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Metodologia

A pesquisa citada neste 

relatório foi realizada em 

2020 com mais de 5.000 

consumidores em quatro 

regiões principais, 

incluindo Europa (França, 

Alemanha, Itália, Emirados 

Árabes Unidos), JAPAC 

(Austrália, China), LATAM 

(Brasil, México) e América 

do Norte (Estados Unidos 

da América). 

Pesquisa independente e 

consultoria criativa, Untold

Insights conduziu a 

pesquisa em nome da 

Oracle Retail, que explora 

as atitudes e expectativas 

do consumidor em relação 

à experiência de compra no 

varejo agora e no futuro. 

Este relatório é baseado nas 

conclusões da pesquisa 

global com consumidores. 

Comportamento do Consumidor no Novo 
Normal 2020

Anatomia da 

Mudança
Introdução

2020 tem sido um ano para lembrar e esquecer. A pandemia teve um impacto dramático no setor de varejo 

e na experiência do consumidor. As expectativas do consumidor - experiências de compra online e offline -

influenciaram drasticamente e inspiraram novos comportamentos para os consumidores. O ano continua 

dinâmico e inesperado, continuando a redefinir o que significa ter uma experiência de consumo superior, 

da rapidez e seleção a segurança e saneamento. 

Este relatório examina três fatores críticos que afetam o comportamento do consumidor à medida que as 

condições globais mudam - o efeito da pandemia, a influência social e o impacto das festas - e como os 

varejistas podem antecipar, abraçar e prosperar no novo normal. 

No mapa, as regiões indicadas por cor, 
correlaciona-se à lista de países 
incluídos por área pesquisada. 

América do Norte: Estados Unidos

América Latina: Brasil, México

Europa: França, Alemanha, Itália, Reino
Unido, Emirados Árabes

JAPAC: Austrália, China 
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O Efeito da Pandemia

Conforme o vírus COVID-19 se espalhou e as restrições 

entraram em vigor, os varejistas viram as prioridades 

dos consumidores mudarem paralelamente. 

Inicialmente, os consumidores migraram em massa 

para plataformas de compras online, com uma clara 

preferência por entrega em domicílio e opções 

alternativas de atendimento de pedidos para itens 

essenciais e não essenciais. Enquanto essas mudanças 

continuam, à medida que as restrições às compras nas 

lojas aumentam, consumidores de todas as idades 

estão começando a retornar ao varejo onde sentem 

que sua segurança é uma prioridade. Os consumidores 

exigiam uma nova experiência de entrega que unisse 

as experiências digitais e físicas. Conforme nos 

aproximamos das comemorações de fim de ano, os 

varejistas devem ser ágeis para atender às demandas 

online e presenciais dos consumidores durante uma 

extensa temporada de compras. 

A Influência Social

Os protocolos de distanciamento social podem levar à 

separação física, mas naturalmente não diminuíram o 

desejo de se conectar com outras pessoas. Como era 

de se esperar, as mídias sociais se tornaram mais 

centrais para a forma como os consumidores 

interagem uns com os outros e como exploram o 

mundo ao seu redor. Com consumidores de todas as 

idades em todo o mundo passando mais tempo em 

plataformas sociais, eles também estão descobrindo 

mais marcas e tomando novas decisões de compra 

com base em suas experiências nos canais sociais. Os 

varejistas que aumentarem sua visibilidade e atraírem 

os consumidores nas mídias sociais estarão bem 

posicionados para aproveitar todo o potencial de 

conexão com um público online curioso. 

O Impacto das Festas de Final de Ano

Em um ano sem precedentes para o varejo, todos os 

olhos estão voltados para as festas de fim de ano. Os 

consumidores planejam gastar tanto com presentes 

quanto em 2019. Os consumidores declararam que 

pretendem comprar online e nas lojas durante um 

período mais prolongado neste fim de ano. Com 

limites para compras presenciais e aumento da 

demanda por compras online e opções alternativas de 

atendimento, datas tradicionais do varejo como Black 

Friday e Cyber Monday evoluirão para a próxima 

geração do varejo (online). Apesar da imprevisibilidade 

do ano, as expectativas do consumidor continuam 

altas com uma margem de tolerância. Os varejistas 

devem ser ágeis na resposta. As marcas que 

acessarem o estoque independentemente de sua 

localização (na loja ou no depósito), entregarem no 

prazo por meio de vários canais e fornecerem 

experiências online e presenciais consistentes, vão 

conquistar o coração do consumidor neste fim de ano. 
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de todos os adultos que compraram em uma loja não essencial 
desde a reabertura, 

Uma vez que as lojas não essenciais começaram a reabrir, os 

varejistas notaram um aumento na aparente confiança do 

consumidor. Globalmente, 65% de todos os adultos compraram em 

uma loja não essencial desde a reabertura, com os compradores 

mais jovens liderando o movimento. Então, o que isso significa para 

as compras de fim de ano? Metade dos consumidores relata que 

seus hábitos de compra permanecerão os mesmos do último 

período. Essa tendência inclui 64% dos baby boomers (pessoas entre 

60 e 80 anos) que planejam voltar às compras nas lojas na época de 

festas. 

Globalmente, 62% dos idosos ainda fazem compras em lojas, apesar 

do aumento do risco de doenças. Na Alemanha, 65% dos idosos vão 

para o varejo, enquanto na China, altamente conectada, 44% dos 

idosos mudaram para as compras online com entrega em domicílio. 

Embora os idosos ainda se relacionem fortemente com a experiência 

na loja, os consumidores mais jovens lideram o retorno às compras 

presenciais, com 75% dos Millennials (entre 25 e 40 anos) e 74% da 

Geração Z (com menos de 25 anos) tendo feito compras nas lojas 

desde a reabertura.

Apesar do retorno às compras presenciais, os consumidores 

ainda procuram varejistas para tranquilizá-los sobre a 

segurança das experiências na loja, seguindo claramente as 

diretrizes de saúde pública. 

O Efeito da 
Pandemia: 
Comprando
Velocidade e 
Segurança

A crescente demanda do 

consumidor por opções 

de compras online não é 

novidade. Mas o que 

acontece quando as 

compras na loja não são 

uma opção? Os 

bloqueios locais e 

regionais, conforme o 

corona vírus se espalhou, 

fecharam todos os locais 

de varejo, exceto os mais 

essenciais, forçando os 

clientes a recorrerem a 

plataformas online para 

suas necessidades de 

compras e os varejistas a 

se adaptarem com 

agilidade em todos os 

lugares. 
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dos consumidores dizem que a velocidade do serviço, a 
experiência de finalização da compra (check-out) e as 
opções de entrega são importantes para se manter fiel a 
um varejista. 

Embora muitos consumidores pareçam ansiosos para retornar aos 

hábitos de compra "normais", tanto clientes quanto varejistas 

continuam a explorar métodos de entrega de baixo ou nenhum 

contato, bem como novas maneiras de minimizar o tempo de compra 

nas lojas. A entrega em domicílio ainda é a preferência de 66% dos 

consumidores em todo o mundo, com apenas 18% optando pela 

coleta na loja e 16% pela coleta na calçada. 

Esforços de 
limpeza

evidentes

O que faz os consumidores 
se sentirem seguros ao 
comprar na loja? 

82% 

Máscaras 
usadas pelos 
funcionários, 

exigidas e 
oferecidas aos 

clientes

79% 

Distanciame
nto social 

para evitar 
aglomeração

76% 

Opções de 
pagamento 

sem 
contato

66% 

A disponibilidade, ou a falta dela, também está gerando uma 

mudança no comportamento do consumidor, abrindo caminho para 

que ele experimente novas marcas e até novas lojas. Mais de 62% dos 

consumidores globais relataram experimentar novas lojas para 

atender suas necessidades de produtos essenciais, e mais da metade 

planeja continuar comprando nessas novas lojas daqui para frente. 

Enquanto isso, 82% dos compradores globais de supermercados 

relataram experimentar marcas próprias ou de propriedade da loja, 

junto com 62% dos compradores que procuram produtos não 

essenciais. 

Experiências negativas, como falta de estoque e disponibilidade
limitada do produto ou tempo de envio estendido, também 

orientam as decisões de compra, e 33% dos consumidores dizem 

que o atraso nas mercadorias equivale a uma experiência de 

compra ruim. 
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As preferências do 

consumidor por 

experiências online não se 

limitam apenas às 

compras. À medida que 

mais pessoas ficam em 

casa, o uso das mídias 

sociais tem aumentado 

previsivelmente. Incapazes 

de se encontrarem 

pessoalmente, as pessoas 

recorrem aos canais sociais 

para se conectar com 

amigos, compartilhar 

atualizações pessoais, 

obter notícias e se envolver 

nas conversas do dia a dia. 

Aonde os consumidores 

forem, os varejistas devem 

seguir. Conforme a 

demanda do consumidor 

se torna digital, os 

varejistas expandem sua 

visibilidade nos canais 

sociais para atrair novos 

consumidores e capturar 

novos compradores à 

medida que os 

comportamentos mudam.

Descoberta social por plataforma

De longe, os consumidores em todo o mundo descobriram novas 

marcas primeiro no Facebook e depois no Instagram. A exceção é 

naturalmente a China, onde 88% dos consumidores encontraram 

novas marcas no TikTok, com apenas 30% dos consumidores 

descobrindo novas marcas no YouTube, 26% no Facebook e 

apenas 18% no Instagram. 

Durante a pandemia
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A Influência Social: 
Descoberta a 
Distância

de consumidores em todo 
o mundo relataram ter 
descoberto novas marcas 
nas redes sociais nas 
redes sociais.
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Consumidores 

no Brasil (80%) e 

na China (75%) 

eram os mais 

propensos a 

usar as mídias 

sociais para 

descobrir novas 

marcas. 

Em contraste, os 

consumidores 

no Reino Unido 

(20%) e na 

Alemanha (19%) 

eram os menos 

propensos a 

confiar nas 

mídias sociais 

para encontrar 

novas marcas. 

Descoberta social por mercado

80% 
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A experiência “boomer”

Globalmente, os consumidores mais jovens (Geração Z com 67% e 

millennials com 65%) são os mais propensos a descobrir novas marcas 

nas redes sociais, em comparação com apenas 20% dos baby boomers. 

No entanto, mercados específicos mostram um aumento no número de 

consumidores mais velhos descobrindo marcas em canais sociais: 

70
60

52Na Europa, os 

boomers têm menos 

probabilidade de 

descobrir marcas nas 

redes, incluindo 

apenas 34% na Itália, 

9% na França e 6% na 

Alemanha. 
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gastará o mesmo 
valor ou mais em 
relação a 2019. 

Os compradores de final de ano também estão planejando uma mistura 

de compras online e offline, com 47% dos consumidores planejando 

comprar virtual e pessoalmente. Apenas 19% planejam fazer compras 

exclusivamente nas lojas físicas. Com tantas compras acontecendo em 

plataformas online, os varejistas devem encontrar uma maneira de 

aproveitar a proximidade física e o estoque nas lojas para atender à 

demanda. O dia 18 de dezembro era o prazo ideal para compras online 

para garantir que os presentes chegassem a tempo. Da mesma forma, 

com o aumento do volume e as janelas de entrega se estendendo mais 

do que a média, os procrastinadores terão que recorrer às compras nas 

lojas para garantir presentes de última hora. 

Mais neste ano do que no passado, os planos de compra de 

presentes mostram uma preferência pelo prático. Dos consumidores 

globais pesquisados, 39% disseram que planejam comprar roupas e 

necessidades básicas, 29% planejam comprar eletrônicos e 27% 

planejam comprar vales-presentes. 

O Impacto das 
Festas: Uma Época
sem Precedentes

Apesar dos desafios do 

ano - ou talvez por 

causa deles - os 

consumidores estão 

tentando criar um fim 

de ano memorável. Mais 

da metade (58%) 

planeja gastar a mesma 

quantia ou mais em 

relação a 2019. 

Mais da 
metade: 
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A geografia das Devoluções de 
Presentes

Planejando não devolver presentes

Em todo o 
mundo, mais 
consumidores 
do que nunca 
estão 
planejando não 
devolver 
presentes. Nos 
EUA, Emirados 
Árabes Unidos, 
China e Brasil, 
cerca de metade 
dos 
consumidores 
não planeja 
devolver 
presentes, 
enquanto 70% 
ou mais dos 
consumidores 
na Austrália, 
França, 
Alemanha e no 
Reino Unido 
planejam 
manter todos os 
seus presentes. 

planejam ir à loja para executar suas devoluções..     

Globalmente, 
somente: 

Uma tendência relacionada a itens essenciais também 
pode indicar menos retornos neste ano. Em 2019, 77% 
dos consumidores relataram que planejam devolver 
pelo menos alguns de seus presentes. Este ano, apenas 
38% pretendem devolver alguns presentes.

Para garantir a satisfação e reter clientes fiéis, 
varejistas precisarão explorar métodos alternativos
de devolução para tanto para quem compra o 
presente quanto para seus destinatários que não
consumam os lucros da temporada.
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Globalmente, 

envolver os 

consumidores nos 

canais sociais, mesmo 

quando eles 

retornarem à 

interação social 

"normal", também 

deve continuar a gerar 

um novo 

envolvimento do 

cliente. Os varejistas 

devem se esforçar não 

apenas para saber o 

que os consumidores 

desejam e o que estão 

comprando, mas 

também para 

compreender 

profundamente o 

porquê. Compreender 

o público-alvo e 

segmentar ofertas 

para gerar novos 

engajamentos e 

retornos manterá as 

marcas na vanguarda 

dos espaços sociais 

competitivos. 

Conclusão
Eventos globais criaram mudanças significativas no comportamento do consumidor em 2020 - mudanças que provavelmente impactarão 

o setor de varejo nos próximos anos. O atendimento ao cliente e o engajamento também assumiram novas dimensões no ambiente atual. 

Embora a conveniência continue sendo uma prioridade para a tomada de decisões do consumidor, a segurança está emergindo como um 

forte fator de escolha também. Conforme a jornada do cliente evolui e se torna ainda mais personalizada, os varejistas farão bem em 

repensar a experiência de compra, adotando o celular como o novo e principal ponto de venda e criando ambientes de loja virtuais

flexíveis, envolventes e sem atrito.

Não há como saber o que está por vir. No varejo, o equilíbrio entre a preferência de compra digital e física 

muda quase que diariamente. Os varejistas que puderem ser ágeis para atender às demandas variáveis dos 

consumidores, tanto online quanto nas lojas, ao mesmo tempo que demonstram cuidado com a segurança 

do cliente, irão se beneficiar neste novo ambiente. 

Da mesma forma, aqueles que puderem inovar para seus consumidores,  oferecendo novas opções de 

navegação, compra e atendimento (como pedidos on-line para  retirada  na loja ou entrega em casa) 

também estarão bem posicionados para ter sucesso. O foco são operações omnicanal

sofisticadas e flexíveis que envolvem os consumidores em cada etapa. 

Conforme as festas de fim de ano se aproximam, todos os sinais apontam para uma 

temporada movimentada - e desafiadora - para os varejistas, com os consumidores 

oscilando entre compras online e offline com expectativas de atendimento ao cliente 

superiores. Com maior percepção quanto a seus estoques, os varejistas podem avaliar 

com precisão o que há em estoque e onde ele está localizado para atender à demanda, 

independentemente do canal. No entanto, os consumidores mantêm altas expectativas 

de disponibilidade e velocidade de entrega.  A transparência do inventário e os prazos 

claros para o envio em tempo ajudarão terminar 2020 em alta.
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Sobre a Oracle Retail: 

—
Oracle é a plataforma para o varejo moderno. A Oracle oferece aos varejistas uma plataforma completa, aberta e integrada para as principais soluções de 

varejo, serviços em nuvem e hardware projetados para funcionarem juntos. Varejistas inovadores usam as soluções Oracle para atender os clientes e 

aumentar a agilidade em toda a empresa. Os clientes do Oracle Retail podem oferecer uma experiência autêntica ao cliente, protegendo seu pessoal, 

processos, marca e clientes. Para obter mais informações, acesse o site www.oracle.com/retail.
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