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Plural Diários de Bordo é sua 
janela para o novo consumidor.
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Uma imersão no mundo 
do consumidor, na sua 
casa, nas suas atividades, 
na sua vida social, 
durante as compras

Usando a linguagem e 
as ferramentas a que 
ele está habituado

Com uma dinâmica que 
permite o acompanhamento 
em tempo real do 
seu comportamento

A Perception é especialista em pesquisa qualitativa online e 
em diários de comportamento, e trouxe esse conhecimento, 
junto ao nosso conhecimento acumulado sobre o 
consumidor na pandemia, para desenvolver uma ferramenta 
voltada a obter insights e levantar oportunidade de 
negócio no mundo que está emergindo. 

INCÓGNITA
O que esperar? Como se darão os próximos 
passos, o que ele vai gerar? 

MOMENTO 2
A VOLTA AO “NORMAL”

TENDÊNCIAS COLETADAS EM UM DE NOSSOS DIÁRIOS DE BORDO.

UMA SOLUÇÃO
MAIS SIMPLES.
FEITA POR QUEM JÁ TEM 
MUITA EXPERIÊNCIA

PARA ACOMPANHAR ESSE CONSUMIDOR 
TÃO COMPLEXO EM PLENO MOMENTO 
DE MUDANÇA A PERCEPTION 
DISPONIBILIZA UMA ABORDAGEM 
ETNOGRÁFICA DIGITAL

Mímesis

Impulso por imitar ou reproduzir o real dentro 
de casa; ter uma experiência completa, construir um 
“cenário” como se estivesse em um bar, 
em uma pizzaria, etc.

Singles

Alteram mais seu hábito de lazer e consumo 
de cerveja e há relatos mais intensos de “fadiga 
da quarentena” (solidão, isolamento): seu hábito 
de lazer estava fora de casa – dentro de casa 
é mais difícil reproduzir o lazer sozinho.
“o que mudou, é que eu bebo uma menor quantidade de 
cerveja do que eu beberia no bar, acredito que 
a companhia ajuda a beber mais, pois aqui em casa estou 
sozinho.”

Do It Yourself

Novas formas de lazer que implicam um DETOX 
DIGITAL (bordado, cozinhar, jardinagem, leitura, 

pequenas reformas em casa)

MOMENTO 2
A VOLTA AO “NORMAL”

A grande pergunta hoje é como será o novo normal dos consumidores. 
O processo de mudança já está acontecendo e ele é dinâmico e diferente 
para cada categoria de produtos. Quem começar a compreendê-lo já terá 
imensas vantagens competitivas no futuro. 

Para compreender a complexidade do consumidor, criamos uma dinâmica de 
interação que nos permite imergir no seu mundo, para obter compreensão 
profunda das mudanças de atitude, hábitos e comportamento determinadas 
pela ruptura provocada pela pandemia. 

Por que temos que olhar com atenção e 
proximidade o consumidor neste momento?

E, para aumentar ainda mais essa complexidade, 
a pandemia é um momento de mudança profunda, 
conforme já constatamos em nossas pesquisas:

O mundo doméstico ganha protagonismo vs. a vida 
fora de casa; 

O isolamento gera um desejo ardente por conexão 
com as pessoas e até com as marcas;

A crise gera uma reflexão geral sobre a relação com 
o consumo: sobre preços, sobre prioridades;

A cada semana o estado de espírito do consumidor 
muda: pânico, esperança, desânimo, expectativa...M
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APara compreendê-lo 

integralmente é preciso 
IMERGIR em seu mundo.

O consumidor contemporâneo 
é extremamente complexo:

L I V E


