
DEPOIS DO CONFINAMENTO
COMO FICA? 



3113 respostas completas. 
59% mulheres
19 a 75 anos 

Aplicação digital entre os dias 17 e 18 de abril de 2020
95% de significância e 1.76% de margem de erro

Renda Familiar

24.8%

31.4%

15.8%

8.5%
4.5% 3.7%

11.3%

Até R$ 3000,00 De R$3.001,00 a
R$6000,00

De R$6.001,00 a
R$10.000,00

De R$10.001,00
a R$15.000,00

De R$15.001,00
a R$20.000,00

Mais de
R$20.001,00

Prefiro não
responder

16%

61%

11%

6%
6%

sul

sudeste

nordeste

centro oeste

norte



Qual o impacto do isolamento social atual em diferentes áreas:

22.4%

13.5%

2.3%

7.7%

4.3%

15.3%

42.4%

40.8%

11.1%

32.2%

17.6%

33.8%

32.5%

31.8%

40.7%

31.4%

54.7%

20.8%

2.1%

12.1%

33.5%

24.4%

21.0%

27.0%

0.5%

1.8%

12.5%

4.4%

2.4%

3.2%

Nos ganhos financeiros/trabalho

Na forma como trabalha e interage com colegas e

clientes

No relacionamento com as pessoas que moram na
mesma casa

No relacionamento com outros familiares e os

amigos mais próximos da sua vida

Na forma como enxerga os vizinhos e outros

moradores do condomínio/rua

No que pensa sobre as lojas, comércios, e

prestadores de serviço da região onde mora

Muito negativamente Negativamente Não tem impactado Positivamente Muito positivamente



Na forma de como compro produtos supérfluos: 

53.7%

34.2%

5.6% 6.2%
0.3%

Tenho evitado

qualquer compra

desnecessária

Tenho aprendido a

medir mais se preciso

mesmo realizar aquela

compra

Estou esperando por

conta do momento

mas pretendo voltar

ao meu ritmo normal

de compras

Não tenho alterado

meu desejo de compra

Pretendo gastar mais

que antes pra

comemorar quando

este isolamento acabar

57.7%

23.9%

12.3%
6.1%

Estou fazendo tudo com

mais calma, num ritmo

mais humano

Meu ritmo não mudou,

mas posso aproveitar o

tempo que perderia no

trânsito

Parece que está tudo mais

corrido, falta mais tempo

agora do que antes

Outros

E como me relaciono com o tempo:

No tempo que passou online no celular

3.8%

56.0%

27.5%

9.7%

3.0%

Estou passando menos
tempo no celular, mas
depois voltarei ao meu

uso normal

Estou passando mais
tempo no celular, mas
depois voltarei ao meu

uso normal

Não mudou nem vai
mudar meu tempo no

celular

Estou passando menos
tempo no celular, e
vou continuar assim

depois

Estou passando mais
tempo no celular, e
vou continuar assim

depois



Você considera seu gasto
mensal acima, na média,
ou abaixo da média das
pessoas do seu perfil com:

E como pretende mudar
seus gastos após o
término do isolamento
social:

Hábitos de consumo antes e após o isolamento

Acima da média no perfil

Na média para o perfil

Menos que a média do perfil

Aumentar os gastos

Manter os gastos

Reduzir os gastos

13.7% 10.7%

54.7%

77.8%

31.6%

11.4%

Antes Depois

Animais de estimação



57.7%

33.4%

34.9%

55.6%

7.4% 11.0%

Antes Depois

Livros, jogos e lazer dentro de casa

82.3%

63.9%

14.0%
34.0%

3.7% 2.1%

Antes Depois

Brinquedos infantis

Hábitos de consumo antes e após o isolamento

Acima da média no perfil

Na média para o perfil

Menos que a média do perfil

Aumentar os gastos

Manter os gastos

Reduzir os gastos



70.0%

49.4%

24.8%

43.4%

5.2% 7.3%

Antes Depois

Decoração do lar

Hábitos de consumo antes e após o isolamento

Acima da média no perfil

Na média para o perfil

Menos que a média do perfil

Aumentar os gastos

Manter os gastos

Reduzir os gastos

62.4%

39.2%

32.9%

48.5%

4.7%
12.3%

Antes Depois

Pequenas reformas/manutenção da casa



51.0% 45.3%

42.5% 52.6%

6.6% 2.1%

Antes Depois

Automóvel

66.6%

31.9%

22.8%

39.1%

10.6%

29.1%

Antes Depois

Viagens

Hábitos de consumo antes e após o isolamento

Acima da média no perfil

Na média para o perfil

Menos que a média do perfil

Aumentar os gastos

Manter os gastos

Reduzir os gastos



Hábitos de consumo antes e após o isolamento

Acima da média no perfil

Na média para o perfil

Menos que a média do perfil

Aumentar os gastos

Manter os gastos

Reduzir os gastos

75.5%

52.7%

22.4%

41.7%

2.1% 5.6%

Antes Depois

Móveis, cadeiras e colchões

58.3%
47.5%

37.0%
48.9%

4.6% 3.5%

Antes Depois

Utensílios de cozinha



Hábitos de consumo antes e após o isolamento

45.2% 49.5%

41.2%
45.1%

13.7%
5.4%

Antes Depois

Roupas e acessórios

52.9% 47.2%

41.6% 51.0%

5.5% 1.8%

Antes Depois

Aparelho celular

Acima da média no perfil

Na média para o perfil

Menos que a média do perfil

Aumentar os gastos

Manter os gastos

Reduzir os gastos



Hábitos de consumo antes e após o isolamento

66.0%
52.5%

30.2%
45.1%

3.8% 2.3%

Antes Depois

Eletroeletrônicos

56.0%
46.4%

39.5% 51.9%

4.5% 1.7%

Antes Depois

Serviços digitais e streamings

Acima da média no perfil

Na média para o perfil

Menos que a média do perfil

Aumentar os gastos

Manter os gastos

Reduzir os gastos



67.2%

35.8%

27.2%

49.4%

5.6%
14.8%

Antes Depois

Cinema, teatro e shows

31.1%
47.7%

44.8%

46.1%

24.2%

6.2%

Antes Depois

Alimentação fora de casa

Hábitos de consumo antes e após o isolamento

Acima da média no perfil

Na média para o perfil

Menos que a média do perfil

Aumentar os gastos

Manter os gastos

Reduzir os gastos



20.3%

43.2%

31.9%

41.3%

1.3%

8.8%

consumia mais

perto do

trabalho

consumia mais

perto de casa

(no bairro)

ia para o

shopping que eu

gosto para fazer

compras

já comprava

muito pela

internet

recebia

consultores em

casa

nenhuma das

anteriores

Na sua rotina ANTES do isolamento, você de maneira geral:

25.6%

31.2%

17.7%

40.0%

8.2%

voltar ao hábito de

compras antigo

valorizar mais o

comércio do seu

bairro

manter as compras

digitais o máximo

que conseguir

criar uma nova

rotina que mistura

um pouco de tudo

nenhuma das

anteriores

E agora quando o isolamento acabar, você vai:



Diga se concorda ou discorda, total ou parcialmente, das 
alternativas abaixo.

61.5%

72.2%

77.0%

88.4%

88.8%

88.9%

19.8%

14.2%

12.1%

9.0%

8.9%

8.5%

18.7%

13.6%

10.9%

2.6%

2.4%

2.7%

Estou mais disposto do que antes a pagar um
pouco mais caro por um produto, se com isso eu

estiver ajudando a gerar empregos na minha

região ou cidade.

Estou menos disposto que antes a pagar mais caro

por um produto só por ele ser de uma marca

famosa que eu gosto.

Sinto falta das pequenas rotinas, como ir a padaria

e conversar com pessoas na rua.

Pretendo comprar menos por impulso, pensando
mais antes de gastar.

Nas próximas eleições, quero ver atentamente
como um político se comportou durante o
isolamento antes de dar meu voto a ele.

Estou mais atento do que antes a como as

empresas cuidam da limpeza e higiene de seus

espaços e da manipulação de seus produtos (como
cinemas, companhias aéreas, restaurantes,

mercados, etc).

Concorda (Total+Parcial) Nem concordo nem discordo Discorda (Total+Parcial)



Diga se concorda ou discorda, total ou parcialmente, das 
alternativas abaixo.

33.0%

35.2%

38.5%

40.9%

48.8%

51.9%

37.7%

22.4%

27.4%

27.9%

26.4%

22.3%

29.3%

42.5%

34.1%

31.2%

24.8%

25.8%

Tenho consumido muito dos mesmos produtos
conhecidos durante o isolamento. Não vejo a hora

de experimentar coisas novas.

Acredito que as empresas que estão fazendo

doações e mudanças em suas linhas de produção

não têm um interesse genuíno na sociedade, é só

uma "jogada de marketing".

Meu principal canal de compras e consumo vai

continuar sendo o celular.

Na hora de me atualizar ou me qualificar mais, o

EAD (ensino a distância) com certeza será minha
primeira opção.

Pretendo usar menos transporte público nos meses
após o isolamento, dando preferência a carro ou

formas com menos contato humano se possível.

Eu experimentaria uma degustação de produtos
oferecida na minha rua, como antes era feito nos

supermercados para apresentar novos produtos ou

marcas.

Concorda (Total+Parcial) Nem concordo nem discordo Discorda (Total+Parcial)



12.3%

31.6%

3.0%

35.2%

18.0%

Eu já trabalhava

exclusivamente de
casa antes

Sim, estou

conseguindo fazer
meu trabalho de

casa

Não, mas migrei

para outra área
para continuar

trabalhando

Não, não estou

conseguindo
trabalhar de casa

Eu não estava

atuando no
mercado antes do

isolamento

30.7%

36.7%

32.6%

Não, não quero trabalhar de
casa se puder evitar

Sim, ao menos um dia por
semana

Sim, o máximo de dias por
semana possível

Você conseguiu migrar seu trabalho da empresa para sua casa?

Você gostaria de poder continuar trabalhando de casa após o 
isolamento acabar?



40.1%

59.9%

Sim Não

38.4%

45.6%

16.0%

Prefiro voltar a encontrar

pessoalmente

Algumas reuniões poderiam

migrar de vez para o digital

Por mim todas as reuniões

podem ser digitais sempre

que possível

Seu trabalho envolve fazer reuniões?

Você pretende voltar a seu ritmo normal de reuniões 
ou gostaria de abraçar o hábito de chamadas/vídeo-

chamadas?



55.0%

45.1%

Sim Não

57.6%

35.6%

6.8%

Sim, caso eles continuem

acontecendo

Sim, mas não acho que eles

continuarão acontecendo

Não, mesmo que continuem

acontecendo não pretendendo

continuar vendo

Pessoalmente falando, você tem visto lives via internet de artistas, 
profissionais de diversos setores e criadores de conteúdo?

Você pretende continuar acompanhando estes lives e conteúdos 
quando o isolamento acabar?



Se shows e peças de teatro começarem a vender 
ingressos virtuais para você poder assistir ao vivo, via 

internet, sem sair de casa:

26.8%

5.3%

16.4%

5.5%

1.3%

24.9%

19.9%

Eu já não tinha o hábito de shows e peças de teatro.

Não é pra mim.

Poderia pagar quando forem eventos em outras

cidades, assim não preciso me deslocar para assistir

Poderia pagar, mas apenas se for mais barato que o

preço pago pela experiência de estar no local

Poderia pagar, mas a compra teria que me entregar

mais que só o momento do show. Poderia receber algo

em casa que potencializasse essa experiência digital

Poderia pagar, pelo valor integral do ingresso

Seria interessante, mas apenas durante o isolamento.

Ter a experiência fora de casa é parte importante de

assistir uma peça ou show

Não, eu gosto de shows ou peças mas pagar para

assistir de casa não vale.



62.1%

23.2%

3.4%

11.3%

Prefiro continuar/voltar a

frequentar loja física. É

pra mim a melhor forma

de fazer compras de

mercado e conhecer novas

opções

Pretendo equilibrar

minhas compras online e

minhas compras em loja

física, pensando nos itens

do dia a dia

Penso em migrar a

maioria das minhas

compras pro digital,

mesmo sem isolamento

não preciso frequentar

lojas físicas

Pretendo equilibrar

minhas compras online e

em loja física, Porque

comprar sem olhar o

produto na loja, só das

marcas tradicionais que já

confio

Sobre compras de mercado:

31%69%

E para sair,  após o confinamento você vai usar máscara 
regularmente?

Se você tem o hábito de sair com seu pet para passear, 
algo mudou durante o isolamento social?

26%

9%

23%

31%

11%
sim, como sempre mas tomando todos
os cuidados necessários

sim, como sempre (sem cuidados

especiais)

sim, como sempre mas em horários

alternativos

sim, mas reduzi os passeios

não, temos ficado em casa



28.9%

30.3%

41.4%

49.0%

51.8%

24.6%

24.8%

20.0%

21.2%

23.3%

24.5%

25.9%

17.1%

19.0%

15.9%

10.9%

10.9%

8.3%

7.5%

5.1%

11.1%

8.1%

13.3%

3.4%

4.0%

Seu bem estar emocional

Sua saúde pessoal

A saúde financeira da empresa onde

trabalha

Sua saúde financeira

A saúde de sua família

Extremamente preocupado Nada preocupado

Tendo em mente os próximos meses, diga em uma escala de 1 a 5,
sendo 1 nada preocupado e 5 extremamente preocupado, como você
se sente em relação a
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L 74.62% notou alguma grande marca

tomando atitudes relevantes neste momento
de coronavírus. Marcas mais citadas:

Ranking das marcas mais citadas: 

4.1% (18/04)95.9% (18/04)

Era 9.5% (24/03)Era 90.5% (24/03)

No futuro, você pretende dar preferência a marcas que 
fizerem algo relevante agora?

29% Ambev
13% Itaú
11% Magalu
11% Boticário
06% Ypê
05% Americanas
04% Seara
04% Natura
03% Bradesco
02% Mcdonalds
02% IFood
01% Santander
01% Rappi
01% CEF
01% Banco do Brasil
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17.6%

22.4%

23.7%

31.9%

48.6%

44.6%

9.6%

8.9%

10.0%

18.1%

14.1%

13.0%

22.9%

5.9%

8.7%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Nem concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Governo federal

Governo do meu Estado

A prefeitura da minha cidade

Tenho certeza que este governo está fazendo tudo que 
pode nesta época de crise:

11.6%

31.2%

29.8%

22.3%

49.1%

47.1%

9.7%

8.3%

9.3%

29.5%

6.6%

8.6%

26.9%

4.9%

5.2%

Governo federal

Governo do meu Estado

A prefeitura da minha cidade

18/04

24/03



CONSIDERAÇÕES.



O pânico passou, e o momento é de reavaliação desta nova vida onde:
. As relações familiares viram mais prioridade e tomam um papel de 
protagonista;
. A forma de se relacionar vai ser reconstruída, baseada em verdades 
maiores que apenas profissional.
. Pets possuem donos mais conscientes, buscam as saídas com cuidado 
e horários alternativos.

Na hora de trabalhar:
. Quem se adaptou ao home office, aprovou e quer continuar ao menos 
alguns dias na semana.
. Quem teve muitas reuniões online, não aprovou muito o formato e 
está ok que aconteça em apenas algumas delas. O contato parece ser 
importante para decisões. 

Na hora de consumir:
. O supérfluo e o excesso ganham um novo olhar ligado mais ao 
“necessário” e menos “status adquirido” 
. O tempo que hoje “sobra” e antes era escasso, revalida as prioridades 
e a busca por conhecimentos novos 
. A posição de “rei”  do celular vai se manter.
. A máscara pós confinamento ainda não é unanimidade mas tem 
ganhado espaço a cada pesquisa.

Apenas 2 dos 15 segmentos questionados devem ter aumento de 
consumo: viagens e reforma em casa, o que deixa claro que o 
brasileiro quer resolver o incomodo imediato ( a restrição de sair, e os 
detalhes da casa que ele nunca via porque parava pouco nela)



O brasileiro é de “grupo” e parte disso passa pelas ruas das cidades. A 
hora é das marcas redesenharem seus movimentos para trazer 

segurança e conforto para essas atividades.

Onde consumir também vai mudar, o brasileiro redescobriu seu bairro 
e quer mesclar esse aprendizado a sua antiga rotina de compras.

Marcas sem responsabilidade social tendem a serem preteridas em 
vários momentos, inclusive pelos lovers que já podem não ver tanta 
relevância nesta aquisição. 

Novidade em produtos e serviços só vai ser relevante se tiver a ver 
com o momento e esse novo olhar, mais do mesmo apenas na versão 
2020 deve perder força e não impulsionar vendas. E de novo a marca 
precisa ter um comprometimento com sua rede primária, de apoio, 
sociedade ou seus consumidores.

A insegurança fora de casa é bem seletiva:
. A queda de confiança no uso do transporte público vai trazer carros e 
motos para as ruas. 
. Mas shows e peças de teatro são esperados fisicamente, mesmo que 
os lives sejam bem vindos e continuem.
. A compra de mercado deve tomar mais um olhar de passeio e não de 
necessidade, o que muda como marcas devem se relacionar com o 
consumidor, inclusive se aproveitando do movimento “bairrista”.

Dos governos, o federal cai e os demais ganham força junto a um 
brasileiro que afirma olhar com atenção as ações deste momento para 
as próximas eleições.
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ligia@lehibou.com.br
www.lehibou.com.br
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christiano.ranoya@indico.net.br
www.indico.net.br
11 99231-0501 
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