Novo coronavírus:

mudanças no consumo
e impactos nas
atividades econômicas

A pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças significativas para a economia
mundial e vem gerando muitas incertezas, fazendo com que empresários e
consumidores repensem diariamente suas escolhas e expectativas.
Mas qual é o impacto real do Sars-Cov-2 na oferta e demanda de produtos e
serviços? Quais são os seus efeitos no comportamento social? Quais hábitos
foram adquiridos e abandonados com a expansão do vírus? Quais foram as
alterações na contratação de serviços e no padrão de consumo? Quais são as novas
perspectivas de comportamento do consumidor? Quais atividades econômicas
serão mais impactadas?
Para auxiliar as indústrias paranaenses a se posicionarem diante da pandemia,
o Sistema Fiep levantou algumas respostas para tais questões a partir de um
conjunto de pesquisas nacionais e internacionais realizadas entre os meses de
março e maio de 2020. A instituição segue trabalhando em uma série de conteúdos
e orientações para apoiar o empresariado industrial neste momento crítico.

Carlos Valter Martins Pedro
Presidente do Sistema Fiep

- Impactado negativamente + Impactado positivamente
Fonte: MOODY’S (2020).

QUAIS HÁBITOS FORAM
ADQUIRIDOS E ABANDONADOS?
Com a presença de medidas de isolamento social, alguns hábitos foram adquiridos e
outros foram abandonados. No Brasil, grande parte da população deixou de frequentar
aglomerações e espaços públicos como shoppings, lojas de rua, bares, restaurantes,
eventos sociais etc. Em contrapartida, passaram a se preocupar mais com higiene,
realizar mais serviços domésticos e praticar atividades remotas (on-line). Além disso,
segundo a Opinion Box (2020), as pessoas estão consumindo mais intensamente serviços
de streaming e TV, mostrando que filmes, séries e programas de TV têm sido grandes
companheiros para passar o tempo, juntamente com plataformas de ensino a distância.
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Fonte: OPINION BOX (2020); KANTAR (2020); MINDMINERS (2020).
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Em outros países é possível observar comportamento similar.
Como ilustrado a seguir, com exceção da China, consumidores do
mundo todo vêm mudando seu cotidiano, passando a executar
mais atividades domésticas, consumir mais notícias e gastar mais
tempo com entretenimento digital e redes sociais.

MUDANÇA ESPERADA NA ALOCAÇÃO DO TEMPO
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QUAIS FORAM AS ALTERAÇÕES
NA CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS?
As contratações de serviços também estão sendo seriamente impactadas pelas
medidas de isolamento. Das dez atividades avaliadas pela Opinion Box (2020), a
que teve menor percentual de cancelamento ou suspensão foi a de cuidador de
idosos. Psicólogos e terapeutas também foram menos impactados, provavelmente
pela possibilidade de ofertar o serviço remotamente (on-line). Com relação
às empregadas domésticas, 75% dos brasileiros entrevistados cancelaram ou
suspenderam os serviços, bem como 77% cancelaram ou suspenderam as babás.
Os serviços mais afetados foram manicure e faxineira, que tiveram as atividades
canceladas por 88% e 85% dos clientes, respectivamente.
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Apesar da queda de serviços essenciais, é possível verificar aumento na demanda
por serviços digitais ou low-touch (pouco toque). Tais atividades vêm crescendo
no mundo todo, atraindo novos usuários durante a pandemia. Segundo a
consultoria McKinsey (2020), os consumidores esperam que algumas dessas
atividades entrem no seu “próximo normal”.
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Globalmente, os consumidores têm expectativa de gastar mais em itens básicos,
como alimentos, suprimentos domésticos, produtos de higiene, bem como
em entretenimento doméstico. Na direção oposta, à medida que os países
avançam na curva de contágio, observa-se redução na possibilidade de compra
em algumas categorias como roupas, calçados, joias, acessórios, viagens e
entretenimento fora de casa. No Brasil, a expectativa é de aumento no consumo
de itens de mercearia e materiais domésticos.
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QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS
DE COMPORTAMENTO DO
CONSUMIDOR?
Considerando as informações apresentadas ao longo do documento, é
possível traçar cinco grandes tendências de hábitos e comportamento dos
consumidores no contexto pandêmico:

Preocupação
com a prevenção

Ampliação da demanda por
produtos relacionados à
contenção do vírus.

O consumidor poderá desenvolver novos hábitos de higiene, o que representa uma
oportunidade para que empresários fortaleçam ainda mais o marketing sobre tais temas e,
assim, possam captar e ampliar suas demandas de longo prazo.

Busca pela
necessidade
imediata

Aumento do consumo de bens
perecíveis (como alimentos) e
redução da procura por bens
duráveis e de consumo (como
carros, roupas e calçados).

Preparação para
vida restrita

Abastecimento da dispensa
com armazenamento de
alimentos, produtos de
limpeza e itens de higiene.

O adiantamento de consumo hoje pode gerar perspectivas de vendas a médio prazo, à medida em que
os produtos da dispensa são consumidos. No caso particular dos alimentos, é possível esperar uma
expansão sustentável, já que pessoas passarão a consumir mais em casa do que normalmente fariam.

Vivendo
em quarentena

Realização de atividades
remotas, aumento de compras
on-line e diminuição de
compras físicas.

A vida em quarentena poderá remodelar os negócios, impulsionando a comercialização direta e on-line.
Nesse sentido, é importante contar com uma cadeia de suprimentos e logística flexível e estar preparado
para mudanças nos canais de comercialização.

Retorno à
normalidade

Retorno gradual às rotinas
diárias, com cautela renovada
sobre a saúde, evitando,
principalmente, aglomerações.

Fonte: NIELSEN COMPANY (2020); BORD FO INNOVATION (2020); GOOGLE (2020).
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