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Rotina e expectativas



2410 respostas completas.  61% mulheres
Brasil  (SP c/ 59%)  ABC
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Aplicação digital entre os dias 23 e 24 de março de 2020
98% de significância e 1.9% de margem de erro



Em quais formatos de trabalho abaixo você costuma 
atuar? Pode marcar mais de um.
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14.25%

17.81%
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13.23%

16.50%

Aposentado

Autônomo com MEI ou Simples

Autônomo informal

Empresário com funcionários

Empresário sem funcionários ou Empreendedor
individual

Estudante

Funcionário em empresa privada com atendimento ao
público

Funcionário em empresa privada sem atendimento ao
público

Funcionário público

Qual sua área de atuação principal?
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5.23%
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Serviços Comércio Indústria Manufatura Agricultura ou
pecuária

Funcionalismo
público

Ongs e OSCIPs



NPS

Qual a probabilidade de você recomendar ficar em casa 
para um amigo ou colega?

Quais das mudanças abaixo você tem feito por conta do 
coronavírus?
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58.7%

60.3%

60.8%
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63.8%

86.7%

88.1%

Eu não fiz nenhuma mudança na minha vida por conta do
coronavírus

Cancelei uma viagem já marcada para outro país

Cancelei uma viagem já marcada para outro Estado
dentro do Brasil

Passei a usar uma máscara na rua

Estou trabalhando mais de casa do que trabalhava antes

Comprei mais produtos para reforçar o estoque de casa

Mudei minha rotina para evitar os horários mais cheios de
gente na rua

Lavando as toalhas com mais frequência

Olhando as redes sociais com mais frequência para me
manter informado

Não encostando em superfícies públicas (maçanetas, botão
de elevador, corrimão, balcão)

Tentando não tocar meu rosto na rua

Evitando comer fora ou nos restaurantes

Lendo notícias com mais frequência para me manter
informado

Reduzi visitas na casa de amigos

Evitando ir a locais públicos

Lavando a mão com mais frequência



O que mudou na sua rotina em termos de consumo?

10.81%

1.61%

80.20%

21.25%

8.23%

23.58%

10.35%

12.81%

Estou pedindo exclusivamente pela internet

Saio para comprar normalmente

Só saio em caso de necessidade

Continuo comprando as mesmas coisas e no mesmo
volume

Tenho comprado maiores quantidades que o normal,
para produtos podem faltar

Dou preferência a alimentos e higiene, cortei os demais
itens

Estava planejando comprar bens de maior valor (móveis,
eletro, etc) mas vou esperar a pandemia passar

Já estou, ou estou quase, no vermelho para comprar
mantimentos pra casa

O quão isolado você está agora?

1.02%

15.06%

2.46%

67.90%

13.57%

Nem um pouco,
vivendo

normalmente.

Tomando cuidado,
mas ainda

saindo/não tenho
opção de homeoffice.

Saindo quando
preciso, trabalhando
de casa, mas ainda

vendo amigos e
família.

Bem limitado, só
saindo quando

inevitável. Tomando
cuidado para ter o

mínimo contato com
as pessoas.

100% isolado.



Você tem conseguido fazer home office/trabalhar de casa?

59.9% 40.1%

Os clientes na sua atividade, antes do coronavírus:

46.99%

40.32%

8.39%

12.69%
9.57%

Iam até  você Você ia até eles para
execução

Já atuava com
serviço de delivery

Faz entrega/consulta
pela internet (cursos,

consultas,...)

Outro (o que?)

Quais destes serviços servem para o seu negócio?

15.18%

2.12% 2.97%

8.81%

74.20%

Delivery simples Delivery com
restrições (tamanho
do baú, manter o

mínimo de
refrigeramento)

Pickup (a pessoa
compra online e só
retira no seu local)

Entrega digital
(download)

Nenhuma das
anteriores



Você sentiu mudança no número de pedidos/encomendas 
ou clientes por causa do coronavírus?

4.37%

76.72%

18.91%

Sim, aumentou Sim, diminuiu Não mudou

Se sim, pode nos dizer o que? 

95%5%

1. Curso  ou palestra online
2. Inclusão  de produtos no mix atual
3. Assistência  digital na área de saúde
4. Atendimento online
5. Produtos prontos (alimentação)
6. Delivery  com frete grátis
7. Serviço  digital
8. Assistência  holística digital
9. Loja Virtual 
10. Pacote promocional para uso futuro

Você criou algum produto específico para vender nessa 
época de coronavírus?



Quanto tempo de baixo faturamento acredita que seu 
negócio pode enfrentar sem quebrar?

14.27%

18.35%

15.02% 15.34%

8.15%

2.15%

26.72%

Menos de 1
mês

1 mês 2 meses 3 meses De 4 a 6
meses

De 7 meses a
1 ano

Não tenho
previsão

O formato pré-venda funciona para o seu negócio? O 
cliente poderia comprar por um valor menor ou com 
benefício a mais, e retiraria/usaria esse voucher 
quando as coisas normalizassem.

74%26%

Você tentou usar ferramentas novas de produtividade 
nas últimas semanas? (ferramentas online, de geração 
de conteúdo, videoconferência ou similares)

48.3%41.6%
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11% atuam com venda por catálogo,

porta a porta, one-to-one, ou como
representante/revendedora de alguma
marca

Você sentiu redução de vendas ou atendimentos 
nesse período?

25.5% - nenhuma redução nas minhas vendas
05%    - pouca redução
18.3% - alguma redução
26.5% - muita redução
24.8% - minhas vendas pararam por completo

13.6% delas criou aum novo formato

de pedidos para seus clientes.

Se sim, pode nos dizer o que? 

1. Envio de catálogos/fotos/tabelas pelo whatsapp
2. Uso do Skype para mostrar na tela
3. Frete grátis a partir de um valor
4. Assessoria remota de beleza e saúde 

76.3% esta tendo

BONS resultados.
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17.60%

22.43%

23.72%

31.85%

48.64%

44.62%

9.56%

8.94%

10.00%

18.08%

14.11%

12.96%

22.91%

5.88%

8.70%

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente

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:



Muitas empresas têm ajudado de diferentes maneiras. 
Acredito que as iniciativas abaixo deveriam ser realizadas 
por todas as grandes empresas:
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97.46% 95.51% 94.64% 93.21% 93.21% 92.73%
82.30% 77.72%
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57.2% notou alguma grande marca

tomando atitudes relevantes neste momento
de coronavírus. Marcas mais citadas:
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No futuro, você pretende dar preferência a marcas que 
fizerem algo relevante agora?

9.5%90.5%

Você acha que o governo deveria dar desconto nos 
impostos neste momento ou pelos próximos meses?

2.2%97.8%

Para terminar, você tem alguma ideia do que mais pode 
ser feito para manter a economia funcionando durante a 
quarentena?

As sugestões estão ligadas mais a atividade público em relação ao 
brasileiro
1. Subsidiar  uma parte de água, luz e gás
2. Reduzir  o % dos impostos destes meses 
3. Protelar  o pagamento dos impostos para o 2o SEM
4. Libera r todo o FGTS
5. Adiar  a entrega e o pagamento do IR
6. Realizar ações público privado para reduzir o desemprego
7. Linhas de crédito com juros baixos para PF e PJ
8. Linhas de crédito para micro empreender com carência alta
9. Reduzir os salários dos governantes
10. Fundo partidário migrar para ajuda a saúde
11. Programas de conscientização para crianças e idosos
12. Informação em todos os canais de comunicação
13. Ter programas que ajudem o pequeno a vender pela internet
14. Ter ferramentas que ajudem a criar sua loja online sem custos
15. Estimular  o teleatendimento online 



CONSIDERAÇÕES.



A hora é de conciliar a rotina e estimular o brasileiro a ouvir e 
aprender mais sobre assuntos que podem ressignificar o seu futuro.

Sua casa. Seu mundo.

É hora de ampliar o mundo do brasileiro dentro da própria casa.
- com mais itens na dispensa, vale diversificar nas receitas e aproveitamento dos 
insumos
- com mais tempo livre é hora de experimentar novos movimentos (seja hobbie
ou empreender)
- com pequeno ajustes é possível adiar viagens e projetos e não piorar a 
economia
- reforçar de diversas maneiras inclusive lúdicas os princípios de higiene e 
confinamento
- disponibilizar opções que o ajudem a pensar num futuro financeiro possível

A casa do brasileiro hoje tem itens MAIS essenciais entre eles:
- as contas básicas que poderiam ser subsidiadas ou terem os valores reduzidos 
(agua, luz e gás)
- internet que poderia ter mais tutoriais e ferramentas gratuitas para pequenos 
e-commerces e conferences
- atividades de rotina que precisam ser executadas dentro da casa (ideias de 
exercícios, leitura, cultura em geral)

O limite de reserva do brasileiro está comprometido a partir do 1o mês de 
confinamento, é preciso:
- criar novas alternativas de negócios
- que o governo traga o mínimo de segurança para essa rotina
- garantir a segurança dos profissionais que se deslocam pela cidade (saúde e 
entregadores)
- alinhar parcerias público privadas que reduzam o desemprego a médio prazo
- ajustar expectativas para 60 ou 90 dias (torcendo pelo retorno em menos que 
esse tempo)
- manter os alertas de saúde e redução das aglomerações
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