
Impactos do
Coronavírus
no Consumo



A sondagem realizada pela CNDL pela Offer 
Wise mostra ainda como a crise do Coronavírus 
tem impactado o consumo de parte da popu-
lação. Desta forma, a maior parte dos entrevista-
dos afirma que os gastos com supermercado 
(55%) e alimentação delivery (39%) aumentaram 
desde o início da pandemia. Por outro lado, a 
maioria diminuiu os gastos com vestuário (63%), 
serviços de beleza (53%), artigos para atividade 
física (48%), eletrodomésticos (45%) e eletrônicos 
(44%). 

No geral, o nível de gastos desde que teve 
início a pandemia aumentou para 42% dos entre-
vistados, enquanto 25% citaram diminuição dos 
gastos. Os principais motivos citados para o 
aumento dos gastos são ter tido mais gastos com 
supermercado (68%), o aumento de preços de 
produtos e serviços (49%) e o aumento nos 
gastos com contas básicas, já que têm passado 
mais tempo em casa (47%). Por outro lado, entre 
os que disseram ter havido redução dos custos no 
período, 46% tiveram queda da renda, 41% estão 
inseguros com relação a quanto tempo a pandem-
ia vai durar, e 32% tiveram menos gastos com 
lazer.

A pandemia também trouxe algumas 
mudanças nos canais de compra utilizados pelos 
consumidores. Nesse sentido, ainda que a maior 
parte dos entrevistados afirme ter feito a maioria 
de suas compras durante os meses de abril, maio e 
junho de forma offline (82%), principalmente nos 
supermercados (67%), uma parte relevante (47%) 

comprou por meio de canais online, principal-
mente em sites e lojas virtuais (32%). Percebe-se 
também o fortalecimento das redes sociais como 
canais de compra, seja por Whatsapp (11%), 
Facebook (5%) ou Instagram (5%). 

Na percepção dos entrevistados, a maior 
parte do comércio na cidade em que moram está 
funcionando parcialmente, sobretudo os salões 
de beleza (36%), lojas de eletrônicos (35%), as 
lojas de roupas e sapatos (34%), papelarias (34%) 
e eletrodomésticos (34%). Bares e restaurantes 
seguem com maioria fechada (41%).

Temos um cenário desafiador pela frente, 
sabe-se que o brasileiro está cauteloso para con-
sumir: na opinião da maioria, o preço do presente 
este ano está mais caro e a maior parte afirma não 
estar seguro para fazer compras. A boa notícia é o 
potencial de compras que pode trazer um fôlego 
aos varejistas. Diante disto, saber aproveitar as 
características da data e combiná-las com os 
interesses e as atuais limitações dos consumi-
dores pode fazer grande diferença para aumentar 
o faturamento. Conjugar a divulgação e vendas 
por canais físicos e virtuais, com planejamento e 
organização para logística de entregas, é um bom 
diferencial. As redes sociais e o Whatsapp são 
boas estratégias de aproximação do cliente e com 
custo acessível a todos. Parcerias de vendas com 
outros lojistas também podem fazer toda
a diferença.



Metodologia 



Público alvo:

Consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com 
idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas 
(excluindo analfabetos) e que pretendem realizar compras para o Dia 
dos Pais deste ano.

Método de coleta:

pesquisa realizada pela web e pós-ponderada por sexo, idade, estado, 
renda e escolaridade.

Tamanho amostral da Pesquisa:

1.006 casos em um primeiro levantamento para identificar o percen-
tual de pessoas com intenção de comprar presentes para o Dia dos 
Pais. Em seguida, continuaram a responder o questionário 610 casos, 
somente com os que tinham a intenção de compra. Resultando, 
respectivamente, em margem de erro no geral de 3,1 p. p. e 4,0 p. p. 
para um intervalo de confiança a 95%.

Período da coleta dos dados:

09 a 15 de Julho de 2020.




