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Muda o Mundo, Mudam 
os Comportamentos 

Novos comportamentos de consumo

Revemos nossas prioridades e comportamentos

Construir fidelidade às marcas

Guia de sobrevivência

Necessidades do consumidor

Se manter 
ocupado virou uma 
necessidade

Se preparar para 
uma estadia mais 
longa em casa

Itens não essenciais 
estão de volta  
na lista

163%
Material doméstico

240%
Música e gravação  
de sons*

120%
Casa e Jardim

42%
comprar mais  
online em casa

34%
fazer exercícios em 
casa com  
mais frequência

31%
usar entrega de  
comida com  
mais frequência

56%
aquelas que  
melhor atendem  
as necessidades

36%
passar mais tempo 
pesquisando online 
antes de ir na loja física

38%
as com a melhor 
disponibilidade do 
produto

30%
passar menos  
tempo em lojas

52%
com o melhor  
preço

33%
comer em restaurante 
com menos frequência

30%
as mesmas 
que comprava 
anteriormente

31%
usar pagamento  
por celular com  
mais frequência

41%
aquelas que ajudaram 
pessoas durante a 
pandemia

30%
assistindo mais shows/
filmes em serviços de 
streaming

22%
as que são locais  
e independente

47%
Brinquedos

Abr

44%
Abr

60%
Abr

63%
Maio

14%
Maio

4%
Maio

13%

118%
Móvel de escritório

41%
Livros

Fontes : Verizon Media Internal, BR. % change in volume of purchases vs. 6th Jan 2020 baseline  6 Jan- 10 May 2020 
(*April 2020), GWI Coronavirus Tracker 22 - 27 April 2020: BR; Verizon Media Content Moments.
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Como as empresas deveriam 
responder?

Consumidores ainda esperam 
ser ouvidos pelas marcas

90% dos consumidores  brasileiros acreditam que seus comportamentos vão mudar por conta 
da pandemia. O que as pessoas dizem que irão fazer depois que esse momento passar:

Pessoas dizendo o 
que irá influenciar as  
marcas/empresas que 
vão consumir depois da 
pandemia:

3 coisas que as 
empresas devem 
lembrar agora e no 
futuro.

Diversifique pelo 
digital

Explore como você 
digitaliza seu modelo 
de negócios e fornece 
a capacidade de se 
comunicar, medir, 
prever e responder de 
novas maneiras.

Adapte-se a se 
adaptar

Ter políticas flexíveis 
durante períodos sem 
precedentes criará 
lealdade a longo prazo.

Mostre que  
se importa

Construa a confiança 
da marca colocando 
a saúde, segurança e 
bem-estar (físico, mental 
e financeiro) de seus 
funcionários e clientes  
em primeiro lugar.

Informar 
Estar atualizado, tendo uma nova 
perspectiva

Conectar 
Experimentando 
conteúdos

Conforto 
Procurando suporte  
e recursos

Prazer 
Procurar momentos que tragam segurança e afeto

Entretenimento 
Ter momento de pausa com 
conteúdo de entretenimento

Inspire 
Procurar por ideias e tentar fazer 
algo novo

O mundo está mudando. Estilo de vida e comportamento 
de compra mudaram rapidamente em todo o mundo.

A publicidade está entre as áreas com maior risco 
de cortes nas crises econômicas. No entanto, as 
evidências sugerem que a redução dos gastos com 
anúncios em recessão está associada à queda nas 
vendas e ao enfraquecimento do desempenho da 
empresa a longo prazo.

– Peter Field

5X
Pessoas estão mais inclinadas 
a concordar que marcas 
devem anunciar normalmente
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