
OPINIÕES COVID-19
ONDA II

Pesquisa realizada:
Onda I: entre 1o e 3 de abril de 2020

Onda II: 29 de abril a 1º de maio de 2020
590 respondentes 

Online 
Brasil, todas as regiões, homens e mulheres, 18 anos +, NSEs ABCD 

Intervalo de confiança: +/- 4,03% a 95% de confiança



ETAPA QUALITATIVA

4 discussões em grupo online

# de grupos Sexo Idades Classes Praças

2 Homens 25 a 40 anos A/B SP (capital e interior)

2 Mulheres 25 a 40 anos A/B SP (capital e interior) 

Realizadas entre os dias 24 e 27/4/2020. 

Online Survey – Qual 

discussions & 

questionnaire

n = 150

Online survey

n=2,500



PERFIL

15%

27%

15%

42%

Norte/Centro Oeste Nordeste Sul Sudeste

50%50%

Mulheres Homens

33%

49%

18%

18 a 35 anos 36 a 55 anos 56 ou mais

52%

48%

A/B CD

Região Gênero

Idade NSE
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ATITUDES E COMPORTAMENTO



PREOCUPAÇÃO COM A COVID-19

Como você está se sentindo de maneira geral durante a pandemia do coronavírus? 

A preocupação aumenta em 20%, de 60% para 

72%.

4% 14% 11% 41% 17% 14%

Muito tranquilo (a)

Tranquilo (a)

Nem tranquilo (a) nem ansioso (a), nem preocupado (a)

Ansioso (a) e preocupado (a)

Muito ansioso (a) e preocupado (a)

Extremamente ansioso (a) e preocupado (a)

72%

7% 16% 17% 34% 13% 13%

60%

Onda 1
1-3/04

Onda 2
29/04-01/05



MAIOR PREOCUPAÇÃO

1%

1%

1%

2%

3%

5%

6%

7%

13%

14%

14%

14%

20%

Não poder fazer minhas atividades cotidianas

Haver protestos e problemas sociais sérios

Haver instabilidade política

Haver falta de alimentos e outros produtos nos mercados

Situação da empresa em que trabalho

Não poder estar próximo de família e amigos

Minhas finanças pessoais

Perder meu emprego ou minha fonte de renda

A economia do Brasil

Eu ficar doente

Haver muitos doentes e mortos por causa do coronavírus

Alguém próximo ficar doente

Os serviços de saúde não conseguirem atender a todos os doentes

entre quem está preocupado

29% economia

Base = 354
O que mais lhe preocupa? 

61% saúde

Saúde é, de longe, a maior preocupação, 

principalmente relacionada à capacidade do 

sistema de saúde.

Economia, emprego e finanças pessoais vêm 

em seguida, ainda que com metade do peso 

da primeira.



MAIOR PREOCUPAÇÃO

0%

0%

0%

1%

1%

2%

3%

9%

13%

14%

19%

36%

Desmatamento e queimadas, destruição da natureza

Segurança pública e violência

Solidão

Educação

Corrupção

Crise política

Haver falta de alimentos e outros produtos nos mercados

Amigos e família

Pobreza e desigualdade

Crise econômica

 Desemprego

Saúde em geral, não ter acesso a serviços de saúde ou ficar doente

entre quem está preocupado

Base = 422
O que mais lhe preocupa? 

Ainda que a pergunta tenha sido alterada, vê-

se que a pauta continua sendo saúde, mas a 

crise econômica, e seu potencial de gerar 

desemprego e desigualdade, tem muito 

relevo. 

Na onda 1, saúde tinha 61% e economia e 

desemprego tinham 29%.

33%
+Autônomos e funcionários de

empresas privadas

+Funcionários públicos

46%



MAIOR PREOCUPAÇÃO

O que mais lhe preocupa? 

Saúde Economia, desemprego, 

pobreza

Base

Total 36% 46% 422

Centro-Oeste e Norte 42% 41% 63

Nordeste 39% 44% 115

Sul 34% 54% 61

Sudeste 34% 46% 183

NSE AB 34% 46% 208

NSE CD 39% 46% 214

18 a 35 anos 38% 50% 137

36 a 55 anos 36% 45% 214

56 anos ou mais 37% 42% 71

Médio completo ou menos 35% 48% 298

Superior completo ou mais 41% 41% 124

Empresário, profissional  liberal ou executivo 37% 37% 11

Autônomo ou microempresário 31% 50% 137

Funcionário público 42% 42% 36

Funcionário privado 38% 47% 76

Aposentado 39% 43% 162

Saúde preocupa 

mais região 

Centro-oeste e 

Norte, alta 

escolaridade e 

funcionários 

públicos.

Já a economia, 

desemprego e 

pobreza 

preocupam mais o 

Sul, classe AB, mais 

jovens, menos 

escolarizados  e 

autônomos.



AS GRANDES PREOCUPAÇÕES RELATADAS

Os idosos, os familiares do 

grupo de risco 

Como cuidar e, ao mesmo tempo, não 

transmitir a doença, como lidar com o 

isolamento, medo concreto de perder. 

“Se eu voltar a trabalhar totalmente, e meu pai que 

precisa de vez em quando que eu vá ao supermercado 

para ele e eu de repente traga a COVID numa sacola.” 

(homens) 

Medo de uma grande 

tragédia: número do mortos, 

caos...

“Parece que não vai sobreviver ninguém.” 

(mulheres)

“A gente foi deslocado nessa linha do tempo ao ponto que tudo que a gente tinha aprendido, 

praticamente não serve de nada e a gente precisa reaprender tudo.” (Homens) 

E consequentemente: como será o futuro? O que nos 

aguarda? 

A vida está em suspensão, em compasso de espera. 

Que mundo nos aguarda? 

O próprio tempo 

parece estranho: 

tudo parou e se 

move o tempo 

todo.

Economia: 

Preocupações concretas: perda abrupta de renda, 

desemprego, impossibilidade de trabalhar, o próprio negócio. 

Mesmo quando o emprego ainda não parece ameaçado,  

perspectiva de uma crise profunda pela frente é assustadora. 

“Porque a gente estava vindo a passos de formiga mas estava  tendo um aumento na 

economia e agora, de uma hora para outra, despencou tudo.... eu acredito que aí numa 

parte de 30 a 40% dos meus clientes vão fechar.” (mulheres)



SOBRE O ESTADO DE ESPÍRITO E PREOCUPAÇÕES: 
APRENDIZADOS DA QUALI

Os efeitos emocionais são intensos, afirmam. 

“Esse isolamento social é uma montanha russa; 

absurdo de sentimentos.” (homens) 

Os relatos nos contam que as reações vão se 

alterando e alternando ao longo do tempo: 

Fase 1: Fase 2: Fase 3 

Pânico/ Medo de morrer/ 

O que acontecerá?  

Controle

“Fui parar no hospital porque 

eu não conseguia respirar...o 

médico foi bem claro:  você 

está sofrendo de crise de 

ansiedade e tédio.” (homens)

“Já sentia todos os sintomas 

(da Covid-19).” (mulheres)

Esforço por controle 

e adaptação:  

“Agora eu estou um 

pouco mais calma, porque 

eu acho que a gente já se 

acostumou com essa 

situação.” (mulheres)

Uma espécie de recaída: 
“Eu achava que a gente mais 

rapidamente conseguiria retornar 

a uma mínima normalidade, hoje 

eu acho que vai demorar muito... 

então antes eu estava mais 

otimista, agora eu estou mais 

pessimista.” (mulheres)

Afirmam estar aqui...

É muito difícil enfrentar a incerteza, 

impossibilidade de planejar a vida... Falta de 

controle e previsibilidade são os grandes 

problemas

Grandes 

preocupações 

Força de Vida –

estabelecer 

uma 

normalidade 

dentro do caos. 

Então, duas forças compõem o cotidiano...

“Então eu sempre tive controle das coisas, eu planejo bem, 

controlo bem, tudo sempre muito direitinho... aí eu fui para um 

“lugar” que não tem controle, então como que eu combino 

comigo mesmo que eu vou tomar decisões sem controle?” 

(homens)



FICAR A MAIOR PARTE DO TEMPO EM CASA PODE 
TRAZER ANSIEDADE E SENSAÇÃO DE ISOLAMENTO

ESTABELECER NOVAS ROTINAS:  

“Agora eu estou um pouco mais 

calma, porque eu acho que a gente já 

se acostumou com essa situação.” 

(mulheres)

✓ Deixar de conviver com amigos e colegas de 

trabalho; 

✓ Não ver familiares mais velhos e até filhos por 

longos períodos; 

✓ Deixar de fazer esporte; 

✓ Conviver intensamente com a família impõe 

novos desafios. 

E

S

S

E

N

C

I

A

L

Efeitos: “principalmente o emocional né? ...É muito importante para 

mim esse contato social e nenhum contato físico com as pessoas é 

uma coisa que realmente te abala, eu acho que também a falta do 

esporte.” (homens) 



A preocupação aumenta em 20%, chegando a quase 3/4 da 

população estudada.

Saúde é a maior preocupação, mas desemprego, economia 

e pobreza, como grupo de respostas, tem peso muito 

grande.

O peso emocional sobre a população é enorme: a falta de 

controle e a incerteza sobre o fim da crise geram uma 

tensão entre o desejo de “volta à normalidade” e a 

tentativa de estabelecer uma “nova normalidade”.



O peso emocional sobre a população é 

enorme: a falta de controle e a incerteza sobre 

o fim da crise geram uma tensão entre o 

desejo de “volta à normalidade” e a tentativa 

de estabelecer uma “nova normalidade”.



MEDIDAS DE COMBATE E INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS



ISOLAMENTO: VERTICAL, HORIZONTAL, GRADUAL

Como você acha que o Brasil deve tratar a economia durante a pandemia do coronavírus? Base = 590

Cresce o apoio à quarentena 

horizontal, mas diminui 

sensivelmente o apoio ao 

lockdown.

3%

15%

31%

51%

3%

28%

29%

40%

Voltar ao normal, não fechar nada nem

fazer quarentena

Fechar tudo imediatamente e deixar toda a

população em quarentena rígida

Deixar a economia funcionar normalmente

e deixar de quarentena apenas os mais

vulneráveis (idosos e doentes)

Como está hoje: deixar a maior parte dos

comércios e negócios fechados e sugerir às

pessoas ficarem em casa

Onda 1 Onda 2

*

Confiam no 

presidente

Não 

Confiam

Base 86 272

Como está hoje: deixar a maior parte dos 

comércios e negócios fechados e sugerir às 

pessoas ficarem em casa*

20% 58%

Deixar a economia funcionar normalmente e 

deixar de quarentena apenas os mais 

vulneráveis (idosos e doentes) 

64% 25%

Fechar tudo imediatamente e deixar toda a 

população em quarentena rígida
13% 15%

Voltar ao normal, não fechar nada nem fazer 

quarentena
3% 1%

* Na 1ª onda, foi perguntado: “Ir fechando aos poucos e restringir a circulação das pessoas”



*method: online survey, n=2500

Although admitting there are costs

associated with the quarantine, the

benefits outweigh the disadvantages.

High social awareness and sense of responsibility,

as well as desire for social control.



DURAÇÃO ESPERADA DA QUARENTENA

12%

18%

17%

18%

22%

13%

Até o meio de maio

Até o fim de maio

Até o meio de junho

Até o fim de junho

Só terminará na 2ª

metade do ano

Irá até o fim do ano

Base = 590Até quando você acha que irá essa quarentena? (RU)

Pouca gente acredita que a quarentena 

acabará nos próximos 30 dias, apesar de 

grande parte dos estados ter 

prorrogado as restrições apenas até 

meados do mês de maio.

Uma maioria de 70% acredita que a 

quarentena não terminará antes de 

junho ou até mais tarde.



72%

54%

46%

45%

40%

38%

24%

24%

20%

20%

16%

16%

16%

15%

12%

9%

8%

7%

7%

5%

5%

 Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros

Família, amigos próximos e comunidade

Cientistas, universidade e instituições de pesquisa

 Ministério da Saúde do Brasil

Secretaria de Saúde do seu estado ou município

Hospitais

Organizações da sociedade civil (Mobilização das pessoas comuns,…

Igrejas, padres e pastores

Governador do seu estado

Imprensa: TV, rádio, jornais, revistas, portais de notícias

Exército, Marinha, Força Aérea

Prefeito da sua cidade

Polícia Militar do seu estado

Presidente da República do Brasil

Redes sociais: Facebook, Twitter , Instagram

as empresas e marcas de produtos e serviços

Whatsapp

Supremo Tribunal Federal

Bancos

Empresários, donos de grandes empresas

 O Congresso Nacional (Câmara Federal e Senado): deputados e…

CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES NA EPIDEMIA
MAIS CONFIA

Base = 590Queremos saber em quem você confia ou não confia nesta epidemia do coronavírus. Por favor, marque os 5 em que você mais confia. Agora, por favor, marque os 5 em que você menos confia

Alguns itens foram acrescentados e 

outros excluídos entre a 1ª e a 2ª onda

As instituições ligadas à saúde 

continuam sendo as mais 

confiáveis (a elas junta-se a 

ciência, nova opção na 2ª onda), 

junto ao círculo de pessoas 

próximas.



Base = 590

66%

48%

51%

37%

40%

29%

21%

22%

31%

16%

19%

32%

9%

5%

7%

5%

72%

54%

45%

40%

38%

24%

20%

20%

16%

16%

16%

15%

7%

7%

5%

5%

Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros

Família e amigos próximos e comunidade

Ministério da Saúde do Brasil

Secretaria de Saúde do seu estado ou município

Hospitais

Igrejas, padres e pastores

Governador do seu estado

Imprensa: TV, rádio, jornais, revistas, portais de notícias

Exército, Marinha, Força Aérea

Prefeito da sua cidade

Polícia Militar do seu estado

Presidente da República do Brasil

Supremo Tribunal Federal

Bancos

O Congresso Nacional (Câmara Federal e Senado):…

Empresários

Onda 1

Onda 2

Queremos saber em quem você confia ou não confia nesta epidemia do coronavírus. Por favor, marque os 5 em que você mais confia. Agora, por favor, marque os 5 em que você mais confia

CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES NA EPIDEMIA
MAIS CONFIA

Alguns itens foram acrescentados e 

outros excluídos entre a 1ª e a 2ª onda

Sobe a confiança nos profissionais de 

saúde. Cai do Ministério da Saúde, após 

a queda de Mandetta; despenca a 

confiança em Bolsonaro e nas Forças 

Armadas.



CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES NA EPIDEMIA
MAIS CONFIA

Região

Norte/Cen

tro Oeste 

(A)

Nordeste 

(B)
Sul (C)

Sudeste 

(D)

Base 90 160 90 250

Ministério da Saúde do Brasil 47% 46% 34% 47% C

Governador do seu estado
23% 28% CD 16% 16%

As empresas e marcas de produtos e serviços 3% 8% 10% 12% A

Organizações da sociedade civil (Mobilização das pessoas comuns, como vizinhança 

solidária, organizações de caridade, etc)

13% 21% 27% A 28% A

Igrejas, padres e pastores 28% C 27% C 14% 23%

Família e amigos próximos e comunidade 56% 49% 62% B 55%

Gênero
Mulheres 

(A)

Homens 

(B)

Base 295 295

Presidente da República do Brasil 11% 18% A

Secretaria de Saúde do seu estado ou 

município
46% B 34%

Idade
18 a 35 

anos (A)

36 a 55 

anos (B)

56 anos ou 

mais (C)

Base 194 289 107

Ministério da Saúde do Brasil 52% B 41% 42%

Hospitais 47% BC 35% 31%

Igrejas, padres e pastores 27% C 24% 16%

Classe AB (A) CDE (B)

Base 304 286

Ministério da Saúde do Brasil 40% 50% A

Redes sociais:  Facebook, Twitter, 

Instagram 
14% B 9%

Escolaridade

Até o fim 

do ensino 

médio/cole

gial/2º grau

Superior 

completo/

3º grau ou 

mais

Base 410 180

Exército, Marinha, Força Aérea 19% B 11%

Cientistas, universidades e instituições de 

pesquisa
40% 58% A

Nordeste é a região 

que mais acredita 

nos seus 

governadores.

Mais descrédito 

com as igrejas 

aparece na região 

Sul.



CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES NA EPIDEMIA
MENOS CONFIA

Base = 590Queremos saber em quem você confia ou não confia nesta epidemia do coronavírus. Por favor, marque os 5 em que você mais confia. Agora, por favor, marque os 5 em que você mais confia

46%

41%

37%

36%

35%

29%

29%

27%

24%

20%

19%

19%

18%

18%

17%

17%

16%

15%

13%

12%

10%

Presidente da República do Brasil

Redes sociais: Facebook, Twitter , Instagram

 O Congresso Nacional (Câmara Federal e Senado): deputados e…

Whatsapp

Imprensa: TV, rádio, jornais, revistas, portais de notícias

Empresários, donos de grandes empresas

Governador do seu estado

Prefeito da sua cidade

Supremo Tribunal Federal

Igrejas, padres e pastores

Bancos

 Ministério da Saúde do Brasil

as empresas e marcas de produtos e serviços

Organizações da sociedade civil (Mobilização das pessoas comuns,…

Secretaria de Saúde do seu estado ou município

Hospitais

Cientistas, universidade e instituições de pesquisa

Polícia Militar do seu estado

Exército, Marinha, Força Aérea

Família, amigos próximos e comunidade

 Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros
Alguns itens foram acrescentados e 

outros excluídos entre a 1ª e a 2ª onda

O Presidente, com 

seu descaso pela 

pandemia, é a 

autoridade ou 

instituição menos 

confiável, para 

metade dos 

internautas.



Base = 590

42%

50%

39%

32%

30%

29%

31%

24%

25%

14%

14%

13%

10%

7%

13%

9%

46%

37%

35%

29%

29%

27%

24%

20%

19%

19%

17%

17%

15%

13%

12%

10%

Presidente da República do Brasil

O Congresso Nacional (Câmara Federal e Senado): deputados e

senadores, a Assembleia Legislativa do seu estado: deputados…

Imprensa: TV, rádio, jornais, revistas, portais de notícias

Empresário

Governador do seu estado

Prefeito da sua cidade

Supremo Tribunal Federal

Igrejas, padres e pastores

Bancos

Ministério da Saúde do Brasil

Secretaria de Saúde do seu estado ou município

Hospitais

Polícia Militar do seu estado

Exército, Marinha, Força Aérea

Família e amigos próximos e comunidade

Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros

Onda 1

Onda 2

Queremos saber em quem você confia ou não confia nesta epidemia do coronavírus. Por favor, marque os 5 em que você mais confia. Agora, por favor, marque os 5 em que você mais confia

CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES NA EPIDEMIA
MENOS CONFIA

O decrédito com o 

Legislativo cai, assim 

como com o Supremo –

quem sabe por terem 

tomado posições em 

defesa do isolamento e da 

ajuda econômica. Mas 

ainda seguem entre as 

instituições mais 

desacreditadas.

Alguns itens foram acrescentados e 

outros excluídos entre a 1ª e a 2ª onda



CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES NA EPIDEMIA
MENOS CONFIA

Região

Norte/

Centro 

Oeste 

(A)

Nordest

e (B)
Sul (C1)

Sudeste 

(D)

Polícia Militar do seu estado 9% 21% A 12% 16%

Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros 6% 14% A 12% 8%

Whatsapp 43% D 37% 40% 31%

Gênero
Mulheres 

(A)

Homens 

(B)

Exército, Marinha, Força Aérea 9% 17% A

Secretaria de Saúde do seu estado ou município 14% 21% A

Whatsapp 40% B 32%

Idade

19 a 35 

anos 

(A)

37 a 55 

anos 

(B)

57 anos 

ou mais 

(C)

Empresários, donos de grandes empresas 32% C 31% C 21%

Classe AB (A)
CDE 

(B)

Família e amigos próximos e 

comunidade
9% 16% A



CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES NA EPIDEMIA
MENOS CONFIA

Escolaridade

Até o fim do ensino 

médio/colegial/2º grau

(A)

Superior completo/3º grau 

ou mais

(B)

Presidente da República do Brasil 42% 54% A

Secretaria de Saúde do seu 

estado ou município
20% B 12%

Prefeito da sua cidade 29% B 21%

O Congresso Nacional 34% 44% A

Hospitais 20% B 12%

Empresários, donos de grandes 

empresas 
27% 36% A

Família e amigos próximos e 

comunidade
14% B 8%

Cientistas, universidades e 

instituições de pesquisa
19% B 9%

Ocupação

Empresário(a) 

/ Profissional 

liberal de nível 

superior / 

Executivo de 

empresa 

privada (A)

Autônomo(a); 

Microempresá

rio (a) (B)

Funcionário(a

) público(a) 

(C)

Empregado(a) 

de empresa 

privada (D)

Aposentado(a) / 

Desempregado(

a) / Dona de 

casa (E)

Presidente da República do Brasil 38% 41% 57% B 53% 45%

Secretaria de Saúde do seu estado ou município
0% 22% 12% A 16% A 17% A

Governador do seu estado 14% 31% A 29% 32% A 28%

O Congresso Nacional 29% 38% 39% 45% E 33%

Organizações da sociedade civil 
19% 19% 10% 17% 20% C



CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES NA EPIDEMIA 
SALDO : MAIS CONFIA – MENOS CONFIA

Base = 590

62%

42%

30%

26%

23%

21%

6%

3%

3%

1%

-9%

-9%

-10%

-12%

-14%

-17%

-24%

-27%

-29%

-32%

-32%

Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros

Família e amigos próximos e comunidade

Cientistas, universidades e instituições de pesquisa

Ministério da Saúde do Brasil

Secretaria de Saúde do seu estado ou município

Hospitais

Organizações da sociedade civil 

Exército, Marinha, Força Aérea

Igrejas, padres e pastores

Polícia Militar do seu estado

Governador do seu estado

As empresas e marcas de produtos e serviços

Prefeito da sua cidade

Bancos

Imprensa: TV, rádio, jornais, revistas, portais de notícias

Supremo Tribunal Federal

Empresários, donos de grandes empresas 

Whatsapp

Redes sociais:  Facebook, Twitter, Instagram 

Presidente da República do Brasil

O Congresso Nacional 

Fica claro que, no que 

diz respeito à 

pandemia, a confiança 

se estabeleceu em 

relação à ciência e à 

medicina, assim como 

o apoio familiar.

As empresas ficam em 

uma posição neutra, 

mas os grandes 

empresários seguem 

desacreditados.



A DESCRENÇA AUMENTA A INSEGURANÇA

Parcela declara insegurança:  a quem devo seguir? Quais orientações 

são corretas? Como proceder? O que é o melhor para nós? 

“Existe uma guerra política muito grande em cima 

de tudo, hoje  a gente começa a ver o problema 

político, as pessoas usando a fatalidade, o caos de 

outras pessoas, a preocupação de outras pessoas como 

uma arma política.”

“A gente fica como se fosse marionete de 

quem deve dar a última palavra.”

✓ Disputa política traz medo: quem está com a razão? O momento exige 

trabalhar junto, cooperar e não disputar, afirmam. 

✓ Alguns: Devemos aprofundar o isolamento social ou sair para trabalhar? 



FONTES DE NOTÍCIAS SOBRE CORONAVIRUS

65%

63%

32%

21%

20%

18%

17%

3%

TV

Sites de notícias, de jornais, de revistas

Facebook, Instagram

Rádio

Através de outras pessoas conhecidas, amigos, família

Jornal e revista em papel

Whatsapp

Blogueiras(os) ou influenciadores

Base = 590Onde você se informa sobre a pandemia do coronavirus? (RM)

NET: 89%



O apoio à quarentena é maioritário, sendo que 1/3 ainda 

apoia o isolamento vertical. O apoio a um eventual 

lockdown caiu muito, de 28% para 15%.  A maioria acredita 

que a quarentena será longa, indo além de maio.

A confiança depositada na família na medicina e na ciência 

crescem.  Talvez por insistir no confronto com estes 

últimos, e pela mensagem ambígua do Executivo Federal 

(Ministério vs Presidente), vemos uma queda brutal na 

confiança do Presidente e sensível do Ministério.

Apesar de certa descrença – (ou será ceticismo ou 

prudência?) - a imprensa é a fonte de informação principal, 

quer seja TV ou internet.

As empresas e marcas ainda não assumiram um papel de 

protagonismo na crise – sua posição é neutra.  Ao 

contrário dos empresários, que seguem rejeitados.



As empresas e marcas ainda não assumiram um papel de 

protagonismo na crise – sua posição é neutra.  Ao contrário 

dos empresários, que seguem rejeitados.

A mensagem pode girar em torno de temas que a população 

apoia e busca:

• O apoio à quarentena ;

• A confiança depositada na família, na medicina e na ciência;

• Clareza de mensagem, para combater a ambiguidade 

reinante no poder público.



HÁBITOS



MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
FAZENDO MAIS QUE O NORMAL

Base = 590Durante a epidemia de coronavirus, gostaria de saber o que mudou nos seus hábitos. Diga se você está fazendo mais, menos ou igual de cada uma dessas coisas atualmente? 

89%

85%

84%

72%

71%

63%

63%

62%

56%

55%

51%

51%

46%

37%

32%

24%

20%

17%

14%

14%

12%

12%

10%

9%

9%

8%

7%

7%

5%

4%

Lavar as mãos

Usando máscara para o rosto para proteção do coronavirus

Usando álcool em gel

Usar redes sociais

Limpar a casa

Cozinhar em casa

Ver filmes e séries na TV

Ler notícias online

Tomar banho

Ver notícias na TV

Despesa com produtos de higiene pessoal em geral

Trabalhar em casa

Despesa com compras em geral

Lavar o cabelo

Compras online (ecommerce ou delivery)

Ouvir notícias no rádio

Estocando produtos em casa

Fazer atividades físicas

Fazendo a barba /depilando

Sentindo problemas de pele

Sexo, transando

Compras em supermercados e hipermercados pessoalmente

Compras em atacarejo pessoalmente

Compra em farmácias pessoalmente

Falando com médico ou terapeuta online ou por telefone

Cuidados pessoais (manicure, cuidados com o cabelo, massagens, etc)

Compra em venda direta

Fumar

Sair para trabalhar

Sair com amigos, parceiro(a) ou namorado(a)

As atividades incluídas nesta 2ª 

onda – máscaras e álcool gel, 

assim como notícias na online, 

estão entre as mais 

incrementadas pelo isolamento.

Há percepção de que as 

despesas aumentaram, mas a 

estocagem não.

Alguns itens foram acrescentados e 

outros excluídos entre a 1ª e a 2ª onda



MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
FAZENDO MAIS QUE O NORMAL

Base = 590Durante a epidemia de coronavirus, gostaria de saber o que mudou nos seus hábitos. Diga se você está fazendo mais, menos ou igual de cada uma dessas coisas atualmente? 

86%

58%

61%

56%

62%

47%

53%

44%

34%

19%

12%

89%

72%

71%

63%

63%

56%

55%

51%

37%

17%

8%

lavar as mãos

Usar redes sociais

Limpar a casa

Cozinhar em casa

Ver filmes e séries na TV

Tomar banho

Ver notícias na TV

Trabalhar em casa

Lavar cabeo

Fazer atividades físicas

Cuidados Pessoais

Onda 1

Onda 2

Aumenta o uso de redes sociais 

para lazer (não para informação 

sobre a pandemia), assim como 

higiene e limpeza e cozinha. 

Mais gente está trabalhando em 

casa.

Alguns itens foram acrescentados e 

outros excluídos entre a 1ª e a 2ª onda



Região
Norte/Centro 

Oeste (A)
Nordeste (B) Sul (C Sudeste (D)

Base 90 160 90 250

Fazer compras online 22% 36% AC 19% 38%AC

Tomar banho 57% 67% CD 44% 52%

Lavar o cabelo 40% 44% CD 28% 34%

Ver notícias na TV 59% C 61% C 42% 55%C

Ler notícias online 63% C 73% CD 49% 60%

Trabalhar em casa 49% 59% D 53% 44%

Fazer atividades físicas 14% 13% 18% 21%B

Cuidados pessoais (manicure, cuidados com o cabelo, massagens, etc) 3% 11%A 10% 6%

Indo aos supermercados e hipermercados para fazer as compras na loja 8% 16% A 9% 11%

Indo ao atacarejo, atacadão, atacado para fazer compras na loja 6% 17% ACD 8% 9%

Indo a farmácias para fazer compras na loja 11% 15% D 8% 5%

Usando álcool em gel 86% 89% D 82% 82%

Estocando produtos em casa 12% 28% AC 13% 20%

Despesa com compras em geral 42% 54%CD 39% 44%

Despesa com produtos de higiene pessoal em geral 51% 60%CD 40% 48%

Sexo, transando 6% 16%A 11% 13%A

Fumar 3% 5% 11% A 7%

MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
FAZENDO MAIS QUE O NORMAL

Classe AB (A) CDE (B)

Base 304 286

Fazer compras online 36%B 28%

Tomar banho 49% 63%A

Usar redes sociais 68% 76%A

Despesa com produtos de higiene pessoal em geral 46% 56%A

Nordeste diferencia-se por 

incremento maior em muitas 

atividades.

Nível econômico AB faz mais 

compras online.



MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
FAZENDO MAIS QUE O NORMAL

Gênero Mulheres (A) Homens (B)

Base 295 295

Fazer compras online 26% 38%A

Lavar o cabelo 42%B 32%

Cuidados pessoais (manicure, cuidados com o cabelo, massagens, etc) 10% B 5%

Usando máscara para o rosto para proteção do coronavirus 88%B 82%

Despesa com produtos de higiene pessoal em geral 57%B 45%

Idade 18 a 35 anos (A) 36 a 55 anos (B)
56 anos ou mais 

(C1)

Base 194 289 107

Cozinhar em casa 64%C 67%C 51%

Ouvir notícias no rádio 28% C 24%C 15%

Trabalhar em casa 41% 56%A 51%

Usar redes sociais 77%C 73%C 61%

Indo aos supermercados e hipermercados para 

fazer as compras na loja 12% 13%C 6%

Indo a farmácias para fazer compras na loja 8% 11%C 5%

Fazendo a barba /depilando 15%C 17%C 7%

Sexo, transando 16%C 11% 7%



Escolaridade

Até o fim do ensino 

médio/colegial/2º grau 

(A)

Superior completo/3º 

grau ou mais (B)

Base 410 180

Fazer compras online 29% 39%A

Tomar banho 59%B 48%

Limpar a casa 74%B 65%

Ler notícias online 66%B 55%

Trabalhar em casa 47% 58%A

Cuidados pessoais (manicure, cuidados com o cabelo, 

massagens, etc)
10%B 3%

Indo ao atacarejo, atacadão, atacado para fazer compras na 

loja
13%B 5%

Fazendo a barba /depilando 17%B 9%

Ocupação

Empresário(a) / 

Profissional liberal de 

nível superior / 

Executivo de empresa 

privada (A)

Autônomo(a); 

Microempresário (a) 

(B)

Funcionário(a) 

público(a) (C)

Empregado(a) de 

empresa privada (D)

Aposentado(a) / 

Desempregado(a) / 

Dona de casa (E)

Base 21 189 51 105 224

Fazer compras online 52% CE 37%E 25% 36% 25%

Ver notícias na TV 57% 59%C 37% 54%C 56%C

Ouvir notícias no rádio 19% 28%C 16% 28% 20%

Ler notícias online 52% 67%C 47% 63% 63%C

Trabalhar em casa 76%DE 58%DE 55% 45% 44%

Estocando produtos em casa 19% 26%CD 14% 13% 19%

Despesa com produtos de higiene pessoal em 

geral
43% 58%CD 37% 41% 53%CD

Fazendo a barba /depilando 14% 17%C 4% 17%C 13%C

MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
FAZENDO MAIS QUE O NORMAL



MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
FAZENDO MENOS QUE O NORMAL

Base = 590Durante a epidemia de coronavirus, gostaria de saber o que mudou nos seus hábitos. Diga se você está fazendo mais, menos ou igual de cada uma dessas coisas atualmente? 

72%

64%

61%

58%

58%

45%

42%

41%

36%

23%

21%

20%

20%

19%

18%

15%

14%

12%

9%

7%

7%

7%

7%

5%

5%

4%

2%

2%

2%

1%

Sair com amigos, parceiro(a) ou namorado(a)

Compra de supermercados pessoalmente

Sair para trabalhar

Compras em farmácias pessoalmente

Compras em atacarejo pessoalmente

Fazer atividades físicas

Cuidados pessoais (manicure, cuidados com o cabelo, massagens, etc)

Compra em venda direta

Sexo, transando

Sentindo problemas de pele

Fazendo a barba /depilando

Ver notícias na TV

Ouvir notícias no rádio

Despesa com compras em geral

Fazer compras online (e-commerce ou delivery )

Falando com médico ou terapeuta online ou por telefone

Trabalhar em casa

Estocando produtos em casa

Despesa com produtos de higiene pessoal em geral

Ler notícias online

Lavar o cabelo

Fumar

Ver filmes e séries na TV

Usar redes sociais

Usando álcool em gel

Usando máscara para o rosto para proteção do coronavirus

Cozinhar em casa

Tomar banho

Limpar a casa

Lavar as mãos

Apesar de terem a 

percepção de maiores 

gastos, as compras nas lojas 

estão sendo feitas em 

menor frequência, assim 

como todas as atividade 

sociais. A vida sexual 

também teve impacto 

negativo.

Alguns itens foram acrescentados e 

outros excluídos entre a 1ª e a 2ª onda



MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
FAZENDO MENOS QUE O NORMAL

Base = 590Durante a epidemia de coronavirus, gostaria de saber o que mudou nos seus hábitos. Diga se você está fazendo mais, menos ou igual de cada uma dessas coisas atualmente? 

34%

36%

13%

10%

5%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

45%

42%

20%

14%

7%

7%

5%

2%

2%

2%

1%

Fazer atividades físicas

Cuidados Pessoais

Ver notícias na TV

Trabalhar em casa

Lavar cabeo

Ver filmes e séries na TV

Usar redes sociais

Cozinhar em casa

Tomar banho

Limpar a casa

lavar as mãos

Onda 1

Onda 2

Atividades físicas e 

cuidados pessoais 

caem mais ainda no 

2º mês de 

quarentena. Da 

mesma maneira, 

pessoas parecem 

estar ficando 

esgotadas com 

notícias sobre a 

Covid-19.

Alguns itens foram acrescentados e 

outros excluídos entre a 1ª e a 2ª onda



MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
FAZENDO MENOS QUE O NORMAL

Região

Norte/Cen

tro Oeste 

(A)

Nordeste 

(B)
Sul (C)

Sudeste 

(D)

Base 90 160 90 250

Fazer compras online 21% 21%D 19% 14%

Ver notícias na TV 9% 19%A 30%AB 21%A

Fazer atividades físicas 38% 51%A 46% 44%

Cuidados pessoais (manicure, cuidados com o cabelo, massagens, 

etc)
46%D 56%CD 41% 32%

Sair para trabalhar 49% 57% 60% 68%AB

Falando com médico ou terapeuta online ou por telefone 14% 19%C 10% 15%

Despesa com compras em geral 27%B 16% 20% 18%

Sexo, transando 46%BC 33% 30% 37%

Gênero Mulheres (A) Homens (B)

Base 295 295

Fazer compras online 21%B 14%

Cuidados pessoais (manicure, cuidados com o cabelo, 

massagens, etc)
59%B 25%

Sair para trabalhar 56% 66%A

Fazendo compra de representantes (tipo Avon, Natura, 

Tupperware)
46%B 37%

Classe AB (A) CDE (B)

Base 304 286

Trabalhar em casa 10% 19%A

A região Norte é a 

que mais reporta 

redução na 

atividade sexual. Sul 

parece ser a região 

mais cansada das 

notícias na TV.



MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
FAZENDO MENOS QUE O NORMAL

Idade 18 a 35 anos (A) 36 a 55 anos (B) 56 anos ou mais (C)

Base 194 289 107

Ouvir notícias no rádio 22%C 21%C 12%

Trabalhar em casa 21%BC 11% 7%

Sair para trabalhar 62% C 64%C 50%

Indo a farmácias para fazer compras na loja 52% 62%A 60%

Sentindo problemas de pele 27%C 23% 17%

Sexo, transando 34% 40%C 27%

Até o fim do ensino 

médio/colegial/2º grau 

(A)

Superior completo/3º 

grau ou mais (B)

Base 410 180

Sair para trabalhar 58% 68%A

Indo ao atacarejo, atacadão, atacado para fazer compras na loja 54% 67%A

Estocando produtos em casa 14%B 8%

Ocupação

Empresário(a) / 

Profissional liberal de 

nível superior / 

Executivo de 

empresa privada (A)

Autônomo(a); 

Microempresário 

(a) (B)

Funcionário(a) 

público(a) (C)

Empregado(a) de 

empresa privada 

(D)

Aposentado(a) / 

Desempregado / 

Dona de casa (E)

Base 21 189 51 105 224

Fazer compras online 10% 14% 16% 18% 22%B

Ouvir notícias no rádio 29% 26%CDE 14% 15% 17%

Trabalhar em casa 5% 13% 12% 13% 17%A

Sair para trabalhar 76%DE 77%DE 75%DE 52% 47%

Indo aos supermercados e hipermercados para fazer as compras na loja 62% 64% 67% 54% 67%D

Sentindo problemas de pele 19% 25%C 14% 27%C 22%

Despesa com produtos de higiene pessoal em geral 10% 5% 8% 15%B 8%

Sexo, transando 43% 38%C 24% 34% 37%C

Empregados 

privados, ainda que 

com 50% 

reportando redução, 

são os que menos 

diminuíram a ida ao 

trabalho 

fisicamente.



MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
SALDO : FAZENDO MAIS – FAZENDO MENOS

Base = 590

88%

81%

80%

70%

67%

61%

57%

55%

54%

42%

37%

35%

29%

27%

14%

8%

4%

0%

-6%

-7%

-9%

-24%

-28%

-34%

-35%

-47%

-49%

-52%

-56%

-68%

Lavar as mãos

Usando máscara para o rosto

Usando álcool em gel

Limpar a casa

Usar redes sociais

Cozinhar em casa

Ver filmes e séries na TV (aberta, assinatura, streaming)

Ler notícias online

Tomar banho

Despesa com produtos de higiene pessoal em geral

Trabalhar em casa

Ver notícias na TV

Lavar o cabelo

Despesa com compras em geral

Fazer compras online 

Estocando produtos em casa

Ouvir notícias no rádio

Fumar
Fazendo a barba /depilando

Falando com médico ou terapeuta online ou por telefone

Sentindo problemas de pele 

Sexo, transando

Fazer atividades físicas

Cuidados pessoais (manicure, cuidados com o cabelo, massagens, etc)

Fazendo compra de representantes (tipo Avon, Natura, Tupperware)

Indo ao atacarejo, atacadão, atacado para fazer compras na loja

Indo a farmácias para fazer compras na loja

Indo aos supermercados e hipermercados para fazer as compras na loja

Sair para trabalhar

Sair com amigos, parceiro(a) ou namorado(a)

O panorama é o seguinte:

as pessoas confinadas em casa, 

trabalhando e conciliando tarefas 

domésticas, se limpando e a tudo ao 

seu redor obsessivamente; protegendo-

se, com álcool gel e máscaras; e 

passando todo o resto do tempo nas 

telas da TV, computadores e celulares.

Com isso, sobra pouca disponibilidade 

– emocional ou de tempo - para se 

cuidarem e para a vida sexual.

Com a vida social também estancada 

(ainda que as redes sociais possam em 

parte ser um paliativo) e a grande 

preocupação com a subsistência e 

incerteza sobre presente e futuro, a 

saúde mental da população se junta à 

preocupação com a saúde pública.



MUDANÇAS DE HÁBITOS NA QUARENTENA
SALDO : FAZENDO MAIS – FAZENDO MENOS

Base = 590

85%

59%

55%

53%

56%

45%

34%

40%

29%

-16%

-24%

88%

70%

67%

61%

57%

54%

37%

35%

29%

-28%

-34%

Onda 1

Onda 2

Lavar as mãos

Limpar a casa

Usar redes sociais

Cozinhar em casa

Ver filmes e séries na TV 

(aberta, assinatura, streaming)

Tomar banho

Trabalhar em casa

Ver notícias na TV

Lavar o cabelo

Fazer atividades físicas

Cuidados pessoais (manicure, cuidados com o cabelo, 

massagens, etc)



DIGITAL BEHAVIOUR DURING LOCKDOWN 
(CONTACT BAN) IN GER



AS NOVAS ROTINAS: TRÊS ÁREAS PREDOMINAM NO 
DISCURSO DOS ENTREVISTADOS

✓ Nasce uma nova forma 

de trabalhar para uma 

parcela importante 

(home office integral). 

✓ Obrigações domésticas 

intensificadas: limpar mais, 

cozinhar mais, abastecer a 

casa; 

✓ Cuidar e supervisionar 

vida escolar dos filhos. 
✓ Divertir-se e 

socializar em 

casa. 

Para quem faz home office 

integral há grandes desafios: 

• Regrar e separar:  trabalho 

e vida doméstica; 

• Conciliar filhos: “no início 

ficava preocupada dele 

aparecer na reunião. Agora 

relaxei.” 

• Sensação geral de trabalhar 

mais

• Render menos do que o 

normal. 

• Comer ao longo do dia! 

Com relação às tarefas domésticas: 

• Cozinhar todos os dias em todas as 

refeições: novidade

• Prazer na nova tarefa – “fiz feijão 

pela primeira vez”, comer mais 

saudável

• Mais coisas feitas em casa:  “a gente 

faz pizza em casa, a gente faz torta; 

coisas que a gente comprava na 

rua”.

• A casa é limpa com mais frequência, 

afirmam. Preocupação com o contágio da 

doença e uma casa com mais gente fica 

suja com mais frequência.   

Muito uso de redes sociais: assistir lives pelo Youtube, Instagram. Comunicar-se com amigos pelos mais diversos aplicativos. 

Reunir-se com a família, comemorar aniversários.  

Valorização das relações:  “O distanciamento está servindo 

para a gente ver como as pessoas são importantes ao nosso redor. 

Eu acho que essa parte da sociedade e da família eu acho que as 

pessoas vão ter mais carinho, conversar mais.” (mulheres) 

Observam-se duas tendências: 

Grandes esforços de autoindulgência para 

compensar os tempos difíceis: comendo coisas 

gostosas,  se dando prazer ou cobrando-se menos. 



FICAR EM CASA NÃO ESTIMULA A VAIDADE...

Pouco falam sobre a vaidade. O que aparece são inciativas de 

DO IT YOURSELF e experimentações: 

• Pintar os cabelos, fazer as unhas (mulheres) 

• Cortar os próprios cabelos (homens) 

“Então aí eu comecei a fazer isso, pintei o cabelo nessa 

quarentena, cortei o cabelo, comecei a fazer tudo sozinha 

em casa, cortei a franja.” (mulheres) 

“Eu tenho comprado até mais assim, esmalte 

para pintar a unha em casa, tinta de cabelo, eu já 

pintei o cabelo da minha sogra.”  (mulheres)



18%

23%

32%

27%

Menos Igual Mais Não tenho esse hábito

COMPRAS ONLINE

Base = 590

49%

35%

26%

19%

19%

18%

18%

18%

17%

13%

13%

10%

Comida pronta para viagem/delivery (tipo

Pizza, Chinesa, Esfirra, Sanduíches)

Medicamentos

Produto de uso e higiene pessoal

Alimentos para cozinhar e bebidas

Produtos de limpeza

Roupas e calçados

Utensílios para a casa

Cosméticos

Eletrônicos

Presentes para você mesmo(a)

Presentes para outras pessoas

Produtos de lavagem de roupa

O que comprou?

+Homens (21%)

+Homens (39%)

+18-35 anos(23%)

+18-55 anos

+18-55 anos

As compras online crescem. Delivery é o mais 

importante, mas também aparecem com força 

compras tradicionalmente feitas em supermercados e 

farmácias. 

Além destes, a compra de duráveis, roupas e calçados e 

presentes tem presença importante.

PARA QUEM MENCIONOU FAZER COMPRAS ONLINE: O que você tem comprado online? Onde você compra online? Como tem sido sua experiência com a compra online? RU



COMPRAS ONLINE: TUDO CONSPIRA 
A FAVOR

Os solteiros e sem filhos relatam muito uso de aplicativos.  Sempre reparando em como gastar 

menos frete, menos taxa de entrega, cupons de desconto.  Obter vantagens.

Quem já comprava diz que agora compra mais, compra tudo:  “eu sempre tive a prática de 

comprar online, só que agora é tudo, você precisa de pilha, você compra online.” 

Alguns descobriram as vantagens de fazer supermercado online: dá para comparar preços, saber o 

total antes de passar a compra, procurar promoções com calma. 

Muitas promoções e serviço rápido nas lojas online (como Americanas.com), o que acaba 

incentivando ainda mais a comprar online. 



COMPRAS ONLINE

Base = 428PARA QUEM MENCIONOU FAZER COMPRAS ONLINE: O que você tem comprado online? Onde você compra online? Como tem sido sua experiência com a compra online? RU

59%

44%

39%

14%

Aplicativos de entrega de comida (tipo

iFood)

Aplicativo ou site de compras virtuais (tipo

Amazon, Americanas.com)

Aplicativo ou site da marca do produto que

você quer comprar (do próprio fabricante)

Aplicativo de entregas (tipo Rappi, James)

Como comprou?

3%

27%

70%

Negativa

Neutra

Positiva

Como foi a experiência?

+Homens (18%)

+Ensino superior 

(50%)

A experiência com os sites e 

aplicativos tem sido positiva, o 

que reforça a possibilidade de 

este hábito se estabelecer após 

a pandemia.



Nesta 6ª semana de quarentena, vemos que o trabalho em 

casa, os cuidados com a casa e com a higiene e a vida digital se 

intensificaram. Uso sem precedentes de álcool gel e máscaras 

confirmam-se, assim como a percepção de que as despesas 

aumentaram.  Noticias na TV diminuem, assim como a 

vaidade, cuidados com cabelo, unhas e vida sexual; além 

obviamente da vida social e das saídas de casa. 

O esgotamento previsto pelos especialistas, dada a sobrecarga 

de tensão, começa a mostrar-se com força. Os problemas de 

saúde pública, a tensão política na coordenação ao combate à 

pandemia,  a demanda pela conciliação de vida pessoal, tarefas 

domésticas e trabalho em casa e a queda em atividades 

“descompressoras” (sair, vida social, sexo, esportes, 

pampering) acumulam-se num caldeirão potencialmente 

danoso emocionalmente.



As compras online poderiam ser um momento de 

autoindulgência nessa tensão toda.  Entretanto, os itens 

comprados têm sido mais utilitários na sua maioria. Talvez 

a compra de comida para viagem tenha um papel de se 

oferecer um momento especial, assim como a compra de 

eletrônicos, roupas e calçados e presentes, apesar de ainda 

relativamente pequenas.

A experiencia positiva com compras online pode ser sinal 

de que o e-commerce realmente será intensificado, 

mesmo após a quarentena.



A sobrecarga de tensão – política,  na coordenação ao 

combate à pandemia,  a demanda pela conciliação de 

vida pessoal, tarefas domésticas e trabalho em casa e a 

queda em atividades “descompressoras” (sair, vida 

social, sexo, esportes, pampering) acumulam-se num 

caldeirão potencialmente danoso emocionalmente.

As compras online poderiam ser um momento de 

autoindulgência nessa tensão toda e a experiência 

positiva pode ser sinal de que o e-commerce realmente 

será intensificado, mesmo após a quarentena.



CONSUMO



72%

73%

48%

36%

32%

65%

30%

22%

27%

13%

63%

60%

45%

33%

30%

30%

28%

21%

19%

17%

Shampoo, condicionador para o cabelo

Barbeadores e depiladores

Perfumes

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Refrigerantes

Bebidas em pó para preparar

Vitaminas e suplementos alimentares

Esmalte e produtos para unha

Cervejas

Maquiagem

Onda 1

Onda 2

MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM IGUAL AO NORMAL

Base = 590Para cada um dos tipos de produtos abaixo, por favor diga se você está usando mais, menos ou igual a antes do coronavírus?



63%
60%

57%
54%

54%
54%
54%
54%

49%
48%

47%
46%

45%
45%
45%

43%
41%

40%
40%

39%
39%

39%
36%

34%
33%
32%
32%
32%

30%
30%

29%
28%

28%
22%

21%
19%

17%
17%

Shampoo, condicionador para o cabelo

Barbeadores e depiladores

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, desodorantes

Medicamentos genéricos

Amaciante para roupas

Medicamentos para dor

Sabonete em barra ou líquido normal

Hidratantes para o corpo

Enxaguante bucal

Frango

Alimentos essenciais (arroz, feijão, macarrão, frutas e verduras)

Sabão de lavagem de roupa

Perfumes

Carne Bovina

Biscoitos salgados

Desinfetante

Protetor solar para rosto

Peixe

Sabonete em barra ou líquido antibacteriano

Medicamentos antigripais

Carne suína

Hidratantes para as mãos

Protetor solar para corpo

Chocolates, balas e biscoitos doces

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa

Produtos para passar roupas

Salgadinhos

Refrigerantes

Bebidas em pó para preparar

Coloração, tintura para o cabelo

Vitaminas e suplementos alimentares

Lenços Umedecidos

Álcool 46%

Esmalte e produtos para unha

Cervejas

Álcool 70%

Maquiagem

MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM IGUAL AO NORMAL

Base = 590Para cada um dos tipos de produtos abaixo, por favor diga se você está usando mais, menos ou igual a antes do coronavírus?

= categorias mais estáveis



14%

21%

9%

8%

11%

7%

6%

5%

2%

2%

23%

18%

15%

14%

11%

10%

10%

9%

5%

3%

Shampoo, condicionador para o cabelo

Vitaminas e suplementos alimentares

Barbeadores e depiladores

Bebidas em pó para preparar

Refrigerantes

Cervejas

Perfumes

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Esmalte e produtos para unha

Maquiagem

Onda 1

Onda 2

MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MAIS QUE O NORMAL

Base = 590Para cada um dos tipos de produtos abaixo, por favor diga se você está usando mais, menos ou igual a antes do coronavírus?



69%
46%

45%
43%
43%

39%
38%

37%
32%

28%
24%
24%
24%
23%
23%

21%
19%
19%

18%
18%
18%

17%
15%
15%
14%

14%
13%
13%

12%
11%

10%
10%
10%

9%
9%

6%
5%

3%

Álcool 70%

Alimentos essenciais (arroz, feijão, macarrão, frutas e verduras)

Desinfetante

Sabão de lavagem de roupa

Sabonete em barra ou líquido antibacteriano

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, desodorantes

Sabonete em barra ou líquido normal

Frango

Medicamentos antigripais

Álcool 46%

Carne Bovina

Amaciante para roupas

Medicamentos para dor

Shampoo, condicionador para o cabelo

Chocolates, balas e biscoitos doces

Biscoitos salgados

Hidratantes para as mãos

Medicamentos genéricos

Vitaminas e suplementos alimentares

Hidratantes para o corpo

Peixe

Carne suína

Enxaguante bucal

Barbeadores e depiladores

Lenços Umedecidos

Bebidas em pó para preparar

Protetor solar para rosto

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa

Salgadinhos

Refrigerantes

Cervejas

Perfumes

Produtos para passar roupas

Protetor solar para corpo

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Coloração, tintura para o cabelo

Esmalte e produtos para unha

Maquiagem

Base = 590Para cada um dos tipos de produtos abaixo, por favor diga se você está usando mais, menos ou igual a antes do coronavírus?

MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MAIS QUE O NORMAL



MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MAIS QUE O NORMAL

Regiões
Norte/Centro 

Oeste (A)

Nordeste (B) Sul (C) Sudeste (D)

Base 90 160 90 250

Carnes bovina 19% 31% A 23% 22%

Frango 39% 45% D 34% 31%

Peixe 21% 23% C 12% 16%

Salgadinhos 6% 17% A 11% 11%

Biscoitos salgados 16% 34% ACD 14% 18%

Sabão de lavagem de roupa 38% 51% AD 43% 40%

Amaciante para roupas 22% 19% 34% B 24%

Medicamentos para dor 27% 31% CD 19% 19%

Vitaminas e suplementos alimentares 18% 26% CD 11% 16%

Medicamentos antigripais 28% 45% ACD 20% 30% C

Perfume 6% 15% AD 10% 8%

Refrigerantes 7% 10% 12% 14% A

Cervejas 2% 11% A 12% A 12% A

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, 

desodorantes 39% 47% D 37% 34%

Protetor solar para rosto 17% C 16% C 7% 11%

Protetor solar para corpo 10% 11% C 3% 8% C

Absorventes e outros produtos íntimos femininos 10% D 18% CD 8% 2%

Barbeadores e depiladores 12% 23% ACD 7% 13%

Medicamentos genéricos 22% 24% C 12% 17%

Coloração, tintura para o cabelo 1% 8% A 4% 6% A

Enxaguante bucal 8% 21% AC 8% 16% AC



MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MAIS QUE O NORMAL

Gênero Mulheres (A) Homens (B)

Base 295 295

Carnes bovina 28% B 20%

Frango 42% B 31%

Biscoitos salgados 26% B 17%

Chocolates, balas e biscoitos doces 27% B 19%

Álcool 70 74% B 64%

Medicamentos para dor 28% B 19%

Vitaminas e suplementos alimentares 22% B 15%

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, 

escovas, desodorantes 45% B 32%

Classe AB (A) CDE (B)

Base 304 286

Desinfetante 49% B 40%

Produtos de higiene pessoal – pasta 

de dente, escovas, desodorantes
35% 43% A

Escolaridade

Até o fim do 

ensino 

médio/colegial/2º 

grau (A)

Superior 

completo/3º grau 

ou mais (B)

Base 410 180

Carnes bovina 27% B 18%

Frango 41% B 27%

Medicamentos antigripais 35% B 26%

Refrigerantes 13% B 7%

Protetor solar para rosto 15% B 8%

Absorventes e outros produtos íntimos femininos 10% B 6%

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa 14% B 8%

Medicamentos genéricos 22% B 13%



Ocupação

Empresário(a) / 

Profissional liberal de 

nível superior / Executivo 

de empresa privada

(A)

Autônomo(a); 

Microempresário 

(a) 

(B)

Funcionário(a) 

público(a) 

(C)

Empregado(a) de 

empresa privada 

(D)

Aposentado(a) / 

Desempregado(a) 

/ Dona de casa 

(E)

Base 21 189 51 105 224

Carnes bovina 10% 25% A 20% 25% A 26% A

Frango 24% 39% 25% 31% 41% C

Chocolates, balas e biscoitos doces 14% 28% C 14% 18% 25%

Produtos para passar roupa 14% 12% C 0% 6% C 12% CD

Medicamentos para dor 14% 25% C 14% 27% C 24%

Vitaminas e suplementos alimentares 24% 22% D 14% 11% 19%

Medicamentos antigripais 29% 36% C 20% 30% 33% C

Perfume 0% 11% A 6% 13% A 10% A

Refrigerantes 0% 12% AC 2% 16% AC 12% AC

Sabonete em barra ou líquido antibacteriano 29% 48% C 31% 40% 43%

Shampoo, condicionador para o cabelo 14% 27% C 8% 23% C 25% C

Bebidas em pó para preparar 10% 14% C 4% 16% C 15% C

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, 

desodorantes
24% 44% AC 25% 37% 39%

Protetor solar para rosto 10% 14% C 4% 16% C 13% C

Hidratantes para as mãos 29% 26% CE 12% 19% 15%

Absorventes e outros produtos íntimos femininos 5% 11% CD 4% 5% 10%

Barbeadores e depiladores 5% 19% AC 2% 16% C 14% C

Medicamentos genéricos 10% 22% C 8% 20% C 19% C

Lenços umedecidos 14% 19% C 6% 11% 14% C

Enxaguante bucal 5% 20% A 10% 15% 13%

MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MAIS QUE O NORMAL



MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MAIS QUE O NORMAL

Idade 18 a 35 anos (A) 36 a 55 anos (B) 56 anos ou mais (C)

Base 194 289 107

Alimentos essenciais (arroz, feijão, macarrão) 56% BC 43% 36%

Carnes bovina 32% BC 21% 19%

Frango 40% C 38% C 25%

Biscoitos salgados 23% C 24% C 12%

Chocolates, balas e biscoitos doces 28% C 22% 15%

Sabão de lavagem de roupa 48% C 43% 34%

Álcool 45 26% 33% C 21%

Amaciante para roupas 26% C 26% C 16%

Medicamentos para dor 26% C 27% C 11%

Medicamentos antigripais 36% C 34% C 21%

Shampoo, condicionador para o cabelo 28% C 24% C 13%

Bebidas em pó para preparar 19% C 12% 9%

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, desodorantes 44% C 40% C 23%

Barbeadores e depiladores 18% C 16% C 5%

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa 19% BC 12% C 3%



36%

34%

21%

23%

12%

10%

13%

12%

8%

4%

40%

36%

32%

24%

21%

19%

16%

13%

13%

4%

Perfumes

Refrigerantes

Maquiagem

Cervejas

Esmalte e produtos para unha

Bebidas em pó para preparar

Barbeadores e depiladores

Vitaminas e suplementos alimentares

Shampoo, condicionador para o cabelo

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Onda 1

Onda 2

Base = 590Para cada um dos tipos de produtos abaixo, por favor diga se você está usando mais, menos ou igual a antes do coronavírus?

MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MENOS QUE O NORMAL



40%
36%

33%
32%
32%

32%
30%

28%
26%

26%
24%
24%

24%
23%

21%
19%
19%
19%

18%
18%

16%
16%
16%
16%

15%
15%

14%
13%

13%
13%

12%
10%
10%

9%
9%

7%
4%

4%

Perfumes

Refrigerantes

Salgadinhos

Chocolates, balas e biscoitos doces

Protetor solar para corpo

Maquiagem

Peixe

Carne Bovina

Protetor solar para rosto

Carne suína

Biscoitos salgados

Coloração, tintura para o cabelo

Cervejas

Hidratantes para as mãos

Esmalte e produtos para unha

Álcool 46%

Bebidas em pó para preparar

Hidratantes para o corpo

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa

Enxaguante bucal

Medicamentos antigripais

Medicamentos para dor

Amaciante para roupas

Barbeadores e depiladores

Lenços Umedecidos

Produtos para passar roupas

Medicamentos genéricos

Frango

Vitaminas e suplementos alimentares

Shampoo, condicionador para o cabelo

Desinfetante

Álcool 70%

Sabão de lavagem de roupa

Sabonete em barra ou líquido antibacteriano

Sabonete em barra ou líquido normal

Alimentos essenciais (arroz, feijão, macarrão, frutas e verduras)

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, desodorantes

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Base = 590Para cada um dos tipos de produtos abaixo, por favor diga se você está usando mais, menos ou igual a antes do coronavírus?

MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MENOS QUE O NORMAL



MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MENOS QUE O NORMAL

Regiões
Norte/Centro 

Oeste (A)

Nordeste (B) Sul (C) Sudeste (D)

Base 90 160 90 250

Carnes bovina 30% 28% 19% 31% C

Carne suína 26% 28% C 17% 28% C

Frango 13% 11% 9% 16% C

Peixe 27% 26% 24% 36% BC

Salgadinhos 36% 28% 27% 38% BC

Biscoitos salgados 26% 16% 21% 30% B

Desinfetante 11% 13% C 6% 13% C

Amaciante para roupas 17% 19% C 9% 16% C

Medicamentos para dor 21% B 10% 18% 18% B

Medicamentos antigripais 19% 11% 24% B 16%

Maquiagem 46% CD 42% CD 29% 22%

Perfume 46% C 41% 31% 40%

Shampoo, condicionador para o cabelo 13% C 15% C 4% 14% C

Bebidas em pó para preparar 17% 15% 14% 24% BC

Barbeadores e depiladores 19% 12% 10% 19% BC

Esmalte e produtos para unha 33% D 31% D 23% D 10%

MENOS CONSUMO
Até o fim do ensino 

médio/colegial/2º grau (A)

Superior completo/3º grau 

ou mais (B)

Base 410 180

Carne suína 29% B 18%

Peixe 32% B 24%

Salgadinhos 37% B 25%

Biscoitos salgados 27% B 18%

Vitaminas e suplementos alimentares 16% B 8%

Cervejas 26% B 17%

Bebidas em pó para preparar 21% B 13%

Hidratante para o corpo 21% B 13%

Barbeadores e depiladores 18% B 10%

Lenços umedecidos 18% B 11%



MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
CONSOMEM MENOS QUE O NORMAL

Gênero Mulheres (A) Homens (B)

Base 295 295

Álcool 45 22% B 16%

Maquiagem 50% B 14%

Esmalte e produtos para unha 39% B 4%

Idade 18 a 35 anos (A) 36 a 55 anos (B) 56 anos ou mais (C)

Base 194 289 107

Carne suína 26% 28% C 18%

Peixe 33% C 31% C 20%

Álcool 45 19% 21% C 12%

Amaciante para roupas 20% C 16% 10%

Vitaminas e suplementos alimentares 18% C 13% C 5%

Sabonete em barra ou líquido normal 13% BC 7% 6%

Sabonete em barra ou líquido antibacteriano 12% C 9% 6%

Cervejas 19% 24% 33% A

Bebidas em pó para preparar 23% C 18% 12%

Hidratantes para as mãos 26% C 23% 15%

Classe AB (A) CDE (B)

Base 304 286

Carnes bovina 23% 33% A

Carne suína 19% 32% A

Biscoitos salgados 18% 30% A

Desinfetante 8% 16% A

Produtos para passar roupa 12% 18% A

Refrigerantes 28% 45% A

Shampoo, condicionador para o cabelo 10% 16% A

Bebidas em pó para preparar 15% 22% A

Barbeadores e depiladores 13% 19% A

MENOS CONSUMO

Até o fim do 

ensino 

médio/colegial/2º 

grau (A)

Superior 

completo/3º grau 

ou mais (B)

Base 410 180

Carne suína 29% B 18%

Peixe 32% B 24%

Salgadinhos 37% B 25%

Biscoitos salgados 27% B 18%

Vitaminas e suplementos 

alimentares
16% B 8%

Cervejas 26% B 17%

Bebidas em pó para preparar 21% B 13%

Hidratante para o corpo 21% B 13%

Barbeadores e depiladores 18% B 10%

Lenços umedecidos 18% B 11%



MENOS CONSUMO

Empresário(a) / 

Profissional liberal 

de nível superior / 

Executivo de 

empresa privada

(A)

Autônomo(a); 

Microempresário 

(a) 

(B)

Funcionário(a) 

público(a) 

(C)

Empregado(a) de 

empresa privada 

(D)

Aposentado(a) / 

Desempregado(a) / 

Dona de casa 

(E)

Base 21 189 51 105 224

Carnes bovina 5% 34% AC 10% 26% AC 30% AC

Carne suína 10% 26% AC 10% 25% AC 31% AC

Peixe 14% 33% AC 20% 30% 31% A

Biscoitos salgados 19% 25% C 6% 22% C 29% C

Sabão de lavagem de roupa 5% 6% 6% 10% 14% BC

Álcool 46 10% 24% AC 12% 16% 18%

Maquiagem 10% 34% A 29% A 27% A 35% A

Perfume 24% 42% C 24% 35% 46% AC

Refrigerantes 19% 41% AC 24% 34% 38% AC

Sabonete em barra ou líquido normal 5% 10% C 2% 6% 11% C

Cervejas 24% 31% CE 16% 22% 20%

Bebidas em pó para preparar 14% 22% CD 6% 12% 23% CD

Protetor solar para rosto 10% 30% A 18% 25% A 28% A

Protetor solar para corpo 19% 42% ACD 18% 23% 33% CD

Hidratantes para as mãos 0% 25% AC 8% A 25% AC 25% AC

Hidratante para o corpo 0% 19% A 10% A 18% A 23% AC

Barbeadores e depiladores 0% 19% AD 10% A 10% A 18% AD

Esmalte e produtos para unha 10% 25% AC 12% 16% 24% AC

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa 5% 22% AC 6% 14% 21% AC

Coloração, tintura para o cabelo 14% 27% D 18% 17% 27% D

Lenços umedecidos 0% 19% AC 4% 14% AC 17% AC

Enxaguante bucal 19% 18% 14% 12% 21% D



MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
SALDO : CONSOMEM MAIS  – CONSOMEM MENOS

Base = 590

59%
38%

34%
33%
33%
33%

29%
23%

16%
11%

9%
8%

7%
5%
5%
5%

-1%
-1%
-1%

-3%
-3%
-3%

-4%
-5%
-5%
-6%

-9%
-9%

-12%
-13%
-14%

-16%
-18%

-21%
-24%

-25%
-29%

-30%

Álcool 70

Alimentos essenciais (arroz, feijão, macarrão)

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, desodorantes

Sabão de lavagem de roupa

Desinfetante

Sabonete em barra ou líquido antibacteriano

Sabonete em barra ou líquido normal

Frango

Medicamentos antigripais

Shampoo, condicionador para o cabelo

Álcool 46

Amaciante para roupas

Medicamentos para dor

Vitaminas e suplementos alimentares

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Medicamentos genéricos
Hidratante para o corpo

Lenços umedecidos

Barbeadores e depiladores

Biscoitos salgados

Hidratantes para as mãos

Enxaguante bucal

Carnes bovina

Bebidas em pó para preparar

Produtos para passar roupa

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa

Carne suína

Chocolates, balas e biscoitos doces

Peixe

Cervejas

Protetor solar para rosto

Esmalte e produtos para unha

Coloração, tintura para o cabelo

Salgadinhos

Protetor solar para corpo

Refrigerantes

Maquiagem

Perfume

Aumento: 

• Álcool 70, álcool 46

• Alimentos básicos

• Higiene pessoal

• Sabonete normal e antibac

• Detergente roupa

• Desinfetante

• Frango

• Antigripais

• Shampoo e condicionador



MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
SALDO : CONSOMEM MAIS  – CONSOMEM MENOS

Base = 590

59%
38%

34%
33%
33%
33%

29%
23%

16%
11%

9%
8%

7%
5%
5%
5%

-1%
-1%
-1%

-3%
-3%
-3%

-4%
-5%
-5%
-6%

-9%
-9%

-12%
-13%
-14%

-16%
-18%

-21%
-24%

-25%
-29%

-30%

Álcool 70

Alimentos essenciais (arroz, feijão, macarrão)

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, desodorantes

Sabão de lavagem de roupa

Desinfetante

Sabonete em barra ou líquido antibacteriano

Sabonete em barra ou líquido normal

Frango

Medicamentos antigripais

Shampoo, condicionador para o cabelo

Álcool 46

Amaciante para roupas

Medicamentos para dor

Vitaminas e suplementos alimentares

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Medicamentos genéricos
Hidratante para o corpo

Lenços umedecidos

Barbeadores e depiladores

Biscoitos salgados

Hidratantes para as mãos

Enxaguante bucal

Carnes bovina

Bebidas em pó para preparar

Produtos para passar roupa

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa

Carne suína

Chocolates, balas e biscoitos doces

Peixe

Cervejas

Protetor solar para rosto

Esmalte e produtos para unha

Coloração, tintura para o cabelo

Salgadinhos

Protetor solar para corpo

Refrigerantes

Maquiagem

Perfume

Estáveis: 

• Amaciantes, passa roupas

• Analgésicos, vitaminas, genéricos

• Absorventes, lenços umedecidos

• Hidratantes corpo e mãos, cosméticos 

feitos em casa

• Barbeadores e depiladores

• Biscoitos salgados, bebidas em pó

• Enxaguatório

• Carne bovina



MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
SALDO : CONSOMEM MAIS  – CONSOMEM MENOS

Base = 590

59%
38%

34%
33%
33%
33%

29%
23%

16%
11%

9%
8%

7%
5%
5%
5%

-1%
-1%
-1%

-3%
-3%
-3%

-4%
-5%
-5%
-6%

-9%
-9%

-12%
-13%
-14%

-16%
-18%

-21%
-24%

-25%
-29%

-30%

Álcool 70

Alimentos essenciais (arroz, feijão, macarrão)

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, desodorantes

Sabão de lavagem de roupa

Desinfetante

Sabonete em barra ou líquido antibacteriano

Sabonete em barra ou líquido normal

Frango

Medicamentos antigripais

Shampoo, condicionador para o cabelo

Álcool 46

Amaciante para roupas

Medicamentos para dor

Vitaminas e suplementos alimentares

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Medicamentos genéricos
Hidratante para o corpo

Lenços umedecidos

Barbeadores e depiladores

Biscoitos salgados

Hidratantes para as mãos

Enxaguante bucal

Carnes bovina

Bebidas em pó para preparar

Produtos para passar roupa

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa

Carne suína

Chocolates, balas e biscoitos doces

Peixe

Cervejas

Protetor solar para rosto

Esmalte e produtos para unha

Coloração, tintura para o cabelo

Salgadinhos

Protetor solar para corpo

Refrigerantes

Maquiagem

Perfume

Queda: 

• Carne suína e peixe

• Chocolates e confeitos

• Cervejas e refrigerantes

• Protetor rosto e corpo, esmaltes, coloração, 

maquiagem, perfumes

• Salgadinhos



MUDANÇAS DE CONSUMO DURANTE A CRISE
SALDO : CONSOMEM MAIS  – CONSOMEM MENOS

Base = 590

6%

8%

1%

-4%

-2%

-16%

-10%

-23%

-19%

-29%

11%

5%

5%

-1%

-5%

-13%

-16%

-25%

-29%

-30%

Shampoo, condicionador para o cabelo

Vitaminas e suplementos alimentares

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Barbeadores e depiladores

Bebidas em pó para preparar

Cervejas

Esmalte e produtos para unha

Refrigerantes

Maquiagem

Perfume

Onda 1

Onda 2



QUAIS PRODUTOS MAIS BARATOS COMPRAM 
DURANTE E APÓS A PANDEMIA

47%
45%

43%
43%

42%
42%

42%
42%

41%
39%

37%
36%

35%
35%

35%
35%

34%
33%
33%

32%
32%

31%
29%
29%

27%
25%

24%
24%
24%

22%
22%
22%

22%
21%

21%
20%

19%
18%

17%

Alimentos essenciais (arroz, feijão, macarrão)

Desinfetante

Frango

Sabão de lavagem de roupa

Sabonete em barra ou líquido normal

Sabonete em barra ou líquido antibacteriano

Carnes bovina

Shampoo, condicionador para o cabelo

Alcool 70

Amaciante para roupas

Chocolates, balas e biscoitos doces

Medicamentos genéricos

Hidratante para o corpo

Barbeadores e depiladores

Biscoitos salgados

Medicamentos para dor

Medicamentos antigripais

Perfume

Enxaguante bucal

Carne suína

Peixe

Protetor solar para rosto

Refrigerantes

Hidratantes para as mãos

Protetor solar para corpo

Cosméticos e produtos para cabelo e pele feitos em casa

Salgadinhos

Alcool 46

Bebidas em pó para preparar

Produtos de higiene pessoal – pasta de dente, escovas, desodorantes

Coloração, tintura para o cabelo

Lenços umedecidos

Absorventes e outros produtos íntimos femininos

Vitaminas e suplementos alimentares

Cervejas

Produtos para passar roupa

Esmalte e produtos para unha

Maquiagem

Nenhum

Base = 590

Por favor, selecione na lista todos os tipos de produtos que você está ou vai passar a comprar mais baratos

mediana

Na lista de produtos 

cujo consumo 

aumentou, a única 

categoria que fica abaixo 

da mediana entre os 

mais baratos são os 

produtos de higiene 

pessoal.

Ou seja, em quase a 

totalidade dos produtos 

mais procurados, há 

busca também mais 

intensa por mais 

baratos.

Dentre as categorias que mais caem em 

consumo, há maior resiliência no preço. Entre elas 

estão cervejas e refrigerantes, protetor rosto e 

corpo, esmaltes, coloração, maquiagem,  perfumes 

e salgadinhos. 

Além de já mencionados produtos de higiene 

pessoal, passagem de roupa, vitaminas, 

absorventes, lenços umedecidos, bebidas em pó



PRODUTOS BÁSICOS E, MESMO ASSIM, MAIS BARATOS

Sempre concordam: muito mais comida e 

produtos de limpeza. 

“Agora são duas refeições, fora café da manhã, lanche 

da tarde,... arroz, feijão, óleo, carne, então são coisas 

que agora eu preciso comprar mais.” (mulheres)

“Produtos relacionados à limpeza a gente também 

aumentou o consumo porque o número de vezes que 

limpamos a casa aumentou, então começou a criar 

um hábito de higiene mais forte.” (homens)

O momento é de contenção, de comprar o básico, de 

deixar de comprar supérfluos, controlar gastos e 

despesas, olhar preços e comparar. 

Relatos de que houve aumento geral de preços nos 

supermercados.  É preciso ficar vigilante, acreditam.

“Não temos ido atrás de comprar alguma coisa para casa, 

não temos ido atrás de fazer um gasto por impulso, então 

assim que a gente está  comprando hoje é tudo coisa do 

mercado.” (homens)

O momento ensina: dá para viver com menos, dá para se desapegar de algumas marcas.  É preciso haver controle 

hoje e no futuro.  Mais razão, menos impulso. 

“Por exemplo, um desinfetante tem a 

marca específica que a gente 

costuma comprar e tem a marca do 

supermercado, eu comprei da marca do 

supermercado porque é mais barato.” 

(homens)  

“A gente pegou do Omo para Tixan... 

Antes a gente pegava arroz Camil, agora 

está sendo... eu peguei um que eu 

sinceramente... não lembro a 

marca.” (Homens)

“Eu peguei um produto para o cabelo que 

tem um custo mais baixo...vou ficar em casa, 

ninguém vai ver mesmo... E aí eu me 

surpreendi, eu falei poxa eles são bons, 

eu não vou mais comprar esse caro, vou 

comprar esse aqui que é mais barato.” (Mulheres)



83%

17%

Compraria algum

mais barato
Nenhum mais

barato

Vi disponível no mercado/site ; 41%

Propaganda; 25%

Já conhecia e resolvi experimentar; 21%

Já tinha comprado no passado e voltei a comprar; 21%

Recomendação de um(a) conhecido(a); 14%

No site da marca do fabricante do produto; 7%

Blogueiras(os) ou influenciadores; 4%

CONSUMIRÃO AO MENOS 1 PRODUTO MAIS BARATO 
DO QUE ANTES DO CORONAVÍRUS

Gostaria de saber se durante e depois da pandemia, você vai manter o preço dos produtos que comprava ou se está passando a comprar produtos mais baratos. Por favor, selecione na lista todos os tipos de 
produtos que você está ou vai passar a comprar mais baratos? (RU POR LINHA) / Por qual motivo você está comprando produtos mais baratos?  (RU) / Como você ficou sabendo da marca mais barata?  (RM)

Base = 487

45%

28%

17%

10%

Troquei totalmente minha marca por uma mais barata, mas quando a

situação melhorar eu volto à minha marca
Continuo comprando menos quantidade da minha marca, e estou usando

junto com a marca mais barata
Experimentei outra marca e gostei, vou mudar de vez

Não estou achando a minha marca, se achar compro dela

Como a troca se dá
Como conheceu

83% estão comprando produtos mais baratos.  A maioria declara 

ainda desejar voltar à sua marca preferida, mas grande parte a 

substituiu completamente, seja temporária ou definitivamente.

A loja (física ou virtual) é a grande fonte de conhecimento; contam 

também propaganda e experiencia passada.



MARCAS VS PANDEMIA

57%

40%

36%

31%

28%

13%

3%

Promoção tipo pague 1 leve 2

Uma versão mais barata, com a mesma

quantidade

Promoção tipo compre um produto e leve

outro, diferente, de brinde

Embalagens econômicas, do tipo tamanho

família ou com pacote mais simples

Embalagem do tipo refil

Embalagem menor, com menos quantidade e

que custe mais barato

Não precisa fazer nada

Nesta pandemia, muita gente está com menos dinheiro. O que as suas marcas 
favoritas poderiam fazer para você continuar comprando delas? RM 

77%

64%

51%

50%

31%

15%

12%

Propaganda falando de promoções e preços

de produtos

Propaganda mostrando algo que a marca está

fazendo em relação à pandemia do…

Propaganda normal, falando de características

de produtos

Propaganda dando conselhos sobre como

você se comportar para se proteger do…

Patrocínio de programas de TV e online

Patrocínio em lives de artistas

Blogueiras(os) ou influenciadores

Queremos saber quais são as melhores maneiras de uma marca de 
produtos ou serviços se comunicar com você durante a pandemia. RM 

O que as marcas podem fazer Como devem se comunicar

Promoções de preço são as formas mais desejadas para 

as marcas reterem seus consumidores.

Não parece haver resistência a publicidade falando disso, 

desde que a marca também reconheça e atue em relação 

à pandemia.



E O QUE ESPERAM DAS MARCAS NO 
MOMENTO DE PANDEMIA?

O momento é excepcional e grave, afirmam.  As prioridades da sociedade devem ser: 

✓ Prevenção à doença; 

✓ Solidariedade com as pessoas que mais precisam; 

✓ Cuidado com os doentes;

A grande responsabilidade é do Estado, mas 

acreditam que a sociedade civil deve fazer a sua 

parte:  marcas e grande corporações deveriam 

fazer sua parte. 

MARCAS: iniciativas de ajuda, solidariedade e comprometimento social são as primeiras menções:

• Empresas que aproveitaram sua planta de fábrica para produzir álcool gel, máscaras. 

• Que fizeram doações;

• Iniciativas para garantir a sobrevivência de parceiros: pequenos negócios, revendedores dos produtos. 

• Empresas que garantiram não demitir seus colaboradores; 

• Comércios que venderam produtos essenciais a preço de custo: álcool gel, por exemplo.

• Empresas de mídia e imprensa que abriram seus sinais a todos – interesse público. 



O MOMENTO EXIGE COMPROMETIMENTO DAS MARCAS E 
GRANDES COMPANHIAS

“Devolver um pouco de quem você 

ganha.”  (homens)

“Ao menos reconhecer que a gente está em um período 

atípico e crítico e a empresa estabelecer a sua opinião 

dentro da situação: olha nós como empresa estamos 

fazendo isso.” (mulheres)

Retorno à sociedade. 

Contrapartida 
Posicionar-se é necessário Transparência e consistência em todas as 

suas ações  

“Eu acho que mais do que nunca, como consumidor tenho que 

promover quem está fazendo acontecer...Vou pensar como que 

ela está contribuindo para barrar contágio, para enfrentar toda 

essa situação e segundo como ela lida com os seus 

colaboradores. Não adianta só oferecer um produto super 

massa.” (homens)

Marcas com atuações éticas e transparentes serão lembradas no presente e no futuro.  Agir 

no momento decisivo cria conexão com o consumidor. Orgulho de sua marca.

Aumentos abusivos em 

produtos essenciais.

Aumentos desnecessários em 

momento de crise  

O lucro faz parte da finalidade das empresas e isso é natural. O que não 

pode, acreditam, é haver ganância excessiva, insensibilidade. 

Indiferença com a crise

“O Madero que fez uma demissão grande também de funcionários e o Outback que pegou todos os ovos 

de páscoa que eles tinham produzido e doou para pequenos mercados, para que eles possam vender e 

ficar com essa renda. Então, a forma como dois rivais se colocaram no momento faz diferença para mim.”

“Levando em consideração que cada um está perdendo 

um pouco e alguns mais, você querer ganhar nesse 

momento de forma explícita, me parece mais do que 

ofensivo sabe.” (homens)



AS LIVES: AS FIGURAS PÚBLICAS E SUAS RELAÇÕES COM 

AS MARCAS

As lives que viraram fenômeno de audiência nas redes sociais esclarecem sobre o que desejam os consumidores.

Começaram como iniciativas dos 

artistas para entreter e arrecadar 

doações na pandemia. 

Alguns viraram 

oportunidade de marketing 

de grandes marcas. 

“A gente vê que as empresas se aproveitam naquele momento e 

vão fazer propaganda. E assim a gente espera que essas 

empresas que estão aproveitando daquele espaço, realmente 

estejam fazendo doações também.” 

✓ Cobram transparência de todos em qual o verdadeiro propósito de cada live.  

✓ Se há a proposta de ser um meio de ação social é preciso que seja realmente, 

afirmam. 

✓ Tendem a preferir os exemplos mais caseiros como Sandy e Junior e Ivete Sangalo. 

“Não tenho muita certeza, que até que ponto foi feito 

uma filantropia mesmo nas lives porque a quantidade de 

marketing feito em cima disso é gigantesco.”

Filantropia e ações de marketing direto podem provocar certa tensão.  Transparência é palavra de ordem 



As categorias básicas crescem muito. E são as que veem 

maior propensão a busca por preços menores. Esta 

relação inversamente proporcional, entre intensidade de 

consumo e preços, também aparece em alguma 

proporção entre os produtos menos procurados – parece 

haver menor preocupação em buscar preço mais baixo 

entre estas.

No geral do mercado, o downtrading expressivo se 

confirma, chegando a 83% dos consumidores.  Apesar de 

declararem querer manter o vinculo com sua marca 

(fazendo-a coexistir com outra mais barata, ou voltando a 

ela depois da crise), o fato é que os consumidores já estão 

em contato com produtos alternativos.  Acabaram por 

conhecê-los ao fazer compras, principalmente, mas 

parcela importante teve acesso por propaganda.



Isso é mais preocupante porque os consumidores 

declaram, na quali, que desejam se desapegar e tornar-se 

mais racionais. 

Como contrapor isso: fazendo-se presente. Oferecendo 

promoções no PDV (real ou virtual) que permitam ao 

consumidor manter-se na marca. Fazendo propaganda 

para manter acesa a chama da marca, em duas vias: 

mostrando a marca e promoções e demonstrando 

preocupação com a pandemia e com responsabilidade 

social.

O tom deve ser de transparência e parceria, sem 

ambiguidade que possa ser interpretada como 

oportunismo.



O fato é que os consumidores já estão em contato com 

produtos alternativos. Isso é mais preocupante porque eles 

declaram que desejam se desapegar e tornar-se ainda mais 

racionais. 

Como contrapor isso: fazendo-se presente. Oferecendo 

promoções no PDV (real ou virtual) que permitam ao 

consumidor manter-se na marca. Fazendo propaganda para 

manter acesa a chama da marca, em duas vias: mostrando a 

marca e promoções e demonstrando preocupação com a 

pandemia e com responsabilidade social.

O tom deve ser de transparência e parceria, sem ambiguidade 

que possa ser interpretada como oportunismo.



DEPOIS DA PANDEMIA

“Nada será como antes amanhã”  – consenso no discurso dos nossos entrevistados. Não sairemos iguais. 

✓ Constatação na prática de que é possível viver com menos. 

✓ Mais empatia e solidariedade deverão fazer parte desse novo normal.   

✓ O mundo tem a oportunidade de aprender algumas lições: é preciso cuidar 

do ambiente, cuidar da saúde das pessoas, olhar para todos.  

✓ As pessoas e as relações afetivas são o que há de mais importante.Há um tom 

de otimismo 

no futuro 

projetado e 

esperança 

neste olhar...
✓ Pessoalmente têm a oportunidade de aprender: cuidar da sua saúde é 

essencial. Controlar despesas, consumir com cuidado, fazer reservas, pensar 

no futuro.  Valorizar os laços afetivos. 

✓ As experiências online, virtuais se instalaram sem possibilidade de retorno.



NOSSA VISÃO



Já aprendemos na primeira onda, feita entre 1º e 3 de abril, 

que o consumidor está muito consciente do preço dos 

produtos que compra, com a pandemia e a consequente crise 

econômica. Nesta tomada, feita entre 29 de abril e 1º de maio, 

vemos que a racionalidade está imperando. 

Mas as pessoas continuam sendo pessoas.  A subjetividade  e 

as e emoções sempre terão um papel essencial nas suas 

escolhas.  Temos que saber que botões apertar para acioná-

las.

O primeiro passo, tático, é oferecer alternativas que permitam 

às pessoas seguir comprando seu produto favorito com menor 

investimento.  

Por isso, saber o que, e como oferecer é essencial. 



É imperativo aprofundar a compreensão de como a relação 

com a categoria está mudando. E determinar quais as 

maneiras de mobilizar o consumidor, como apresentar os 

produtos e comunicar as marcas, para manter o seu lugar no 

coração e na mente do consumir.

Acreditamos que a reação das marcas ao novo normal deve 

começar já. Esperar para que a quarentena termine pode ser 

muito tarde. Para isso, devemos compreender o novo 

consumidor durante o processo de formação da nova 

mentalidade, ou seja, durante a pandemia.

A reputação da marca, como parceira, a marca da qual seus 

consumidores se orgulham, está sendo construída agora. Por 

isso, o momento de agir é agora.



“Obrigado!”


