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A pandemia de coronavírus mudou os hábitos da população mundial. 
Enquanto se aguarda uma vacina ou um medicamento para tratamento da 
doença, as medidas para segurança das pessoas causam impactos econômicos 
significativos. Não à toa, o momento é de incerteza para os negócios.

As mudanças nos hábitos pessoais também fazem as pessoas repensarem a 
maneira que consomem, buscando empresas que lhes deem uma sensação 
de segurança. Com isso, o mercado se expande no ambiente digital.

Diante desse cenário, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e a Retail Design Institute (RDI) no 
Brasil trazem considerações sobre as relações de consumo no pós-pandemia 
no que diz respeito aos ambientes comerciais, às necessidades de segurança 
e bem-estar dos consumidores e às inovações tecnológicas.



ANSIEDADE 
E MEDO



Ansiedade e medo já predominavam na sociedade contemporânea, 
mas, com o surto de covid-19, essas sensações têm causado 
mudanças na forma que o consumidor responde a elas.

Na pandemia, as pessoas não estão se preocupando somente com a saúde 
e o bem-estar, mas também com as condições financeiras, visto que muitas 
empresas tiveram de reduzir as atividades ou fechar em decorrência da crise, 
elevando o desemprego e diminuindo a renda dos trabalhadores.

Com isso, as empresas precisam elaborar estratégias de marketing e 
de varejo nas lojas físicas que sejam capazes de aumentar a sensação 
de segurança e o sentimento de bem-estar dos consumidores.

A ideia, em suma, é fazer a chamada “arquitetura da cura”, que se trata de estudar 
os espaços para encontrar um tipo de ambiente adequado ao pós-pandemia.



MODO DE 
SOBREVIVÊNCIA



O novo coronavírus fez com que as pessoas entrassem em uma espécie 
de “modo de sobrevivência”, no qual se destaca a preferência por 
produtos que transmitam tranquilidade e segurança – este,  inclusive, 
havia sido um tema-chave em 2019 e se fortaleceu em 2020.

Um estudo da consultoria Nielsen apontou que 49% dos consumidores estariam 
dispostos a pagar mais por um produto que tivesse certificações de qualidade e de 
responsabilidade. Nos países mais impactados pelo vírus, esse porcentual é ainda maior.

A preocupação em relação ao bem-estar financeiro também mudará 
a equação de valores para um grande número de pessoas. Além do 
preço, elas priorizarão itens alinhados às suas crenças pessoais.



Quando estiverem autorizadas a abrir as lojas sem restrições, as empresas 
devem investir em estratégias para engajar os consumidores profundamente, 
criando locais que transmitam a sensação de se estar em casa.

O surto de covid-19 evidenciou a vulnerabilidade das pessoas em 
relação a desastres. Com isso, as marcas devem garantir que estejam 
desempenhando o seu papel na contenção desses problemas.



DESIGN
PÓS-TRAUMÁTICO



Entenda os reflexos do surto de coronavírus nas relações de consumo:

  aceleração do processo de digitalização;

  instabilidade financeira e insegurança do consumidor;

  busca por marcas que tragam segurança e tranquilidade.



QUEM SÃO OS 
CONSUMIDORES 
DO FUTURO?



I. ESTABILIZADOR

  Quer otimizar o tempo.

  Tem dificuldade em tomar decisões.

  Busca estabelecimentos com poucos produtos, mas direcionados.

Exemplos que atendem a esse tipo de consumidor são os supermercados Pão de 
Açúcar, no Brasil; Rewe Richrath, na Alemanha e Aldi, nos Estados Unidos. Neles, 
a curadoria contempla poucos produtos para facilitar a adesão dos clientes.



Fonte: www.consumidormoderno.com.br/2019/10/04/novo-modelo-pao-de-acucar



Foto acervo pessoal (Anelise Campoi)- supermercado Rewe Richrath, colônia Alemanha – 2020



Fotos acervo pessoal (Anelise Campoi) loja Arket – Colonia – Alemanha 2020



Fotos acervo pessoal (Anelise Campoi) ambientação área food Euroshop 2020 – Dusseldorf Alemanha



II. “LOCALTIVISTA”

  Também chamados de “consumidores locais”, são aqueles que 
  participam da comunidade, que consomem nos comércios da região.

  O distanciamento social valoriza o comércio de bairro.

  Nesses estabelecimentos, é preferível utilizar cores que tragam 
  tranquilidade, como os tons pastel, além de elementos crus e básicos.

  Os estabelecimentos devem valorizar a iluminação e a ventilação naturais.

  O design biofílico, que consiste em trazer a natureza 
  para dentro dos ambientes, está em alta.





Lembre-se que os “localtivistas” são aqueles que desejam 
passar mais tempo próximos às suas casas.

À medida que a proximidade e a conveniência se tornam cada vez mais importantes 
nas decisões de consumo, as pessoas buscam comprar de marcas locais que 
foram significativamente impactadas pela crise decorrente da pandemia.

Por isso, garanta que a sua comunicação mostre que você está investindo em 
estratégias de inclusão. Uma possibilidade é a aproximação por meio de mensagens 
de texto, sobretudo quando o consumidor não deseja ir até o estabelecimento.

As empresas devem transformar as lojas em espaços comunitários 
capazes de fortalecer os laços com os clientes. 



Loja H&M  

BerlimMitte 

Garten

Fotos acervo pessoal (Anelise Campoi ) - Berlim - Alemanha 2020







III. NOVO OTIMISTA

  É  o consumidor que busca marcas que tenham propósito. Embora já 
  fosse tendência, ganhará maior evidência após o surto de covid-19.

  As empresas que se destacam nesse período são as que realizaram 
  ações sociais, como doações e campanhas, demonstrando 
  empatia com o próximo, edificando um propósito de marca.

A rede de cafeterias Starbucks, por exemplo, estimulou a venda de produtos por meio 
dos canais digitais, com retirada na loja. Os copos trazem, além do nome da pessoa, 
uma mensagem solidária, como “aguente firme”. Durante a crise, a empresa também 
se valorizou ao providenciar atendimentos de terapia a seus colaboradores.



Starbucks

Fonte: www.mercadoeconsumo.com.br/2019/07/23/starbucks-lanca-loja-conceito-com-pedido-e-pagamento-mobile/



Fotos - crédito Starbucks: www.comunicaffe.com/starbucks-launches-starbucks-now-first-chinese-location-in-beijing



COMO A SOCIEDADE 
EVOLUI COM UMA 
PANDEMIA



Estamos vivendo um momento de transição entre a Quarta 
Revolução Industrial – marcado pela fusão definitiva dos 
mundos físico, digital e biológico – e a próxima etapa.



INDÚSTRIA 5.0



  Aumento da colaboração entre humanos e sistemas inteligentes.

  União da alta velocidade da automação industrial com as 
  habilidades cognitivas e o pensamento crítico dos humanos.

Uma pesquisa com 512 executivos em todo o mundo, realizada pela 
consultoria Accenture, aponta que 85% preveem uma linha de produção 
colaborativa entre humanos e robôs em suas fábricas. 



ACELERAÇÃO 
TECNOLÓGICA



O distanciamento social e as incertezas econômicas sugerem que a demanda 
por novos produtos deve diminuir. Embora adverso, esse cenário também 
é uma oportunidade para que as marcas satisfaçam o consumidor ao criar 
um sentimento de normalidade, fornecendo produtos digitais.

Recursos de realidade aumentada abrem espaço para a experimentação de produtos de 
diversos segmentos, com destaque para o de beleza, no qual sempre há o temor relacionado 
à higiene e à possibilidade de contaminação. As marcas de moda também podem usar 
essas ferramentas para criar imagens digitais, evitando, assim, aglomeração de pessoas.



O mesmo vale para o segmento de móveis, pintura e decoração. Por exemplo, com 
um catálogo de aproximadamente 2 mil itens, o aplicativo IKEA Place permite 
visualizar como ficaria um móvel da marca em um ambiente com apenas uma 
foto. No Brasil, as Tintas Coral têm um app semelhante, em que o consumidor 
pode experimentar uma seleção de mais de 200 cores antes de comprar.

De qualquer modo, a crise atual impulsiona as empresas a recorrerem a ferramentas 
de amostras digitais e modelagem 3D, acelerando o processo de design. 



IKEA Place

Coral

Fontes: www.ikea.com/pt/pt/customer-service/mobile-apps | www.coral.com.br/pt/artigos/coral-visualizer



A NOVA 
ECONOMIA 
DIGITAL



As medidas de distanciamento para contenção do coronavirus 
ampliaram a utilização de serviços digitais.

Essa é uma tendência que vem impactando diversos setores, como o varejo, o delivery de 
alimentação, as cadeias de suprimento, o educacional e até mesmo as reuniões de negócios.

Quando a crise for superada, as empresas terão de reconhecer e manter 
as oportunidades financeiras decorrentes da digitalização. Exemplos 
bastante claros são os eventos virtuais e o trabalho remoto. 



SERVIÇOS 
VIRTUAIS



O distanciamento social fez com que muitas empresas recorressem ao home office para 
continuar em operação. Essa transição, ainda que por necessidade e prevista para ser 
temporária, fará com que cada vez mais a vida profissional caminhe para o mundo virtual.

Conforme as empresas percebem que abandonar grandes espaços físicos pode 
gerar uma economia significativa e que as pessoas começam a aproveitar os 
benefícios do trabalho remoto, a flexibilidade se torna um conceito-chave.

No longo prazo, estações de trabalho rotativas (o chamado hot desking) e espaços regionais 
de coworking ganharão força, estimulando as pessoas a permanecerem na área onde 
moram. As empresas, com isso, precisam desenvolver estratégias que continuem facilitando 
as conexões e a colaboração dos trabalhadores que desempenham as atividades a distância.



No segmento de eventos haverá mudanças importantes, já que, cada 
vez mais, é necessário encontrar soluções alternativas quando não se 
pode participar de conferências e feiras presencialmente.

Nas situações nas quais as pessoas evitam hospitais, os atendimentos 
clínicos a distância se mostraram alternativas eficientes para uma 
avaliação preliminar. Esses serviços tendem a crescer.



ISOLAMENTO 
EMOCIONAL



O isolamento afeta negativamente a saúde mental e o humor das pessoas. 
Em Hong Kong, por exemplo, estudos mostram que um terço da população 
apresenta sintomas de transtorno de estresse pós-traumático.

A crise, portanto, evidenciou a necessidade de se cuidar do bem-estar emocional, 
fato que deve permanecer quando o surto de coronavírus terminar.

Além disso, as pessoas irão repensar os seus hábitos de consumo, 
priorizando os contentamentos físico e mental. Sinal disso é que a 
procura por aplicativos de suporte emocional está em alta.



Ações de gentileza por parte das empresas serão cada vez mais valorizadas. 
Os consumidores querem ver as compras se revertendo em atos de caridade, 
principalmente em setores nos quais predomine a sensação de que o governo 
atua de modo ineficiente, com o objetivo de minimizar a desigualdade social.
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