
RELATÓRIO

Por trás do carrinho: 
a experiência do cliente 
no supermercado



A categoria Bens de Consumo ficou para trás em termos de e-commerce. 89% das vendas 

de bens de consumo no ano passado aconteceram em lojas físicas.1 Mas esses números vêm 

mudando. Hoje quase metade (49%) dos consumidores compram online.2

De acordo com o Emarketer, o e-commerce de supermercados nos EUA (especificamente o 

setor de alimentos e bebidas online) crescerá até 18,2%, para alcançar US$ 19,89 bilhões em 2019, 

tornando-se a categoria de produtos online que mais cresce.3  O Statista projeta que, até 2021, 

as vendas de supermercados online nos EUA poderão atingir quase US$ 30 bilhões.4

Para entender o que os consumidores pensam, como compram e também o que os profissionais 

de marketing podem fazer para criar campanhas voltadas para o futuro, pesquisamos o mercado 

de bens de consumo e analisamos dados da rede de varejistas da Criteo, que vê 1,9 bilhão de 

consumidores ativos por mês.

Opções infinitas, conveniência máxima

1 Information Resources Inc E-Market Insights: https://www.digitalcommerce360.com/2019/02/08/online-cpg-sales-in-the-us-grew-35-4-in-2018-and-represented-11-of-the-total-market/
2 Food Marketing Institute: https://www.fmi.org/digital-shopper/
3 eMarketer: https://www.emarketer.com/content/grocery-ecommerce-2019
4 Statista: https://www.statista.com/topics/1915/us-consumers-online-grocery-shopping/
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Em “Por trás do carrinho: a experiência do cliente no supermercado”, você verá:  

Por que conveniência é tudo quando se trata de supermercados

Como a fidelização de clientes evoluiu no setor de bens de consumo
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No relatório “Criteo Shopper Story 2019”, pesquisamos mil consumidores nos EUA e 

descobrimos o seguinte: 

O delivery de alimentos sempre foi popular. Mas só recentemente 

tornou-se um serviço para os próprios supermercados.

Muitos consumidores já estão usando os serviços de delivery online nas compras 

de supermercado: 

1 em cada 3 pessoas que ainda não usam serviços de delivery online disse que já 

gostaria de considerá-los

43% receberam as compras de supermercado por correio

36% receberam as compras de supermercado por motorista

22% receberam itens específicos por correio

Você já usou os meios a seguir para compras de supermercado?

Sim, usei Não, mas posso usar

Serviço de entrega online por correio 

(como Amazon.com, Jet)

Serviço de entrega online por motorista 

Loja online especializada por correio 

Reposição automática de produtos comprados com frequência (por 

exemplo, programas do tipo “participe e economize” feitos por lojas)

22% 40%

24% 35%

36% 33%

43% 35%

8 Fonte: Criteo Shopper Story, EUA, julho-agosto de 2019, N=1000

Adoção de delivery de supermercado por gerações

Esses achados mostram que há oportunidades de marketing por segmentação demográfica 

para diferentes bens de consumo. Se o seu objetivo é aumentar o tráfego na loja física ou 

o potencial de entregas on-demand, seu público-alvo pode ser um pouco diferente. 

Analisando os dados por faixa etária, observamos como os 

mais jovens são os mais adeptos do delivery:

Fonte: Criteo Shopper Story, EUA, julho-agosto de 2019, N=1000

5Fonte: Criteo Shopper Story, EUA, julho-agosto de 2019, N=1000

Reposição automática 36% 18% 14% 25%

Serviço de entrega online 
por motorista

49% 32% 24% 37%

Serviço de entrega online 
por correio

47% 43% 39% 44%

Geração Z 

e MillenialsVocê já usou...

Gera-

ção X

Baby 
Boomers 

e Silenciosa Todos

48% da Geração Z e dos 

Millennials usam serviços 

de delivery

37% da Geração X  

usa serviços 

de delivery

37%

Apenas 3 entre 

10 boomers usam 

serviços de delivery5
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A reposição automática cresce 

Da mesma forma que milhões de consumidores nos EUA já participam de programas de assinatura 

de renovação automática (Netflix e Spotify), um número crescente de supermercados vêm lançando 

serviços similares. O objetivo é ajudar consumidores ocupados a reabastecer com máxima comodidade 

os produtos que compram habitualmente.

Uma pesquisa da Accenture Strategy descobriu que:

A pesquisa da Criteo mostra que mais de um terço da Geração Z e dos Millennials usa o serviço de 

reposição automática para produtos comprados com frequência. Isso representa duas vezes mais que 

a Geração X e os Boomers.5

Do lado do seller, as lojas vêm utilizando cada vez mais a tecnologia de machine learning em suas cadeias 

de suprimentos para reabastecer automaticamente as prateleiras com produtos perecíveis conforme a 

demanda. De acordo com a McKinsey, 40% da receita dos supermercados vêm de produtos frescos. 

Os resultados compensam: os varejistas que usam a tecnologia de machine-learning para reposição 

têm observado reduções de até 80% nas taxas de estoque indisponível, além de uma alta de até 9% na 

margem bruta.7

É claro, se você está adaptando o seu modelo de negócio ao sistema de reposição automática, também 

precisará mudar sua estratégia de marketing. A renovação automática significa uma nova forma de 

trabalhar os programas de fidelidade. Se a sua marca ainda não está nessa onda, ou se você está 

pensando em como gerar mais vendas recorrentes, certifique-se de que os consumidores possam 

encontrar seus produtos anunciando no maior número possível de varejistas online.

47% dos consumidores disseram que usariam serviços de renovação automática para produtos 

domésticos do dia a dia, como sabão e detergente

43% dos consumidores disseram que o utilizariam para alimentos frescos, como frutas e hortaliças6

5 Fonte: Criteo Shopper Story, julho-agosto de 2019, N=1000
6 Accenture Strategy: https://mms.businesswire.com/media/20170606005064/en/590524/5/U.S._Infographic.jpg?download=1
7 McKinsey & Company: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-secret-to-smarter-fresh-food-replenishment-machine-learning

https://mms.businesswire.com/media/20170606005064/en/590524/5/U.S._Infographic.jpg?download=1
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-secret-to-smarter-fresh-food-replenishme
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8 Fonte: Criteo Shopper Story, EUA, julho-agosto de 2019, N=1000

Para reter mais clientes, certifique-se de que sua seleção de produtos seja a 

melhor possível e vá além para fornecer informações precisas, completas e 

atualizadas de cada item.

Não se contente apenas com o suficiente. Veja isso como uma oportunidade 

de fidelização. Como avisar seus clientes sobre novas ofertas? Como ter 

certeza de que eles voltarão se abandonaram o carrinho? E, mais importante, 

como criar programas de fidelidade que mantêm seus clientes comprando 

com você? 

Uma pesquisa recente da Criteo mostrou que quase 

3 entre 10 consumidores navegam em diferentes sites 

porque o produto que desejam está indisponível, 

e 1 entre 5 consumidores deseja produtos mais 

selecionados. 10% querem mais informações sobre 

o produto.8

Razões por que os consumidores navegam por diferentes sites

Quero produtos mais selecionados 23% 20% 10% 19%

Quero mais informações sobre 
o produto

18% 7% 6% 11%

Quero comparar opções de compra 8% 3% 2% 5%

Quero ler comentários sobre 
o produto 8% 7% 8% 7%

O produto que desejo não 
está disponível 28% 37% 22% 29%

Nenhuma das opções acima 15% 27% 51% 28%

 Fonte: Criteo Shopper Story, EUA, julho-agosto de 2019, N=1000

Geração Z 
e Millenials

Gera-
ção X

Baby 
Boomers 

e Silenciosa Todos
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O CarePass, um programa da CVS, 
a maior rede de farmácias dos EUA, 
permite que os consumidores paguem 
US$ 5 por mês ou US$ 48 por ano 
para receberem vários benefícios 
como: entrega grátis em produtos 
e medicamentos com prescrição, 
descontos em itens da marca CVS, um 
cupom mensal de US$ 10 e acesso à 
linha direta com a empresa. A iniciativa 
foi lançada em 2018, e o programa já vê 
resultados. 

Dados do teste piloto do ano passado 
mostraram que os participantes do 
CarePass gastaram de 15% a 20% a mais 
que os não participantes. E 20% dos 
participantes eram Millennials.8

O programa de fidelidade Target Circle permite que os clientes recebam 
de volta 1% de cada compra, votem em iniciativas de ação comunitária, 
ganhem recompensas no aniversário e muito mais. Os benefícios incluem 
ofertas personalizadas com base no comportamento anterior, por exemplo, 
descontos em fraldas quando o consumidor compra outros produtos para 
bebês. Os participantes também podem aproveitar a entrega grátis no dia 
seguinte para produtos essenciais e 50% de desconto no primeiro ano de 
adesão ao Shipt, um programa de delivery no mesmo dia.

Desde que entrou em vigor em abril deste ano, o Shipt já viu milhões de 
transações, sendo que os clientes da Target, por meio desse programa, 
já doaram à comunidade local aproximadamente US$ 250.000. Isso 
mostra que aliar conveniência a benefícios, recomendações e descontos 
personalizados pode ser um ótimo negócio para convencer os 
consumidores a escolher sempre você. 

“A Target Run representa muito mais do que apenas comprar 
os itens da sua lista — trata-se de descoberta, inspiração e uma 
experiência de compra fácil e conveniente. E estamos prontos 
para tornar essa experiência ainda mais recompensadora com o 
Target Circle, oferecendo aos clientes mais benefícios e atraindo 
novos consumidores” — Rick Gomez, Vice-presidente Executivo, 
Chief Marketing Officer e Chief Digital Officer da Target.10

O Shipt, um marketplace de supermercados por assinatura, permite 
a entrega de alimentos frescos e produtos domésticos essenciais. 
Como o serviço de entrega de supermercados on-demand que 
mais cresce nos EUA, o Shipt foi comprado pela Target em 2017 — 
no mesmo ano em que a Amazon comprou a Whole Foods. 
Desde então, a concorrência do setor tornou-se acirrada. 

O Shipt procurava aumentar agressivamente seu número de 
associados e firmou uma parceria com a Criteo para encarar o 
desafio. Utilizando uma solução voltada para metas full-funnel 
(para a jornada de compra completa), da descoberta de novos 
clientes (upper funnel) à conversão online (lower funnel), o Shipt tem 
conseguido gerar fidelização de clientes e expandir seus negócios:

“Nos últimos dois anos, triplicamos nossa base de assinantes 
pela metade do custo em um ritmo muito rápido. Nossa 
eficiência deu um salto, e uma enorme parte do nosso 
sucesso se deve à Criteo. Sua tecnologia e seu algoritmo 
são, de longe, os melhores do setor. A Criteo otimiza nosso 
investimento para gerar performance em escala, algo que 
não tem preço para uma empresa em processo de expansão 
como a nossa.” — Jerome Manuel, Diretor de Crescimento e 
Marketing de Performance

9 Fonte: https://www.cnbc.com/2019/08/02/cvs-expands-amazon-like-membership-carepass-nationwide.html
10 Target: https://corporate.target.com/article/2019/02/target-circle

Fidelização com assinatura

https://www.cnbc.com/2019/08/02/cvs-expands-amazon-like-membership-carepass-nationwide.html
https://corporate.target.com/article/2019/02/target-circle
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Beleza em alta no final de ano 

Os consumidores nos EUA pareciam especialmente preocupados com a beleza e o bem-estar no final de 2018.

Valores médios dos pedidos por categoria

Os dados da Criteo mostram que as vendas de Saúde e Beleza 
aumentaram mais do que as vendas de outras categorias no final do 
ano: os valores médios dos pedidos foram 25% maiores no quarto 
trimestre do que no terceiro trimestre.

Fonte: 3º trimestre de 2018 comparado ao 4º trimestre de 2018, Estados Unidos, Criteo Retail Media

Fonte: Criteo, EUA, julho de 2019, aplicativos excluídos

63%37%

74%26%

69%31%

Beleza

Bens de 
consumo

Cuidados
com a  
saúde

Mobile Desktop

Share de vendas mobile

Produtos de beleza e saúde 
também lideram a categoria 
de bens de consumo em 
vendas mobile. Em julho 
deste ano, 37% das vendas 
de produtos de beleza 
e 31% das vendas de 
produtos de cuidados com 
a saúde aconteceram em 
dispositivos móveis.

3º trimestre de 2018 4º trimestre de 2018

100 84

100
94

100
103

100 125

Alimentos e bebidas

Pets

Bebês e crianças 
pequenas

Saúde e Beleza

Categoria de bens 
de consumo
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Produtos para bebês e cuidados com pets crescem no 4ª trimestre

Vendas de bens de consumo por categoria 

no quarto trimestre de 2018

Vendas diárias de bens de consumo por 

categoria no quarto trimestre de 2018 

Mergulhando um pouco mais em nossos dados, vemos que os bebês 

lideraram definitivamente as vendas do quarto trimestre de 2018. 

Em particular, produtos para banho e cuidados com a saúde decolaram 

na Black Friday, com um aumento, respectivamente, de +95% e +251%, 

em comparação com a média de outubro.

No quarto trimestre de 2018, vimos aumentos expressivos 

nas vendas de produtos para bebês (+21%) e para 

pets (+19%), em comparação com a média do terceiro 

trimestre.

Banho do bebê

Alimentos

Bebidas

Amamentação e alimentação

Saúde do bebê

Cuidados com a saúde

Fraldas

Cuidados pessoais

Produtos para pets

Categoria de bens de consumo

Alimentos e bebidas Pets

Bebês e crianças 
pequenas Saúde e Beleza

Categoria de bens de consumo

3º trimestre de 
2018

4º trimestre de 
2018

Fonte: Vendas por categoria, 4º trimestre de 2018 comparado com o 3º trimestre de 2018, EUA, 
Criteo Retail Media.

Fonte: Valores indexados comparados à media em outubro de 2018, Estados Unidos, Criteo Retail Media.

6 out 26 out16 out 5 nov 15 nov 25 nov 5 dez 15 dez 25 dez 4 jan

Valores médios dos pedidos mensais 

em 2018 para bens de consumo

Os valores médios dos pedidos de Cuidados 

Pessoais, Cuidados com a Saúde e Produtos 

para Pets também aumentaram no fim do ano.

Cuidados com 
a saúde

Cuidados pessoais

Fraldas

Produtos 
para pets

Banho do bebê

Bebidas

Amamentação e 
alimentação

Saúde do bebê

Alimentos

100 163 122

100

100

100

100

144

96

106

81

125

88

142

79

100

100

100

100

111

90

97

80

104

78

91

89

Out Nov Dez

Fonte: Valores médios dos pedidos por categoria de bens de consumo no 4º 

trimestre de 2018 em comparação com outubro, EUA.

Média em outubro

100

100

100

100

104

119

121

114
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Vendas mensais de bens de consumo em 2018 (%)

Alimentos para bebês e 
crianças pequenas

Bicos para mamadeiras

100

100

Jul 

330

98

Out 

157

107

Ago 

262

125

Nov

268

124

Set 

331

105

Condimentos e molhos

Contraceptivos

Mamadeiras

Culinária e confeitaria

Lenços umedecidos para bebês

Cosméticos

Confeitaria

Laticínios

Monitores biométricos

Desodorantes e antiperspirantes

Produtos de higiene para mulheres

Aquecedores e 
esterilizadores de garrafas

Lixeiras de fraldas

Primeiros socorros

Doces

Fraldas

Fitness e Nutrição

Produtos para gatos

Molhos e pastas

Café

Produtos para cães

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

41

119

146

713

177

79

64

167

64

247

82

106

96

57

339

113

180

108

97

82

86

79

121

85

92

102

98

118

133

68

204

105

93

87

122

95

105

150

112

107

156

88

35

110

204

775

41

154

46

201

565

271

94

72

50

22

361

87

127

113

89

137

114

52

129

129

363

125

112

115

122

55

157

76

94

67

61

83

145

134

118

110

132

80

41

131

113

1.555

123

163

57

207

207

539

94

205

103

6

738

152

93

342

85

201

153

Dez Jul Out Ago NovSet 

Cuidados com o cabelo

Grãos e cereais de arroz

Frutas e hortaliças

Condimentos e especiarias

Produtos para incontinência

Barba e produtos de higiene 
pessoal para homens

Sucos

Produtos para parar de fumar

Carnes, frutos do mar e ovos

Salgadinhos

Medicamentos

Refrigerantes

Leite

Sopas e caldos

Água

Higiene Bucal

Esportes e bebidas 
energéticas

Chupetas e mordedores

Chá e infusões

Massas e macarrão 
instantâneo

Fraldas de transição

Alimentos preparados

Cuidados com a visão

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

88

76

52

152

90

67

86

37

76

77

68

59

178

193

19

133

48

92

636

216

46

469

196

95

105

70

97

108

106

93

68

57

137

102

81

150

95

134

115

120

165

178

142

96

261

151

116

49

55

214

110

96

23

34

62

103

78

45

200

170

8

189

51

109

748

188

65

361

71

85

87

79

110

91

67

95

34

76

123

70

58

158

181

42

102

74

139

204

147

65

342

178

115

35

62

163

136

111

46

61

68

103

87

42

260

183

10

211

115

136

697

171

90

273

11

Dez 
Os americanos compram 

produtos para culinária e  

bem-estar em dezembro 

No ano passado, os americanos se 

prepararam para garantir a alegria 

do Natal com autocuidado. Em 2018, 

as vendas mensais de produtos para 

confeitaria e culinária aumentaram em 

+1.455% em dezembro, enquanto as vendas 

de doces pularam para +638%. As vendas 

de chás e infusões também subiram para 

+597% em dezembro.

Artigos infantis continuaram em alta. 

As vendas mensais nas categorias 

Alimentos para Bebês e Crianças 

Pequenas, Monitores Biométricos, 

Aquecedores e Esterilizadores de Garrafa 

mais do que dobraram em dezembro. 

Outro setor também fez bonito: as vendas 

de produtos para gatos aumentaram em 

+342% em dezembro.

produtos para gatos aumentaram em +342% em dezembro.

Fonte: Vendas mensais indexadas por subcategoria de bens de consumo no segundo semestre de 2018, em comparação 
com a média de julho de 2018, EUA.
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Foque na conveniência. Capriche nas páginas 
de produtos.Facilite ao máximo a 

experiência de compra de 

bens de consumo. Um estudo 

realizado pela Phononic em 

2019 mostra7:

O relatório “Criteo Shopper Story” 

perguntou aos consumidores 

como seria uma boa página 

de produtos. Confira o que os 

entrevistados disseram6:

1 2

dos consumidores 

querem 

supermercados 

com caixa rápido

querem fazer 

compras com 

mais rapidez

89%

83%

querem fotos atraentes48%

querem avaliações 
organizadas por 
relevância

48%
querem imagens em 
360° dos produtos 

34%

querem devolução  
com frete grátis

67%

querem 
descontos

64%

querem chat 
online

20%

Confira aqui cinco 

dicas que sua 

empresa precisa saber 

para adaptar-se e 

ser bem-sucedida no 

supermercado:
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1 Information Resources Inc E-Market Insights: https://www.digitalcommerce360.com/2019/02/08/online-cpg-sales-in-the-us-grew-35-4-in-2018-and-represented-11-of-the-total-market/
2 Food Marketing Institute: https://www.fmi.org/digital-shopper/
3 eMarketer: https://www.emarketer.com/content/grocery-ecommerce-2019
4 Statista: https://www.statista.com/topics/1915/us-consumers-online-grocery-shopping/
5Criteo Shopper Story, EUA, julho-agosto de 2019, n=1000.
6 The Criteo Shopper Story, EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Brasil 2017, n= 9033.
7 Relatório Phononic de 2019: “Store of the Future”.
10Pesquisa “Why We Buy” da Criteo, EUA, fevereiro de 2019, n=1003.

Conheça sua audiência. Dê visibilidade aos seus 

produtos em diferentes canais. 

Repense a fidelização.

Nossa pesquisa “The Shopper Story” 

também mostra que consumidores 

de diferentes gerações têm 

diferentes hábitos de compra5.

Conforme nossa pesquisa, quando 

os consumidores não encontram o 

produto que precisam, eles visitam 

outro site.5  

Nossa pesquisa “Why We Buy” (Por que compramos) revelou 

que todos os consumidores estão dispostos a experimentar 

outras marcas.10 Marcas e varejistas devem focar mais em 

programas de fidelidade. Mas, como fidelizar clientes? 

3 4 5

48% da Geração Z e 

dos Millennials usam 

serviços de delivery

Quase 3 entre 

10 consumidores 

navegam em diferentes 

sites porque o produto 

que desejam está 

indisponível

37% da Geração 

X usa serviços 

de delivery

Apenas 3 entre 10 baby 

boomers usam serviços 

de delivery

1 entre 5 consumidores 

quer produtos mais 

selecionados

aumento no número de 
participantes

aumento no número de 
mercados atendidos

redução no custo 
por aquisição

3x

150%
329%

Com a Criteo, o     gerou:

37%

https://www.digitalcommerce360.com/2019/02/08/online-cpg-sales-in-the-us-grew-35-4-in-2018-and-repre
https://www.fmi.org/digital-shopper/
https://www.emarketer.com/content/grocery-ecommerce-2019
https://www.statista.com/topics/1915/us-consumers-online-grocery-shopping/


Metodologia 
Os dados da Criteo têm como base 23 milhões de vendas de bens de consumo de 

48 varejistas nos EUA.

Os dados do relatório Criteo Shopper Story são baseados nas respostas de mil 

consumidores nos EUA que responderam à pesquisa realizada em julho-agosto de 

2019. A Criteo conduziu essa pesquisa em parceria com a Qualtrics e a Dynata para 

descobrir os insights mais recentes sobre hábitos e preferências em relação a bens 

de consumo.

Os dados de nossa pesquisa “Why We Buy” são baseados nas respostas de 1.003 

consumidores nos EUA que responderam à pesquisa realizada em fevereiro de 2019. 

Sobre a Criteo 
Criteo (NASDAQ: CRTO) é a plataforma de publicidade para a internet aberta, 

um ecossistema que favorece a neutralidade, a transparência e a inclusão. 

2.700 funcionários da Criteo trabalham em parceria com mais de 18.000 marcas e 

varejistas e milhares de publishers em todo o mundo para oferecer performance 

em escala em todos os canais, aplicando avançado machine learning em bases de 

dados incomparáveis. A Criteo empodera empresas de todos os tamanhos com a 

tecnologia que elas precisam para conhecer e atender melhor seus clientes.

Para saber mais, fale com a Criteo hoje mesmo!

http://criteo.com/contact-us
https://www.criteo.com/br/contact-us/

