
TRANSITÓRIO  
OU PERMANENTE:  
A PANDEMIA E O  
NOVO COMPORTAMENTO  
DO CONSUMIDOR



OLÁ, EMPREENDEDOR.

A pandemia de covid-19 impactou rigorosamente as relações de consumo.  
As empresas, sobretudo algumas do setor de comércio e serviços, tiveram de 
suspender temporariamente as atividades presenciais – e, ao reabrir, enfrentam sérias 
restrições de funcionamento para conter o fluxo de transmissão do coronavírus.

No caso dos consumidores, as recomendações de ficar em casa, trabalhar em  
home office e evitar aglomerações fizeram com que surgissem novos modos de 
consumo. O que se avalia agora é se esses hábitos serão transitórios ou permanentes.



E, em um período econômico adverso, entender as preferências do consumidor se 
torna ainda mais relevante para fidelizar clientes e obter resultados satisfatórios.

Sendo assim, a FecomercioSP traz, neste e-book, considerações sobre 
como a pandemia afetou o comportamento do consumidor, distinguindo 
hábitos que vieram para ficar dos comportamentos momentâneos.



EFEITOS DO DISTANCIAMENTO SOCIAL

Consequência da pandemia, o distanciamento social incitou novos 
comportamentos nos consumidores. Embora mais reclusos, eles não deixaram 
de consumir, recorrendo, principalmente, ao comércio eletrônico.

O uso da tecnologia também foi intensificado nas atividades 
de trabalho. Exemplo claro disso é a substituição das 
reuniões presenciais por videoconferências.



Em suma, para se adaptar à realidade imposta pela pandemia, as pessoas 
adotaram novos procedimentos, entre os quais se destacam os seguintes:

• Aquisição de equipamentos de comunicação.

• Compras por meio de aplicativos.

• Uso mais intensivo e generalizado dos serviços de delivery.

• Melhoria ou aquisição de serviços de streaming e de banda larga.

• Preparo de refeições caseiras.

• Compras de móveis e materiais para equipar escritórios em casa.



Passando muito mais tempo em seu lar, o consumidor, por um lado, compra 
mais nos mercados de bairro e mantém um escritório doméstico, enquanto, 
por outro, gasta menos em serviços – como lazer, viagens, bares, restaurantes, 
dentistas e médicos – e em produtos como roupa e combustível.

Esse novo modo de vida tem efeitos consideráveis sobre o consumo, 
dos quais alguns serão transitórios e outros, definitivos.

Para a FecomercioSP, boa parte das mudanças decorrentes do distanciamento social 
será provisória, mas certamente há padrões a serem alterados em definitivo.

Confira, a seguir, as principais considerações sobre o 
novo comportamento do consumidor.



ÊXODO URBANO

Como o contágio de covid-19 se alastrou, inicialmente, pelos grandes centros 
urbanos, houve uma migração momentânea de pessoas para regiões litorâneas 
e interioranas. Ter uma segunda casa ou poder alugar um imóvel em outra 
localidade, no entanto, não é a realidade da maioria das famílias brasileiras.

Além disso, mesmo entre as que têm condições financeiras, poucas vão deixar 
em definitivo os grandes centros. Isso porque, ainda que o home office tenha 
sido adotado em definitivo para muitos, esse modelo de trabalho não será 
permanente para todos. Além disso, não é tão simples trocar a escola dos filhos e 
abdicar dos serviços e das atividades de lazer disponíveis nos centros urbanos. 



Para as empresas do setor imobiliário, deve haver um aumento na demanda 
por imóveis fora dos grandes centros, mas não de forma robusta.

De todo modo, com o aumento do uso ou até mesmo a aquisição 
do segundo imóvel – mais provável do que um êxodo das regiões 
metropolitanas –, o mercado local de algumas cidades no entorno dos 
grandes centros pode ser ativado, bem como a venda de materiais de 
construção e a contratação de serviços de construção e reforma.



HOME OFFICE

Principal alternativa encontrada pelas empresas para manterem as suas atividades 
durante a pandemia, o home office é uma mudança relevante e que veio para ficar.

Na normalidade, nenhuma empresa faria um teste em massa colocando 
todos os seus empregados em home office de uma vez. A pandemia, contudo, 
fez com que a experiência fosse adotada pulando eventuais testes. 

Como resultado, muitas empresas, até mesmo as que não cogitavam contar com 
trabalhadores em trabalho remoto, descobriram quais setores, funções e empregados 
produzem bem a distância. Com isso, quando a situação se normalizar, certamente 
uma parcela relevante de atividades continuará sendo realizada na modalidade 
remota. Os funcionários nesses cargos irão à sede da empresa quando necessário.



Com o home office, as empresas também devem notar uma redução de custos. 
Todavia, é importante ter cuidado com as regras previstas na legislação trabalhista 
para que a mudança do trabalho presencial para o remoto não se torne um pesadelo.

Recomendamos que o empreendedor leia o e-book Home office e questões trabalhistas 
diante da pandemia de coronavírus, que traz um capítulo sobre como manter os 
trabalhadores nessa modalidade após a revogação do estado de calamidade pública.

Vale notar que, com mais pessoas trabalhando em casa, espera-se uma diminuição 
do número de consumidores nas regiões comerciais. Isso não significa que as 
compras presenciais vão sumir, mas apenas mudar de intensidade – também 
em decorrência do aumento do desemprego causado pela crise econômica.

https://lab.fecomercio.com.br/trabalhistas/home-office-e-questoes-trabalhistas-diante-da-pandemia-de-coronavirus/
https://lab.fecomercio.com.br/trabalhistas/home-office-e-questoes-trabalhistas-diante-da-pandemia-de-coronavirus/


TRANSPORTE

Com a perspectiva de mais pessoas trabalhando em casa, haverá uma necessidade menor 
de deslocamentos. Isso faz com que as pessoas reavaliem se devem manter um veículo 
próprio, por causa dos gastos com manutenção, seguro e combustível. Além disso, quando 
houver necessidade de sair, podem contar com os serviços de transporte por aplicativo.

A adoção do home office também deve trazer algum alívio ao trânsito 
e ao transporte coletivo dos grandes centros urbanos.

Essas mudanças dependem da proporção de pessoas que 
vão trabalhar prioritariamente em casa.



COMÉRCIO DE BAIRRO

Uma das consequências de mais trabalhadores e empresas 
aderirem ao home office é a redução do fluxo de pessoas nos 
tradicionais centros comerciais e financeiros. Com isso, é razoável 
pressupor que o comércio de bairro ganhe relevância. 

Em vez de se deslocarem para outras regiões com o objetivo de fazer  
compras, as pessoas devem dar mais atenção às lojas da redondeza.  
O comércio local também pode se beneficiar das compras por impulso, 
aquelas que não estavam previstas pelo consumidor. No horário de 
almoço, a demanda deve crescer nos restaurantes dos bairros.



De todo modo, é importante que o estabelecimento esteja preparado 
para compreender as necessidades do cliente. Em parceria com o 
Retail Design Institute (RDI), a FecomercioSP produziu o e-book 
Tendências pós-pandemia: como transmitir segurança e bem-
estar ao consumidor , com orientações sobre o que se espera das 
empresas quando o surto de covid-19 estiver controlado.

https://lab.fecomercio.com.br/gestao-empresarial/tendencias-pos-pandemia-confira-um-e-book-sobre-como-transmitir-seguranca-aos-consumidores/
https://lab.fecomercio.com.br/gestao-empresarial/tendencias-pos-pandemia-confira-um-e-book-sobre-como-transmitir-seguranca-aos-consumidores/


APLICATIVOS

Não surpreende ninguém que a pandemia impulsionou as compras por 
aplicativos. Na verdade, a necessidade de se precaver do contágio e as restrições 
de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços fizeram com 
que muitos consumidores que tinham preferência por comprar presencialmente 
passassem a utilizar essas ferramentas. E esse comportamento deve continuar.

A comodidade de receber um produto ou uma refeição em casa continuará 
sendo um diferencial para o cliente. Sendo assim, nada mais natural do que as 
empresas ampliarem as suas ações no ambiente digital – ou mesmo entrarem, 
caso ainda não o tenham feito, em operações de comércio eletrônico.



Se esse é o seu caso, empreendedor, não deixe de conferir o e-book 
Como montar uma operação de comércio eletrônico em meio à 
pandemia . O material explica como funcionam os marketplaces, as 
redes sociais, o relacionamento com o cliente, a logística de entrega 
e muito mais sobre as vendas no ambiente digital. Aproveite!

https://lab.fecomercio.com.br/gestao-empresarial/baixe-o-e-book-e-aprenda-a-montar-uma-operacao-de-comercio-eletronico/
https://lab.fecomercio.com.br/gestao-empresarial/baixe-o-e-book-e-aprenda-a-montar-uma-operacao-de-comercio-eletronico/


ESCOLAS

As tecnologias de comunicação possibilitaram, de alguma maneira, a 
continuidade das aulas durante a pandemia. Contudo, além de problemas 
técnicos, a qualidade do ensino a distância não se mostrou a mesma 
do presencial, principalmente para as crianças. De qualquer forma, as 
aulas presenciais serão retomadas em algum momento futuro.

Apesar das dificuldades, o período de distanciamento serviu para 
incorporar as ferramentas tecnológicas aos estudos.



A tecnologia, inclusive, pode funcionar como um novo canal entre os 
professores, os pais e a administração escolar, além de permitir novos 
serviços e programas extracurriculares. São recursos com os quais as 
instituições de ensino podem aprimorar o que têm a oferecer, a fim de 
conquistar a confiança dos pais e enriquecer o aprendizado dos alunos.



CURSOS ONLINE

Na quarentena, muitas pessoas aproveitaram a reclusão social 
para fazer cursos online, principalmente de curta duração. 
Percebendo o aumento da procura, muitas instituições 
passaram a ofertar cursos a distância, também como forma de 
contornar a impossibilidade de ministrar aulas presenciais.

Em voga, os cursos online devem receber uma 
avaliação mais criteriosa dos estudantes. 

Não obstante, a profusão de programas de ensino online deve 
servir para indicar os tipos de cursos que funcionam, que não 
funcionam ou que precisam de ajustes no ambiente digital.



De todo modo, com os aumentos contínuos da digitalização e da 
busca por aprimoramento profissional ou pessoal, é importante 
que as empresas considerem oferecer esse tipo de serviço, 
destacando-se pela qualidade do conteúdo oferecido.



VIAGENS DE NEGÓCIOS

Afetadas severamente pela pandemia, as viagens de negócios devem demorar 
para retornar ao que, um dia, já foram – se é que isso vai acontecer. As 
experiências remotas, bastante exitosas, devem causar uma redução sensível 
nos deslocamentos para participação de reuniões presenciais, por exemplo.

Basta ver que as ferramentas digitais possibilitam um ganho de tempo 
para todos os participantes. Assim, o tempo não gasto em deslocamento 
pode ser destinado à realização de outras atividades.



As reuniões, os eventos e os encontros que requerem deslocamentos 
de longa distância e hospedagens continuarão existindo. Contudo, 
a presença física em todos eles se tornará mais discutível.

Com isso, o setor de turismo de negócios – incluindo hospedagem, translado 
e “negócios-satélites”, como bares, restaurantes e táxis – deve se preparar 
para uma mudança considerável, tendo em vista uma menor participação 
de convidados presencialmente, pelo menos por algum tempo.



VIAGENS DE LAZER

A necessidade de distanciamento social acertou em cheio o turismo 
de lazer. Após a pandemia, o setor deve se recuperar gradativamente, 
quando o medo das pessoas e os riscos forem, de fato, mitigados. 

O que deve comprometer uma retomada mais vigorosa é a recessão, pois, com o 
aumento do desemprego, as famílias têm menos renda para atividades de lazer.

Com isso, é difícil apontar quando o setor voltará ao ritmo habitual, pois depende 
de quanto tempo durará a pandemia e da profundidade da crise econômica.

De todo modo, o lazer deve ganhar relevância no setor, pois a presença física não pode 
ser substituída por ferramentas tecnológicas, como no segmento de negócios. 



O que serve de alento ao empreendedor brasileiro é que a demanda por viagens 
deve ser, inicialmente, contemplada em destinos domésticos, uma vez que 
o câmbio, embora de difícil previsibilidade, esteja bastante desvalorizado, 
além das restrições que devem ser aplicadas às viagens internacionais.

Dessa forma, as empresas precisam se preparar para atender turistas 
de perfis distintos, reorganizando a disponibilidade de quartos de 
hotéis e todos os serviços que orbitam os destinos turísticos.



OUTRAS MUDANÇAS

Somente com o passar do tempo será possível identificar 
outras mudanças que, talvez, já estejam em curso.

Também se deve ponderar que algumas mudanças consideradas evidentes podem não se 
confirmar, uma vez que novos fatos podem impactar o comportamento do consumidor.

No caso das empresas, novas tecnologias podem tornar procedimentos habituais obsoletos, 
de modo que a gestão e as atividades diárias estarão sujeitas a aprimoramento constante.

De forma geral, ainda há muito o que compreender sobre a pandemia 
– quanto tempo ela vai durar, por exemplo –, a profundidade da crise 
econômica e os efeitos comportamentais transitórios e definitivos.



Para ficar por dentro das informações mais importantes para 
a condução dos negócios, recomendamos que o empreendedor 
visite regularmente o portal da FecomercioSP.

E aproveite os materiais orientativos sobre como superar a 
crise causada pela pandemia no Fecomercio Lab.

spotify soundcloud

Por fim, não deixe de acompanhar os nossos podcasts com dicas de gestão, 
inovação e crédito, além de explicações sobre a política econômica e a legislação.

https://www.fecomercio.com.br/
https://lab.fecomercio.com.br/
https://open.spotify.com/show/1IvvceFjHffnbe0ISP4Y2J
https://soundcloud.com/fecomerciosp
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