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QUEM SOMOS
Somos uma empresa que trabalha o tempo todo com informação, olhares inquietos e sempre pelo ponto de vista do consumidor.
Em mais de 10 anos construímos um ativo único com conteúdo qualificado, ferramentas proprietárias para aplicação em diversos projetos e diagnóstico, e análises
feitas por profissionais com mais de 25 anos de know-how. Somos 2 sócios, Ligia Mello e Marcelo Beccaro e estamos dentro de todas as operações no dia a dia.
Acompanhamos todas as evoluções de público, atualidades e comportamentos transversais de gerações sem esquecer da base de conteúdo consistente que todo
projeto precisa. Realizamos desde pesquisa de vocação até experiências do consumidor com as marcas.
Otimizar custos e buscar alternativas com novos caminhos é o que sabemos fazer de melhor.

Sobre o estudo.
Olhar para o mundo de consumo não essencial neste momento
parece desnecessário, mas é uma indústria que movimenta
milhões e gera empregos importantes dentro da sociedade, desde
a produção dos insumos, design das coleções até as lojas que
comercializam suas peças diariamente em lojas de rua ou
shoppings por todo o Brasil.
Para todos os públicos os novos protocolos serão essenciais e
farão a diferença na relação com os clientes, porém para o público
feminina, que já apresenta uma relação de amor com moda, o
cuidado da relação deve ser mais próximo e trazer inovações que
auxiliem nesse novo momento de consumir, trabalhar e se
relacionar.
Neste estudo, após cruzamento de algumas pesquisas
proprietárias e análises personalizadas dentro do target de
pessoas que consomem mais moda que a média nacional (pela
percepção delas), sendo a maioria mulheres

Perfil recortado:
756 pessoas
Classe ABC
Brasil (com mais peso para sudeste)
97% mulheres
Heavy buyers de roupas e acessórios
(na visão do próprio entrevistado)
Aplicação; digital
Período: maio/junho 2020

Impactos reais.
RELAÇÃO FINANCEIRA
32% não tiveram redução financeira neste período, contra apenas 34%
dos brasileiros na amostra geral.
>> mesmo não tendo redução direta, destes 32% mais da metade teve a
sua família afetada financeiramente pela pandemia”
RELAÇÃO PROFISSIONAL
Apenas 13% teve algum tipo de impacto negativo na relação com clientes
e colegas de trabalho..
>> Muitas não atuam diretamente com os clientes e a rotina com colegas
se manteve no período.
RELAÇÃO COM SEU BAIRRO
50% manteve uma relação POSITIVA com o seu bairro e os negócios
locais.
>> o tempo em casa aproximou REALMENTE os moradores dos serviços
da região.
> 31% quer valorizar ainda mais o consumo no bairro pós pandemia.
RELAÇÃO FAMILIAR
44% teve uma piora na relação com familiares que moram na mesma casa.
A rotina ficou caótica devido a presença das crianças, e redução da rede de
apoio dentro do domicílio.

Entrando na pauta:
Mais que na hora da marca oferecer a sua consumidora ideias
RELEVANTES e que contribuam para esse momento difícil, independente
da perda financeira, existem outros pontos de conflito que podem ser
identificados:
➢ Um brinde ou bônus para compra de valor compatível (baixo), onde
ela que já cliente se sinta prestigiada. Mesmo com a queda de
aquisição um mimo traz conforto.
➢ Parceria com ações sociais que promovam os bairros como local de
consumo.
➢ Parceria com marcas que já conversem com este público gerando
um guia/list de serviços e produtos que entreguem dentro do perfil
que elas estão habituadas. Demonstra conhecimento e cuidado para
que elas tenham dias bons neste momento de confinamento.
Protocolo unificado.
➢ Ativações digitais de assuntos não relacionados com a compra mas
sim com a rotina delas é bem visto, como:
▪ Dicas para arrumar o guarda roupa/cozinha/sapatos
▪ Contador de historias online
▪ Receitas rápidas
▪ Brincadeiras para fazer em casa

Preocupações.

O arquétipo “herói” já conhecido dentro do público é reforçado
quando o cuidado principal é voltado a saúde da família (58%),
e esse cuidado passa por alimentação, saúde mental e atividades
que precisaram ser repensadas.

Entrando na pauta:
•

A casa foi redescoberta, e com isso a decoração e os
facilitadores de rotina ganham força, lembrando que após
este período produtos confortáveis e de fácil
limpeza/manutenção serão prioridade na escolha, Vale não
perder o olhar para a moradia delas.

•

A roupa de ficar em casa na maioria das vezes não trabalha a
favor da auto estima. Hora das marcas que elas confiam
incentivarem o cuidado delas com elas.

•

O Brasil ganha força como destino, parcerias podem ser bem
vindas.

NOVAS DESCOBERTAS
Uma rotina imposta sem grandes flexibilidades construiu agendas diferenciadas
e momentos novos junto a família, trabalho e amigos.
A casa tomou outra proporção, ambientes foram resgatados, para 69% a sala
de estar e 73% a cozinha tomaram novas proporções, onde a família –
mesmo sem se desconectar do celular – está mais próxima e interativa.
Mesmo com as perdas financeiras, VIAJAR continua sempre o objetivo da
maioria das famílias brasileiras. Aqui dos 81% que pensam em viajar ainda em
2020 ou início de 2021, 2/3 pensam em fazer esse trajeto de carro dentro do
Brasil, pois se sentem mais seguros dentro dos seus automóveis e viagens
mais próximas.
Ainda que pequena a preocupação com o próprio bem estar (19%) é
importante, ampliando o olhar para o eu e ressignificando relações com
pessoas e com a vida.

Mantendo na pauta:

•

Olhar como a marca pode ajudar neste momento, fora do
mundo da moda. Sugestões de links ou atividades digitais
que somem a rotina delas de maneira positiva. O cuidado
com meditação, receitas saudáveis ou exercícios em casa
demonstra essa proximidade.

Compras.

Nossa público que já se percebe MAIS comprador de moda do que as
pessoas do mesmo perfil, alguns pensamentos afloraram.
INTROSPECÇÕES IMPORTANTES.

Os valores de base da relação entre público e suas marcas de apoio
ficam MAIS FORTES: proximidade, familiaridade, e
pertencimento.

92%

pensa em reduzir as compras de roupas e acessórios quando
retornarem às ruas sob uma rotina redesenhada.

Para continuar na pauta:

40%

1.

Peças coringa ganham relevância na escolha para a rotina, é
importante no momento da compra a cliente ver a praticidade da
futura aquisição.

2.

Com a redução da compra de maior valor, acessórios crescem na
composição cotidiana.

3.

Ações conjuntas com outras marcas ou ativações em locais do
“bairro” tendem a ser positivas para as marcas maiores.

4.

Pertencer a marca é sinônimo de reconhecimento e auto estima,
propagar as ações sociais da marca para elas é uma forma delas
também participarem.

aprendeu que precisa ponderar o quanto realmente necessita
daquela compra, pois no período a visita ao guarda roupa trouxe à tona
peças que já estavam esquecidas.
>> o tempo em casa trouxe um olhar cuidadoso para as roupas da
família e da casa.

48%

já tem comprado menos por impulso, e 71% delas quer manter
esse mantra.
>> considerando o fácil acesso web e algum tempo ocioso, o impulso
da compra poderia estar mais inflado.

49% pretende se deslocar menos com uso de transporte público
78% sente falta das pequenas rotinas pelo bairro ou com amigos.

e

Seres sociáveis.

HÁBITOS
48% já possuem o hábito digital para muitas aquisições

Entrando na pauta:

40%

gostam de ir ao shopping de sua preferência para comprar das suas
marcas favoritas. (na média geral são 32%).

Sair menos para locais públicos será uma premissa nos
próximos meses, mas se deslocar para ambientes
controlados como casa de amigas ou ambientes de rua
que possuam um fluxo menor de pessoas tende a ser a
escolha inicial. 48% das pessoas que programavam uma
comemoração "externa" no segundo semestre já consideram
realizá-la em casa.

•

45%

deles será cada vez mais omnichannel em sua nova rotina, e não
descartam incluir nas etapas digitais a participação de suas marcas preferidas
para aquisição por novos canais.

24%

delas quer manter o hábito antigo de compras nas lojas, mas para isso
precisam sentir que estão seguras.

38%

delas está conseguindo trabalhar de casa, mas ao fim do
isolamento 50% prefere que apenas algumas reuniões continuem
digitais.
A loja vai até a sua casa existia para apenas 1% dos entrevistados, mas
olhando outros segmentos – inclusive o de eventos – é fácil ver que a casa
pode se tornar palco de ações num reduto seguro.

•

DBM eficiente, com histórico de TODOS os canais, que ao
ser acionada traga as informações completas dos clientes.

•

Lojas de rua se bem trabalhadas podem ter uma resposta
positiva. Menos fluxo de pessoas, ambiente 100%
controlado pela marca.

•

No digital ter agilidade de troca e não deixar o cliente sem
resposta faz TODA diferença. As redes sociais estão ainda
mais em evidência para um stress de relacionamento.

A favor da marca que JÁ SE RELACIONA com esse cliente está a
possibilidade de gerar ainda mais proximidade trazendo segurança e
conforto em um momento onde a prioridade MUNDIAL é o cuidado
pessoal(familiar).
Dar valor a ela é ser parceira nesse trajeto.
“As roupas não vão mudar o mundo, as mulheres que as vestem vão.”
Anne Klein

Valores ressignificados.

A herança da quarentena é a distinção clara do que é essencial do que é prescindível.
entrando na pauta:
Biosegurança é o protocolo da vez. Para 90% delas, ser transparente com
os procedimentos de higiene dos espaços – principalmente nos shoppings,
peças e cuidado com a equipe – farão marcas permanecerem no list de
favoritas ou não.

. Manual de boas práticas da marca – procedimentos claros quanto ao
manuseio das peças, do espaço, agendamentos, e os protocolos e
cuidados da marca com toda a sua equipe.
. Sinalização interna dos procedimentos.
. Uso digital para encurtar a jornada presencial

Responsabilidade social será um fator de desempate entre as marcas
preferidas. 71% quer algo das marcas que ama além do "nome“, e 64%
pretende optar dentre as suas favoritas na que mais colaborou ou
colabora gerando empregos e ajudando pessoas em grupo de risco.

. Não precisa fazer mídia ou estampar nas redes, mas deixar claro nos
espaços e nos canais com as clientes (seja a marca mãe ou a marca de
consumo) o que a marca fez ou está fazendo em prol do momento que
deve durar até 2021. Pode ser contribuição física, educativa ou de
serviços. É dar voz a eles pela preferência.

Zona de conforto é onde para compras eles se sentem seguros, e aqui
entra destinos bem conhecidos, por isso degustações ou compra de
moda/acessórios em residências conhecidas ou locais de menor circulação
(52%) são desejadas, e se estiver entre amigas tudo fica perfeito. Os
salões de beleza dos bairros são bem vistos.

. Pensar em ações nos bairros, parcerias com negócios locais que auxiliem
na jornada digital, até a consumidora chegar a loja.
. Lojas móveis (kombis, pequenos caminhões) que devidamente
higienizadas podem levar a moda básica ou mesmo inspiracional com
peças de bom custo x benefício , criando um roteiro da moda.
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