Experiência de compra online
e de operações last mile
A experiência digital
do consumidor
2020

Os consumidores valorizam
uma experiência de utilização
com um menor número de cliques.

61%

35%

dos operadores permitem aos
utilizadores comprar online sem
necessidade de registo e

dos operadores
disponibilizam o MB
Way enquanto método
de pagamento online.

47%

tem one page check-out.

O consumidor é altamente susceptível a descontos.
Os operadores devem diversiﬁcar as

opções de pagamento,

- 50%

adaptadas aos diferentes perﬁs de consumidores
e apostar na implementação de métodos digitais
como o MBWay, cada vez mais valorizados pelo
consumidores portugueses.

SALDOS

95%

dos operadores em Portugal têm websites responsivos,
que permitem ao consumidor realizar as suas compras
online em dispositivos tablet e mobile.

81%

dos operadores portugueses
respondem a esta tendência
apresentando uma categoria
dedicada a artigos em
promoção nos seus websites.

72%

dos operadores apostam na sugestão
ao consumidor de produtos complementares
durante o processo de compra online,
de forma a proporcionar uma melhor
experiência do consumidor e maximizar
a probabilidade de vendas adicionais.

A velocidade de
carregamento
e estabilidade visual dos websites dos operadores
portugueses apresenta-se, de forma generalizada,
inferior à recomendada afetando negativamente
a experiência de compra do consumidor.

Os comentários
e classiﬁcações
valorizados no processo de decisão de
compra, sendo no entanto funcionalidades
apenas disponíveis em cerca de

41%

das lojas online.

Utilizador 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Utilizador 2

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.

Utilizador 3

Ut aliquip ex ea commodo consequat!
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