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PRINCIPAIS MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO 

Mudanças comportamentais: rotina dia a dia. 

Quase 90% da Gen Z fizeram alterações em sua rotina diária, caindo para 75% 

entre os Baby Boomers. Cerca de 40% estão lendo as notícias com mais 

frequência para manter-se atualizados, em comparação com pouco mais de 

25% verificando as mídias sociais com mais frequência. O aumento da 

verificação de notícias é bastante consistente ao longo de gerações, enquanto a 

verificação de mídias sociais cai mais drasticamente entre os Baby Boomers. 

Aqueles com compreensão limitada do vírus têm maior probabilidade de 

procurar nas mídias sociais acompanhar os desenvolvimentos mais recentes 

sobre o vírus em comparação à média (35%). 

Mudanças comportamentais: compra física ou online. 

Um quarto diz que agora estão comprando mais online comparado à compra 

física. A geração Y (39%) encabeça esse comportamento, seguida pela Geração 

X (29%). Indivíduos com renda mais alta também são significativamente mais 

propensos do que os que ganham menos (48% vs. 15%, respectivamente). 

Mesmo aqueles que disseram estar preocupados com o impacto do vírus em 

suas finanças pessoais, também dizem que estão comprando mais online após 

a disseminação do vírus (46% o fazem).
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O IMPACTO NO VAREJO BRASILEIRO 

O impacto do COVID-19 no varejo como um todo foi negativo, com exceção de 

Drogarias e Farmácias, Super e Hipermercados. No varejo de São Paulo, o 

impacto foi maior do que no varejo brasileiro que foi de -3,8% para - 6,0% no 

mesmo período) 

Turismo e Transporte é o setor mais negativamente impactado até o momento 

(-77,2% ) vs -13,9 do varejo total. No Brasil a queda em Turismo e Transporte é 

menor, e os Super e Hipermercados são os que mais cresceram.
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O IMPACTO NO VAREJO MUNDIAL — EUA 

Um estudo envolvendo 2 mil shoppers dos Estados Unidos, feito pela Coresight 

Research, mostra que: 

58% evitarão áreas de grande aglomeração, principalmente os shoppings. Esse 

número sobe para quase 90% entre pessoas com mais de 60 anos, justamente 

o grupo mais vulnerável aos efeitos do vírus. 

27,5% afirmaram na pesquisa que já diminuíram as visitas a locais que 

concentram muitas pessoas, como restaurantes, mercados e cinemas, além 

dos centros de compras. 

Já o Instituto Nielsen identificou picos de crescimento nas vendas de produtos 

alimentícios de alta duração nos Estados Unidos após o início das 

contaminações em grande escala, na semana que terminou em 29 de fevereiro.  

Os produtos que tiveram maior pico de vendas foram leite em pó (alta de 84%), 

grãos (alta de 37%), carne enlatada (alta de 31%) e arroz (alta de 25%
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O IMPACTO NO VAREJO MUNDIAL — CHINA 

Uma outra pesquisa feita pela Kantar em mil lares chineses, aponta que 55% 

dos shoppers estão usando plataformas de e-commerce para se abastecerem e 

estimulado as compras coletivas. 

Moradores de uma mesma região estão se organizando em grupos no super 

aplicativo WeChat (uma espécie de Whatsapp com mais funcionalidades) para 

fazer compras em conjunto e também trocar mercadorias. 35% das famílias 

chinesas pesquisadas já consideram o WeChat como um novo canal de 

compras. 

O levantamento captou mudanças no perfil dos gastos do consumidor chinês 

nesse período: por não saírem de casa por precaução, 67% das famílias 

pesquisadas reduziram as compras de roupas e 56%, de cosméticos. 

Por outro lado, a Kantar mostra que os gastos com alimentos e bebidas 

cresceram em 40% dos lares e em 48% deles, aumentou o consumo de 

produtos de limpeza.
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EMPRESA CHINESA MUDA SUA PLANTA PARA 

FABRICAR MÁSCARAS E DESINFETANTES — 

A BYD, fabricante de baterias e montadora chinesa, é agora a maior produtora 

de máscaras do mundo, após uma rápida reorientação de sua equipe. 

A empresa criou uma força-tarefa especial no final de janeiro para responder 

ao surto de Covid-19 na China. Em duas semanas, a equipe conseguiu concluir 

pesquisa e desenvolvimento para fabricação de máscaras e desinfetantes para 

mãos.  

Segundo a BYD, isso foi alcançado em grande parte, adaptando a experiência e 

os recursos da empresa na fabricação de baterias e novos veículos de energia e 

canalizando-os para a produção desses suprimentos críticos. Em plena 

capacidade, a empresa agora pode produzir 5 milhões de máscaras e 300.000 

garrafas de desinfetantes por dia, tornando-se o maior fabricante mundial de 

máscaras faciais!
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AMBEV PRODUZIRÁ 500 MIL UNIDADES DE ÁLCOOL 

EM GEL PARA DOAR A HOSPITAIS PÚBLICOS — 

A Ambev anunciou nesta terça-feira, 17, que vai produzir 500 mil unidades de 

álcool gel para distribuir a hospitais da rede pública nos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro e no Distrito Federal, onde há maior número de casos 

confirmados do novo coronavírus. Cada unidade de saúde receberá 5 mil 

frascos. 

A companhia vai utilizar a linha da cervejaria em Piraí, no Rio de Janeiro, para 

produzir etanol e 500 mil embalagens. Considerando que uma das restrições 

para a reposição do produto no mercado é a embalagem para envase, a Ambev 

disponibilizará o álcool em gel em garrafas PET como as utilizadas para suas 

bebidas, que hoje não estão em falta. 

O álcool será o advindo do processo cervejeiro e da produção da Brahma 0.0, 

cerveja sem álcool da companhia. A logística de entrega nas três unidades da 

federação também será feita pela Ambev.
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HOLDING LVMH USA FÁBRICAS DE PERFUME E 

COSMÉTICOS PARA PRODUZIR ÁLCOOL GEL — 

Dona da Louis Vuitton, LVMH, três fábricas do grupo, que normalmente 

produzem perfumes e cosméticos das marcas Christian Dior e Givenchy, 

passaram a produzir álcool gel que será distribuído gratuitamente para as 

autoridades francesas. 

A LVMH pretender lidar com o risco de falta do produto na França e permitir um 

maior numero de pessoas continue a tomar medidas corretas para se 

protegerem da propagação do vírus.
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DOAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE PESQUISA  

DO HOSPITAL LAZZARO SPALLANZANI — 

A Bvlgari  fez uma doação ao Departamento de Pesquisa do Hospital Lazzaro 

Spallanzani em Roma, a primeira equipe médica a isolar o vírus em menos de 

48 horas, uma conquista que permitirá aperfeiçoar os diagnósticos, a cura e o 

desenvolvimento da vacina.  

Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti são as três 

mulheres – entre as primeiras da Europa – que tiveram sucesso ao isolar a 

estrutura do vírus.  

A doação da Bvlgari permitiu a compra de um sistema de aquisição de imagens 

microscópicas de última geração, uma máquina fundamental para apoiar essa 

pesquisa que levará a prevenção e ao tratamento do vírus.  Esse tipo de 

microscópio é o primeiro a ser instalado em Roma e permitirá que os 

pesquisadores realizem protocolos de pesquisa experimental e inovadores.
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DOAÇÃO DE UTIS PARA TRÊS HOSPITAIS  

EM MILÃO, NA ITÁLIA — 

Prada doou seis UTIs para três hospitais em Milão, na Itália, um dos países 

mais afetados pelo coronavírus. 

A Itália está no meio de um bloqueio de duas semanas e os médicos estão 

tendo que tomar decisões sobre quem vive e quem morre porque o 

equipamento é muito escasso, segundo o site The Cut. As diretrizes do Colégio 

Italiano de Anestesia, Analgesia, Reanimação e Terapia Intensiva dizem 

priorizar “pacientes com as melhores chances de sucesso”. Também existem 

anexos infláveis e temporários, montados ao lado dos hospitais para fornecer 

transbordamento.
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GIGANTES DA TECNOLOGIA GLOBAL JUNTAM 

ESFORÇOS PARA RESPONDER AO COVID-19 — 

Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter e YouTube trabalharão 

juntos nos esforços de resposta ao COVID-19. Em uma declaração conjunta do 

setor divulgada por eles, os gigantes da tecnologia trabalhariam em parceria 

com agências governamentais de saúde para disseminação segura e credível 

de informações durante a crise do COVID-19. 

Embora a maioria dessas plataformas tenha tomado várias medidas para 

responder à pandemia em níveis individuais, eles estão combinando esforços 

para combater as informações erradas, elevar o conteúdo autoritativo de suas 

plataformas e compartilhar atualizações críticas. 

Todas essas empresas têm uma quantidade substancial de recursos - 

financeiras e, caso contrário, elas também exercem uma quantidade 

considerável de influência no mundo real, com expectativa de que seus 

esforços combinados ajudem a limitar o impacto negativo da crise.
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ESFORÇOS EM ANDAMENTO PARA MANTER OS 

USUÁRIOS INFORMADOS SOBRE O CORONAVÍRUS 

POR MEIO DE FONTES CONFIÁVEIS — 

Como o surto de coronavírus surge como uma pandemia global, a plataforma 

adotou mais medidas para manter os usuários informados e conter as 

informações erradas. O Instagram compartilha mais atualizações sobre o 

assunto. Inicialmente, os usuários do Instagram que pesquisam termos 

relacionados ao Coronavírus, como hashtags - #coronavirus ou # covid19, 

receberiam uma solicitação, dando a opção de visitar o site da OMS. 

Atualmente, desinformação prejudicial está sendo removida da plataforma e 

recursos como a OMS e as autoridades locais de saúde estão sendo mostrados 

quando um usuário toca nas hashtags relacionadas ao COVID-19. 

A plataforma está proibindo anúncios que tentam explorar a situação, 

postagens que parecem enganosas seriam enviadas para revisões aos 

parceiros de verificação de fatos do Instagram. Hashtags usadas para espalhar 

informações erradas seriam bloqueadas ou restritas.
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CLARO/NET, SKY, VIVO TV E OI TV  

LIBERAM CANAIS DE GRAÇA — 

As operadoras de TV por assinatura Claro/NET, Sky, Vivo TV e Oi TV decidiram 

liberar diversos canais gratuitamente como parte dos esforços em meio à 

pandemia do novo coronavírus. Somente a Sky, maior empresa do setor, abriu 

os sinais de mais de 70 emissoras. Já a Claro, dona da NET, disponibilizou 

canais jornalísticos, esportivos e de filmes. 

Para reforçar o entretenimento dos brasileiros em tempos de isolamento 

domiciliar, a Globo anunciou que todo o arsenal de canais pagos também está 

disponível a partir de hoje: desde o jornalismo da GloboNews, passando pelos 

esportes dos inúmeros canais SporTV, e ainda os programas nostálgicos do Viva 

e o conteúdo musical do Multishow, entre outros.
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COORS LIGHT, KFC E HERSHEY INTERROMPEM 

VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS QUE PODERIAM 

CAUSAR MAL-ESTAR EM MEIO À PANDEMIA — 

O surto do novo coronavírus impactou a estratégia de comunicação de pelo 

menos três anunciantes nos Estados Unidos.  

A Hershey interrompeu a veiculação de dois comerciais que exibiam imagens 

de pessoas se abraçando e apertando as mãos, a companhia substituiu os 

anúncios por peças mais focadas em produtos. 

Já a marca de cerveja Coors Light havia planejado uma campanha chamada 

“Official Beer of ‘Working’ Remotely” que foi suspensa. Já o KFC, no Reino 

Unido, suspendeu uma campanha que mostrava uma mulher lambendo os 

dedos após a Advertising Standards Authority ter recebido reclamações de que 

o conteúdo era inapropriado durante o surto do coronavírus.
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O SILÊNCIO DA CERVEJA CORONA  

É A MELHOR RESPOSTA AOS MEMES 

DO SEU NOME COM CORONAVÍRUS — 

A  cerveja  vem sendo parcialmente questionada uma vez que parte dos 

americanos pode estar associando erroneamente o nome Corona da marca 

com a epidemia de coronavírus e supondo que há algo a ver entre eles. 

Além de piadas nas redes sociais, uma pesquisa da agência de relações 

públicas 5WPR que entrevistou 737 adultos nos Estados Unidos descobriu que 

38% deles “não comprariam corona sob nenhuma circunstância”. Um total de 

16% disse que estava “confuso se a cerveja Corona é relacionada ao 

coronavírus”. Não é possível afirmar com clareza se de fato as pessoas não 

comprariam Corona por causa do vírus, e a pesquisa tem uma amostra 

pequena e é pouco específica.
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BURGER KING DOARÁ PARTE  

DA RECEITA PARA O SUS — 

Como algumas empresas e instituições de ensino têm anunciado home office 

para seus colaboradores e alunos, o Burger King também se mobilizou para 

disponibilizar seus lanches em mais aplicativos de serviço de delivery. Já 

constam como parceiros o iFood, Rappi e Uber. A iniciativa pretende apoiar na 

prevenção da disseminação do Covid-19. Segundo comunicado, a melhor forma 

de direcionar os recursos serão discutidos com as autoridades. 

Apesar disso, as 900 unidades de ambas as marcas se mantém em 

funcionamento normal. Entre as medidas adotadas para segurança nas lojas 

físicas estão a redução do tempo de intervalo da higienização das mãos dos 

funcionários que trabalham na cozinha; rotina de limpeza do maquinário mais 

intensa; e disponibilização de álcool em gel no ambiente da cozinha e da área 

comum aos clientes.
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GLOBO NÃO DEVE CANCELAR BBB  

E LEVA INFECTOLOGISTA AO PROGRAMA — 

Durante o programa ao vivo do BBB 20 na noite do dia 16, Tiago Leifert 

comunicou aos brothers sobre a pandemia de coronavírus, também explicou 

sobre todo o protocolo de prevenção adotado pela Globo para conter a 

pandemia e assegurar a saúde de todos. 

O infectologista Edimilson Migowski participou do programa para explicar aos 

participantes sobre como prevenir a contaminação pelo coronavírus e tirar 

dúvidas dos confinados, que ficaram chocados e choraram com o impacto da 

notícia. Todos puderam fazer perguntas para entender a situação. A conversa 

com o especialista seguiu para a plataforma de streaming 24 horas, após o fim 

do programa ao vivo. Tiago reforçou inúmeras vezes para que os brothers usem 

o momento do raio-x para conscientizar a população e tranquilizar as famílias.
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DOVE LANÇA CAMPANHA DE PREVENÇÃO  

DO CONTÁGIO NA ESPANHA — 

Perante a crise provocada pelo novo coronavírus, a Organização Mundial de 

Saúde tem vindo a alertar para a importância dos hábitos de higiene de forma a 

prevenir o contágio. Entre os mais importantes está a lavagem frequente das 

mãos com água e sabão ou desinfetante com álcool. 

Neste âmbito, a Dove decidiu fazer a sua parte, lançando uma campanha digital 

em Espanha, que apresenta uma lista com conselhos de prevenção. 

Esta campanha, realizada em tempo recorde – em apenas 24 horas, pela 

agência Mindshare, inclui uma landing page dentro do website da Dove, onde os 

utilizadores poderão seguir os 11 passos necessários para lavar as mãos 

corretamente, seguindo as recomendações da OMS. Esta comunicação estará 

também focada em dois canais principais: Facebook e Instagram.
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A DETTOL LANÇOU UMA CAMPANHA NO TIKTOK - 

#HANDWASHCHALLENGE APÓS O SURTO DE 

COVID-19 E SUA GRAVIDADE NA ÍNDIA — 

À medida que a pandemia global do COVID-19 se agrava na Índia, a Dettol 

alavancou o problema e lançou a campanha no TikTok, a plataforma que possui 

uma quantidade substancial de usuários regionais. 

Embora seja uma campanha de conscientização, ela foi compactada de uma 

forma consumível no TikTok. O filtro #HandWashChallenge indica o nome da 

marca e as etapas para lavar as mãos enquanto o usuário dança as etapas. 

A campanha recebeu um impulso inicial ao colaborar com vários 

influenciadores do TikTok.
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FACEBOOK INVESTE US$ 100 MILHÕES  

PARA AJUDAR PEQUENAS EMPRESAS — 

Facebook anunciou que a partir do dia 17 de março começou a investir US $ 100 

milhões para ajudar 30.000 pequenas empresas em mais de 30 países onde 

seus funcionários vivem e trabalham. 

Também querem facilitar para que as empresas de todos os lugares encontrem 

ajuda e recebam treinamento e suporte de suas equipes, para isso, tornaram o 

Business Hub [Facebook.com/resourceExit - um recurso para funcionários do 

Facebook e especialistas em saúde - prontamente disponível para todos. 

Também estão criando um novo treinamento virtual para apoiar as empresas 

que operam nesse ambiente novo e cheio de desafios.
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O LYSOL É UMA DAS ÚNICAS MARCAS  

DE LIMPEZA QUE MENCIONARAM  

O COVID-19 EM SUA COMERCIALIZAÇÃO — 

Não é surpresa que os produtos de limpeza estejam dominando o mercado. Os 

corredores das lojas nos Estados Unidos estão vazios e os preços estão 

subindo. Os desinfetantes em spray, liderados pelo Lysol, tiveram um 

incremento de vendas de 32% em relação ao ano anterior, segundo a Nielsen. O 

Lysol é uma das únicas marcas de limpeza que mencionaram o coronavírus em 

sua comercialização. No Facebook, compartilhou maneiras de mantê-lo sob 

controle, por exemplo. 

A Clorox, por exemplo, é uma das poucas ações a se sair bem em meio a uma 

ampla queda; as vendas de toalhas desinfetantes Clorox aumentaram 9,8%, 

segundo dados da Nielsen da Bernstein Research. Enquanto a Clorox está 

fornecendo informações em seus sites e mídias sociais sobre como usar seus 

produtos para desinfetar superfície.
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ALUNOS SE FORMAM NO MINECRAFT DEPOIS QUE 

SUA CERIMÔNIA DA VIDA REAL FOI CANCELADA — 

No Japão, as escolas foram fechadas por mais de duas semanas graças ao 

surto de coronavírus e continuarão fechadas por um futuro previsível. Por isso, 

os alunos recriaram sua graduação no Minecraft após terem sua cerimônia 

cancelada. 

Os alunos aparentemente passaram o dia todo jogando juntos e se divertindo, o 

que parece ser uma pausa bem-vinda da desgraça e da tristeza das notícias 

atuais na TV.

//    THE COVID—19 WORLD REPORT  

Reimagine 
The Shopper 

Experience

Leia aqui a matéria completa

https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/minecraft-estudantes-organizam-formatura-no-jogo-apos-cancelamento.ghtml


TracyLocke                       2020

FORD SUBSTITUI COMERCIAIS  

POR CAMPANHA SOBRE CORONAVÍRUS — 

A Ford tirou do ar, nos EUA, todos os comerciais que promovem carros e os 

substituiu com uma nova campanha que descreve a resposta da companhia ao 

novo coronavírus, o que inclui aliviar os consumidores no pagamento dos 

veículos. As peças foram produzidas na semana passada, assim que os 

executivos da marca perceberam que os planos normais de marketing não 

funcionariam em um contexto no qual a pandemia do coronavírus domina 

quase toda faceta da vida norte-americana. 

Os comerciais também repassam a história de mais de cem anos da marca, 

fazendo referência a como a companhia construiu tanques e aviões na guerra e, 

mais recentemente, ofereceu concessões de pagamento a consumidores 

afetados por desastres naturais como furacões, incêndios e tornados. Durante 

o surto do coronavírus, os clientes do braço de financiamento do anunciante, 

Ford Credit, “podem mudar a data de vencimento do pagamento ou atrasá-lo”, 

informa um comunicado da companhia.
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MERCADO LIVRE MUDA LOGO EM APOIO À 

CONSCIENTIZAÇÃO DO CORONAVÍRUS — 

O icônico logo de mãos dadas do Mercado Livre recebeu uma adaptação. Para 

conscientizar os seus seguidores e consumidores a evitarem o toque das mãos, 

o logo foi substituído pelo cumprimento de cotovelos, uma medida preventiva 

durante a pandemia de coronavírus no país: 

Além disso, a empresa passou a adotar temporariamente o slogan “Juntos de 

mãos dadas, ou não”. Vale ressaltar que esta ação não é um redesign oficial do 

logotipo da empresa, se tratando apenas de mudança temporária.
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EMPRESAS COM DELIVERY ADOTAM  

“ENTREGA SEM CONTATO” — 

Para contribuir e evitar que o vírus se propague, diversas empresas de delivery 

(e que possuem o serviço) estão adotando a “Entrega sem Contato”. 

Nesse modelo, os entregadores deixarão os pedidos na porta, sem que ambos 

(cliente e entregador) tenham contato. Em breve, aplicativos como Rappi e Uber 

Eats vão habilitar a opção para os consumidores que preferirem o modelo. A 

Rappi ainda está entregando kits para o seus entregadores. Nele, estão itens 

como álcool gel 70%, desinfetantes e máscaras. 

Além disso, restaurantes que possuem delivery próprio como a Domino’s 

também estão adotando a modalidade. Caso haja necessidade de contato, o 

entregador poderá deixar a pizza na porta e se afastar, aguardando que o 

cliente pegue a pizza e o troco (se houver). Nas redes sociais da rede de 

pizzarias, um vídeo instrui os consumidores
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ADOBE OFERECE CREATIVE CLOUD GRÁTIS  

PARA ALUNOS DURANTE QUARENTENA  

CONTRA CORONAVÍRUS — 

Adobe  liberou a Creative Cloud para que os alunos que estão tendo aulas por 

EaD também possam continuar tendo acesso aos aplicativos de criação da 

companhia. 

A licença oferecida deve ficar disponível até maio de 2020.  

A companhia está ainda liberando o aceso ao Adobe Connect, uma solução de 

conferência na web gratuitamente até 1º de julho de 2020. Essa oferta dá aos 

usuários a possibilidade de participar de reuniões, treinamentos e salas de aula 

virtuais na segurança de suas casas. 
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SUPERMERCADOS E BANCOS ABREM EM 

HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA CLIENTES  

MAIS VELHOS — 

Alguns supermercados e bancos decidiram fazer acordos especiais para 

clientes idosos e mais vulneráveis para obter acesso antecipado exclusivo a 

alimentos e serviços, imediatamente após a limpeza profunda das lojas e evitar 

compras de pânico, como parte do esforço para manter o Reino Unido 

funcionando sem problemas, durante a crise do coronavírus. 

A Islândia está organizando que as lojas mantenham as duas primeiras horas 

da manhã de quarta-feira livres apenas para idosos e vulneráveis. Ele disse: 

“Estamos incentivando nossos gerentes de loja a dedicar as duas primeiras 

horas de abertura na quarta-feira de manhã a idosos (pessoas em idade de 

aposentadoria do estado) e pessoas vulneráveis em sua comunidade, como 

pessoas com deficiência. 
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