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A GERAÇÃO Z E OS MILLENNIALS 
DETÊM O PODER DE COMPRA 
E OS COMPORTAMENTOS DO 
CONSUMIDOR ESTÃO A MUDAR

NO QUE RESPEITA À VOZ DO 
CONSUMIDOR, A TECNOLOGIA 
CONTINUA A DETERMINAR OS 
VENCEDORES E OS VENCIDOS NO 
SETOR DO RETALHO

A PERSONALIZAÇÃO ESTÁ A 
TRANSFORMAR OS RETALHISTAS, 
IMPULSIONADA PELO ACESSO 
FACILITADO AOS DADOS DO 
CONSUMIDOR 
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A OKI Europe participou nos quatro eventos e reuniu 
informações dos participantes para compreender 
os desafios que os retalhistas europeus enfrentam.

A Figura 1 mostra os subverticais e os verticais  
adjacentes ao retalho com os quais falámos. 

Não há qualquer vertente do retalho que consiga 
fugir ao digital e à medida que o retalho se 
transforma, a tecnologia está na vanguarda, numa 
altura em que surgem mais de 100 000 startups 
tecnológicas todos os anos, para alimentar as 
plataformas e inovações que fazem avançar a 
indústria.

Quem está incumbido de conduzir esta alteração 
ao nível empresarial? Esta relação é demonstrada 
na Figura 2, que detalha as nossas conversas por 
departamento. Os dados revelam que 33% dos 
participantes inquiridos trabalham em Vendas.  
As empresas participam nesses eventos não só 
para comprar e vender, mas também para ver  
quem e o que está a mudar a indústria e de que 
forma podem competir.

Em 2018 e 2019 vários nomes relevantes do retalho 
desapareceram das principais artérias comerciais 
do Reino Unido, dando origem a uma redução de 
postos de trabalho e ao encerramento de lojas. No 
entanto, será que esta crise afeta apenas o Reino 
Unido? De acordo com o Financial Times, o "Fim 
do comércio tradicional é uma questão global"1, 
com grandes nomes a desaparecer nos EUA e em 
toda a Europa. Será o prelúdio de um futuro muito 
sombrio para o retalho ou será um mal que vem 
por bem? Estamos a assistir à emergência de novos 
canais, capazes de impulsionar o crescimento e que 
assumem uma posição de liderança, à medida que 
os canais tradicionais ficam em segundo plano. 

Ao falar com os retalhistas, descobrimos quais 
são os desafios atuais e o que estão a preparar 
para os próximos 3 anos. Este relatório analisa 
conhecimentos recolhidos em vários eventos de 
retalho realizados em toda a Europa em 2019, 
incluindo a RetailExpo em Londres, a Paris Retail 
Week, o Retail Forum de Itália e o RetailSHOW 
na Polónia. A esta análise acresce uma pesquisa 
qualitativa e quantitativa mais ampla. 

RetailEXPO, Retail Week, Retail Forum e 
RetailSHOW são alguns dos principais eventos 
da Europa para tecnologia, design e sinalética 
digital em retalho, fornecendo inovação, estímulo, 
liderança de pensamento e relevância no atual 
mercado omnicanal

SUBSETORES DE RETALHO*

TECNOLOGIA
* Eletricidade, entretenimento, 

centros comerciais, bricolage, 
desporto e lazer, mercearia, 
mobiliário, saúde e beleza, 
moda, tecnologia

UMA PERSPETIVA SOBRE AS 
ALTERAÇÕES NO SECTOR DO 
RETALHO ENTRE 2020 E 2023

SETORES INQUIRIDOS

DEPARTAMENTOS INQUIRIDOS

Figura 2. Participantes da RetailEXPO, Retail Week, Retail Forum  
e RetailSHOW (Fonte: Inquérito OKI 2019)

Figura 1. Participantes da RetailEXPO, Retail Week, Retail Forum  
e RetailSHOW (Fonte: Inquérito OKI 2019)

49% 51%

OPERAÇÕES  
DE LOJA

VENDAS MARKETING

COMPRAS

MERCHANDISING

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
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Uma influência que as equipas de Vendas devem 
ter em consideração é a mudança na dinâmica 
geracional ao longo do tempo. Os jovens dos nossos 
dias, a Geração Z, nascidos entre meados dos 
anos 90 e meados dos anos 2000, são fundamentais 
para o sucesso das equipas de Vendas e Marketing. 
"A Geração Z representa aproximadamente 
29 a 143 mil milhões de dólares em gastos  
diretos, e estão no caminho certo para se tornarem 
a maior geração de consumidores até 2020"3.

A Geração Z é diferente das gerações anteriores.  
O único mundo que conhecem está ligado à 
Internet, cresceram com smartphones nas mãos 
e estão a adotar uma abordagem de vida muito 
mais ativista. Apesar de serem os mais avançados 
digitalmente, 81% da Geração Z diz preferir fazer 
compras em lojas físicas em vez de online, e 73% 
aproveita esta oportunidade para descobrir novos 
produtos4. Isto demonstra que os retalhistas têm 
de estar numa posição de liderança, não somente 
através da experiência e da inovação tecnológica, 
mas também nas suas lojas físicas. A Figura 3 
mostra a satisfação dos retalhistas com a sua  
atual experiência do cliente. 

10,4% dos inquiridos afirmaram estar 
completamente satisfeitos com a experiência que 
proporcionam ao cliente. 89,6% afirmaram que 
poderiam estar a fazer mais. Isto consolida o facto 
de que o setor do retalho está atento e a preparar-
-se para a mudança na procura, que se aproxima 
rapidamente à medida que as novas gerações se 
tornam os maiores consumidores.

Figura 3. Nível de Satisfação relativa à Experiência Proporcionada ao Cliente 
(Fonte: Inquérito OKI 2019)

INSATISFEITO 

SATISFEITO

MUITO SATISFEITO

81% DA GERAÇÃO Z AFIRMA 
PREFERIR COMPRAR EM LOJAS 
FÍSICAS E NÃO ONLINE4

QUAL É O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS 
RETALHISTAS COM A EXPERIÊNCIA 
PROPORCIONADA AO CLIENTE?

A GERAÇÃO Z E OS MILLENNIALS 
DETÊM O PODER DE COMPRA

66,6%
10,4%

23%
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A EXPERIÊNCIA 
DO CLIENTE É UMA 
QUESTÃO CENTRAL 
PARA AS EMPRESAS 
NOS PRÓXIMOS 3 ANOS? 

Num mundo obcecado pelas redes sociais, quase 
não há limites para como, onde e quando os 
clientes podem interagir com uma marca, o que 
significa isto para os clientes e para os retalhistas?

CLIENTES: esperam que os retalhistas forneçam 
sempre uma excelente experiência em todos os 
canais. Agora, os clientes têm o poder – uma única 
reclamação online pode ter um impacto enorme e 
duradouro.

RETALHISTAS: precisam de dar resposta às 
crescentes expectativas dos clientes e oferecer uma 
experiência superior em todos os canais, tirando 
partido das novas tecnologias para aumentar os 
níveis de interação com um novo público.

SERÁ DIFÍCIL?

Bem...pode não ser tão difícil como parece. Um 
novo enfoque nos dados está a permitir que os 
retalhistas se tornem muito mais centrados no 
cliente, concentrando-se nas necessidades  
e desejos específicos do respetivo público-alvo. 
Com a lista interminável de novas tecnologias 
disponíveis, é expectável que os retalhistas tomem 
mais decisões orientadas por dados. Isto irá 
garantir que os produtos e serviços oferecidos 
criam uma experiência positiva para o cliente. 

Normalmente, este nível de personalização seria 
muito difícil de alcançar, mas a tecnologia assume 
um papel de liderança.

Nos últimos cinco anos, as empresas lutaram por 
assegurar preços altamente competitivos que, por 
sua vez, prejudicaram as margens e os lucros. Para 
combater esta situação, os retalhistas fizeram uma 
mudança no sentido de proporcionar uma melhor 
experiência ao cliente, para incentivar as visitas  
e impulsionar as vendas. A estratégia de 
“nivelamento por baixo” deixou de ser sustentável 
no que respeita aos preços.

Essa tendência de priorizar a experiência do cliente 
não mudará nos próximos 3 anos. Na verdade, 78% 
dos retalhistas estarão focados em promover uma 
melhoria (Figura 4). Muitos retalhistas estão  
a tentar trazer para as suas lojas físicas o nível de 
satisfação das compras on-line. 

Figura 4. Foco da empresa – Experiência do cliente (Fonte: Inquérito OKI 2019)

SIM 
78,7%

NÃO
21,3%
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SATISFAÇÃO DOS RETALHISTAS 
COM A TECNOLOGIA

Figura 5. Satisfação dos retalhistas – Utilização atual da tecnologia  
(Fonte: Inquérito OKI 2019)

46%12%
MUITO SATISFEITOSINSATISFEITOS

Com tecnologias de análise como a Voice of 
Consumer (VoC), os retalhistas conseguem 
determinar o que os clientes querem e fornecê-lo 
eficazmente com velocidade, agilidade e escala. 
O sucesso desta tecnologia está comprovado com 
84% dos retalhistas a afirmar que a análise da 
VoC é crucial para o sucesso dos seus negócios 
e 59% já estão a investir ou a tentar investir até ao 
final de 20195. Este sentimento foi confirmado pelos 
retalhistas europeus quando perguntámos qual era 
o seu grau de satisfação com a utilização que fazem 
atualmente da tecnologia. A Figura 5 mostra que 
46% dos retalhistas afirmam estar muito satisfeitos 
com a utilização atual da tecnologia, mas para 
54% ainda há trabalho a fazer. No geral, 85% dos 
inquiridos afirmaram que a tecnologia continuaria  
a ser central para a empresa nos próximos 3 anos.

Tendo isto em mente, prevê-se que um fluxo de 
investimento por parte dos retalhistas em novas 
tecnologias nos próximos três anos, entre elas a 
análise da VoC. 

42%
SATISFEITOS

A IMPORTÂNCIA  
DA VOZ DO CONSUMIDOR
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OS RETALHISTAS ESTÃO 
SATISFEITOS COM A ATUAL 
ÉTICA AMBIENTAL?

12,6% 45,8% 41,6%
INSATISFEITOS MUITO SATISFEITOSSATISFEITOS 

Figura 7. Satisfação dos retalhistas – Perceção da marca (Fonte: Inquérito OKI 2019)

79,6% 20,4%

A Figura 6 mostra que a maioria dos retalhistas 
inquiridos estava satisfeita ou muito satisfeita 
com a sua abordagem atual à ética ambiental, 
comprovando que já é uma prioridade. 

Além de desenvolverem os seus processos  
e produtos para serem ecologicamente éticos, 
os retalhistas estão a transformar as suas lojas 
em centros de marca baseados na experiência. 
Estão a utilizar a tecnologia mais recente para 
criar interações omnicanal fluidas e oferecer 
uma experiência excecional ao cliente. Mas qual 
é a razão subjacente? A resposta é a perceção da 
marca. A necessidade de as empresas ecoarem  
a mudança dos ideais dos consumidores tornou- 
-se mais importante do que nunca.

98% dos retalhistas com quem falámos estavam 
satisfeitos com a quantidade de recursos alocados 
para melhorar a perceção da sua marca, mas  
sublinharam que há muito mais a fazer. 
Consequentemente, 79,6% afirmaram que 
continuaria a ser uma prioridade elevada nos 
próximos 3 anos.

Além da tecnologia, a Geração Z tem preocupações 
ambientais e éticas em mente quando gasta 
dinheiro. 

Atualmente, os clientes exigem produtos 
sustentáveis e estão dispostos a pagar mais para 
fazer escolhas éticas. De acordo com um estudo 
realizado com 30 000 clientes em 60 países 
de todo o mundo, ao longo de 3 anos, 66% dos 
consumidores globais estavam dispostos a pagar 
mais por bens sustentáveis em 2015, e este valor 
aumentou para um total de 73% em 20186. Isto 
revela que as mentalidades estão a mudar no que 
diz respeito à sustentabilidade e como os mercados 
de consumo mais amplos também mostram sinais 
de uma maior consciência ética. 

O estilo de vida e as escolhas do consumidor 
tornaram-se um aspeto social e psicológico 
relevante no seu comportamento. Esta tendência 
crescente revela que a mudança para a 
sustentabilidade não é apenas a coisa "certa"  
a fazer, é também um bom negócio com clientes 
que despois se tornarão defensores. Ao longo dos 
próximos três anos, pode esperar-se que mais 
retalhistas priorizem a abordagem ecológica, em 
vez de tentarem alcançar apenas os mínimos.

OS RETALHISTAS ESTÃO FOCADOS 
NA PERCEÇÃO DA MARCA? 

Figura 6. Satisfação dos retalhistas – Ética ambiental (Fonte: Inquérito OKI 2019)

SIM NÃO
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O relatório PostNord destaca que os retalhistas  
precisam de:

Utilizar a impressão para chegar ao público-alvo.  
A impressão gera a resposta emocional mais 
consistentemente positiva.

Construir relações através de transações. Quando 
a comunicação vai além dos detalhes transacionais, a 
resposta emocional aumenta.

Personalizar as comunicações digitais. O impacto dos 
canais digitais assume várias formas. O telemóvel em 
particular requer mais alterações de conteúdo, em relação 
à velocidade, liberdade de escolha e relevância. 

Cerca de 90% das decisões de compra são 
tomadas instintivamente7, um dos desafios 
que as empresas enfrentam é tentar mudar o 
comportamento do consumidor. As empresas  
têm de influenciar o instinto dos clientes e  
o local onde são feitas as escolhas automáticas  
e espontâneas. Têm de construir uma perceção da 
marca positiva, ao nível do subconsciente, criando 
associações positivas com a sua marca na mente 
dos consumidores, que influenciarão as decisões  
de compra.

Em 2016, a PostNord colaborou no primeiro 
estudo de neuromarketing8, no qual se concluiu 
que uma combinação de publicidade física e digital 

gera uma maior interação com os clientes. Em 
particular, os anúncios impressos revelaram-se 
mais eficazes na apresentação de mensagens 
mais detalhadas e na construção de uma ligação 
emocional. Os anúncios digitais têm uma carga 
cognitiva inerentemente elevada e, como tal, 
foram mais eficazes quando utilizados para fazer 
o seguimento de outras iniciativas e apoiar acções 
físicas. Isto sugere que a chave para construir uma 
imagem de marca omnicanal positiva é equilibrar 
com sucesso a utilização de comunicação digital e 
física na loja.
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QUÃO PREPARADOS ESTÃO OS RETALHISTAS PARA 
ALTERAR OS COMPORTAMENTOS DOS CONSUMIDORES?

As marcas que estão a conseguir um bom 
posicionamento no mercado da Geração Z e dos 
Millennials são aquelas que se afastam dos hábitos 
tradicionais. Estão a celebrar as paixões e os 
interesses dos consumidores em vez de gritar  
o seu próprio nome. Os temas comuns a ter  
em consideração incluem a simplificação e 
personalização do percurso do, cliente mas 
também a educação dos clientes na "arte do 
possível".

O relatório do setor retalhista de 2018, "The 
Convergence Continuum", revelou que 49% da 
amostra inquirida (com idades entre os 18 e 
os 35 anos), afirmou que o momento preferido 
da experiência em loja é aquele em que tocam 
nos produtos e os experimentam. A Figura 8 
destaca que apenas 8,6% dos retalhistas 
inquiridos afirmaram estar bem preparados para 
se adaptarem às mudanças e tendências dos 
consumidores. 

NÃO PREPARADOS
Figura 8. Mudança dos retalhistas – Comportamentos do consumidor (Fonte: Inquérito OKI 2019)

70% DOS COMPRADORES ESTÃO 
DISPOSTOS A PAGAR, NO MÍNIMO, 
MAIS 10% POR PRODUTOS 
PERSONALIZADOS9

BEM PREPARADOS



Os princípios que levaram a esta tendência dos 
consumidores por produtos personalizados têm 
vindo a ser semeadas ao longo dos últimos anos 
no retalho; exemplos populares são a NIKEiD, as 
primeiras camisolas da Topshop e os frascos de 
Nutella na sua loja local. As garrafas de Coca-Cola 
com nomes foram responsáveis por um aumento 
das vendas da Coca-Cola nos supermercados pela 
primeira vez em dez anos! A personalização é 
uma expectativa crescente do consumidor e para 
os retalhistas está a tornar-se fácil de oferecer 
e expandir. A Figura 9 mostra que 30,4% dos 
retalhistas inquiridos se sentiram bem preparados 
para dar resposta a esta paixão do consumidor pela 
personalização. Isto é surpreendente se tivermos 
em conta que 64% dos consumidores realmente 
incentivam os retalhistas a guardar o histórico  
de compras e as preferências pessoais10. 

Isto prova que é, de facto, possível respeitar a 
privacidade do consumidor e, ao mesmo tempo, 
oferecer produtos e experiências altamente 
personalizados.

De acordo com a Econsultancy, 80% das empresas 
regista um aumento nas taxas de conversão ao 
utilizar a personalização12. Esta é uma indicação 
clara daquilo que os consumidores querem  
e esperam quando recebem comunicações.

A PERSONALIZAÇÃO ESTÁ A 
TRANSFORMAR OS RETALHISTAS

91% DOS 
CONSUMIDORES TÊM 
TENDÊNCIA PARA 
COMPRAR MAIS 
FACILMENTE MARCAS 
QUE RECONHECEM, 
RECORDAM E 
FORNECEM OFERTAS 
E RECOMENDAÇÕES 
RELEVANTES11

QUÃO PREPARADOS ESTÃO 
OS RETALHISTAS PARA SE 
ADAPTAREM À TENDÊNCIA 
DE PERSONALIZAÇÃO DO 
CONSUMIDOR?

21,1% 48,5% 30,4%
NÃO PREPARADOS BEM PREPARADOSPREPARADOS

Figura 9. Retalhista – Personalização do cliente (Fonte: Inquérito OKI 2019)

11
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Apesar das provas sólidas, parece que os 
retalhistas ainda se recusam a investir recursos 
na personalização. A Retail Week revelou que 
apenas 14% dos retalhistas consideram que a 
personalização é essencial13. Tendo isto em mente, 
os retalhistas que estão dispostos a evoluir e 
adaptar-se, para tirar partido da tendência de 
personalização, serão certamente recompensados.

54% DOS CONSUMIDORES 
ESPERAM RECEBER 
UM DESCONTO 
PERSONALIZADO NAS 
24 HORAS DEPOIS DE SE 
DAREM A CONHECER  
A UMA MARCA14

Amaurys Perez, CEO, ZION

" Graças às impressoras da OKI, 
conseguimos garantir uma elevada 
qualidade na nossa impressão e 
satisfazer as necessidades de cada 
cliente, com produtos personalizados 
e sempre inovadores."
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COMO OS RETALHISTAS PODEM 
REAGIR ENTRE 2020 E 2023

Ao reinventar formas de envolver e deslumbrar os consumidores com 
imagens impressas estimulantes e experiências digitais, os retalhistas podem 
aumentar as vendas em loja. Ao criar experiências convergentes, os retalhistas 
podem, em última análise, fornecer mais valor do que com experiências 
individuais. Um excelente exemplo é o facto de os retalhistas darem aos 
consumidores a oportunidade de se ligarem a experiências digitais em 
espaços físicos através da digitalização de material impresso ou embalagens. 
Uma vez que os consumidores utilizam cada vez mais os dispositivos móveis 
pessoais durante vários momentos do percurso de compra, faz sentido criar 
experiências nas quais possam utilizar estes dispositivos em loja. 

OS RETALHISTAS DEVEM CRIAR NOVAS RAZÕES PARA QUE OS 
CONSUMIDORES VALORIZEM AS EXPERIÊNCIAS EM LOJA OU  
EM CONJUNTO COM AS EXPERIÊNCIAS ONLINE

O TEMPO EM QUE AS EMPRESAS CONSEGUIAM TER SUCESSO 
EM DETRIMENTO DO AMBIENTE OU DA ÉTICA ACABOU

A boa notícia é que, atualmente, ser visto pelos clientes como uma marca 
ecológica é um impulsionador para mais visitas e uma maior receita.  
Uma mudança nos valores das gerações significa que os seus futuros 
clientes procuram marcas que representem os seus ideais, sobre as quais 
possam falar com os amigos e nas redes sociais. Os retalhistas terão  
de acompanhar as tendências das plataformas sociais e demonstrar  
os valores da empresa como parte de uma abordagem omnicanal para  
o desenvolvimento da marca.

OS CONSUMIDORES VALORIZAM AS EXPERIÊNCIAS QUE 
MELHOR SATISFAZEM AS SUAS NECESSIDADES 

Por vezes, isto requer o fornecimento de informações e ferramentas que 
melhorem a sua capacidade de tomar a decisão de compra. Noutras 
ocasiões, aguardam apenas a oportunidade certa e uma oferta no momento 
adequado pode desencadear uma compra. Noutros casos, querem 
apenas explorar e divertir-se enquanto fazem compras. Os retalhistas 
têm de ajudar os clientes a atingir o seu objetivo e a satisfazer as suas 
necessidades.

As ofertas e experiências personalizadas impulsionam um aumento no 
valor do cabaz de compras. Seja fisicamente, através de impressão, ou 
digitalmente, através do online, a personalização pode aumentar o valor 
deste cabaz e, consequentemente, gerar mais vendas. Os retalhistas que 
estão a evoluir e integrar a tecnologia VoC são os mais informados sobre o 
objetivo dos seus clientes e, por conseguinte, os mais bem posicionados para 
satisfazer essa necessidade e impulsionar os lucros durante o processo.
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