5%
Apenas

são mais propensos a 
compartilhar conteúdo 
no Facebook do que 
outras gerações.1

19%

Fidelização de consumidores dessa 
geração não se reflete apenas em 
compras recorrentes – mas também em 
recomendações da sua marca.

Aumento de 49% em compras online em 2020 em comparação 
com 2019 para usuários acima de 65 anos.3

47% do consumo total da Geração X agora é feito em 
compras online.3

65+ são o grupo que mais cresce 
dentre os consumidores online 
de luxo.4

dos consumidores da 
Geração X dizem que são 
mais dispostos a 
comprar de uma loja que 
usa dados para oferecer 
experiências 
personalizadas.1

42%

68%

dos baby boomers ligarão 
para uma central de 
atendimento de uma loja 
se eles tiverem um 
problema.1

51%

dos consumidores com mais 
de 65 anos preferem falar 
com um agente a um canal 
de atendimento 
automatizado self-service. 5

73%

Unir canais digitais e tradicionais é a chave. 
Clientes omnichannel gastam 4% mais em lojas 
físicas e 10% mais online do que consumidores que 
usam apenas um canal.6

dizem que continuarão a 
comprar itens de luxo 

online mesmo depois de 
2021, porque é 
conveniente.3

dos baby boomers 
gostam de poder 
comprar em qualquer 
lugar, a qualquer hora.3

da Geração X
59%

dos millennials 
compartilhariam 
informações em troca 
de uma experiência 
mais personalizada.7

70% 70%

dos consumidores da 
Geração Z esperam que 
as marcas entreguem 
experiências 
personalizadas como 
padrão.8

64%

dos millennials esperam 
acessibilidade omnichannel 
como padrão.12

dos consumidores 
da Geração X 
gostam de evitar 
multidões. 3

49%

51%

Agora, as coisas estão mudando:

Porém, essa geração 
ainda prefere os canais 
de atendimento 
tradicionais:

dos baby boomers
59%

70% dos Millennials gostam de chatbots, devido a seu 
serviço rápido.9

54% dos Millennials nos Estados Unidos se interessam por 
assinaturas de serviços digitais.10

55% dos consumidores da Geração Z querem 
produtos com design único.11

73% dos consumidores com idade entre 16 e 24 
anos afirmam que eles iriam para canais digitais 
para atendimento.5

O que vem agora?
Entender os consumidores de luxo hoje é 
apenas metade do caminho. Você também 
precisa saber como se engajar com eles. 

É aqui que nós podemos ajudar. Na Infobip, 
nós auxiliamos marcas de varejo de luxo em 
todo o mundo a criarem experiências 
conectadas e omnichannel. 

Descubra mais em nosso novo eBook para 
marcas de luxo: Transformando as Vendas 
no Varejo de Luxo.
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