
Coronavírus: aceleradores globais de mudança

Estratégias e tendências de consumo

O coronavírus deve trazer mudanças signi�cativas aos hábitos dos consumidores, acelerando a
concretização de diversas tendências já previstas pela WGSN.
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A pandemia do coronavírus (Covid-19) alterou os
hábitos de grande parte do mundo. Em um momento
em que governos e sistemas de saúde implementam
medidas drásticas para diminuir o número de
infectados e impedir mortes, estamos entrando em
um período de incertezas.

Após o �m da pandemia, não esperamos que o mundo
seja o que era antes. E esse novo cenário deverá
acelerar diversas tendências que a WGSN já previu.

As pessoas deverão aproveitar este momento de
pausa para repensar os seus hábitos de consumo. E à
medida que o medo em relação ao futuro cresce, a
população priorizará marcas e empresas que lhes
tragam segurança. Essa revisão de valores ocorrerá
junto da aceleração dos modelos digitais, já que o
autoisolamento mostra a rapidez com que o mercado
consegue se adaptar às demandas on-line.

Kelly  S ikkema
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Conforme antecipamos em 2017, a ansiedade se
tornou um traço cultural e geracional, assim como o
medo. Esse cenário foi previsto nas matérias
Propulsores do futuro e O consumidor do futuro 2022.

Os eventos atuais estão acelerando essas mudanças.
O medo do consumidor – e o modo como ele
responde a esse sentimento – está levando a ações
que serão implementadas durante e após a pandemia
do coronavírus.

Além das preocupações com a saúde e o bem-estar,
as pessoas também se preocupam com o fator
�nanceiro, já que diversas empresas e negócios terão
que fechar as portas ou diminuir as operações
durante este momento de crise.

Houve um aumento de 14 pontos percentuais no
número de americanos adultos preocupados com os
impactos econômicos do coronavírus, de acordo com
uma pesquisa da Morning Consult, realizada entre 24
e 26 de fevereiro de 2020. Em comparação à quinzena
anterior, 69% dos entrevistados demonstraram temor.

As empresas precisam criar estratégias de
marketing e varejo (na loja), capazes de aumentar a
sensação de segurança e bem-estar e de promover a
tranquilidade das pessoas.
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Tema-chave no ano passado, a segurança deve
continuar na pauta em 2020 graças ao Covid-19.

Quando as pessoas voltarem a frequentar
espaços públicos após o �m das restrições, as
empresas devem investir em estratégias para
engajar os consumidores de modo profundo,
criando locais que tragam a eles a sensação de
estar em casa.

A preparação para desastres foi tema da nossa
matéria Previsões para o varejo 2020, e o surto do
coronavírus está mostrando que as pessoas estão
vulneráveis não só a doenças, mas também a
outros tipos de desastre. Dessa forma, as marcas
precisam garantir que estejam desempenhando o
seu papel da melhor maneira possível. As
empresas que tenham autoridade no assunto
precisam criar kits de ajuda para as pessoas –
especí�cos para cada região –, implementando os
seus recursos por meio de esforços de
responsabilidade social corporativa.

Conforme as pessoas entram numa espécie de
'modo de sobrevivência' (conforme mostramos na
matéria "Futuras Inovações 2022"), irão preferir
produtos que ofereçam uma sensação de
segurança e tranquilidade.

Isso signi�ca que a transparência será
fundamental. Um estudo da consultoria Nielsen
apontou que 49% dos consumidores estariam
dispostos a pagar mais por um produto que tivesse
certi�cações de qualidade e responsabilidade. Esse
número foi muito maior em países onde o Covid-19
causou impactos signi�cativos. No Vietnã e na
China – mercados onde a qualidade e a segurança
são extremamente valorizadas –, 65% e 61% dos
consumidores, respectivamente, disseram que
pagariam mais por produtos que seguissem esses
padrões.

O temor em relação ao bem-estar �nanceiro
também irá mudar a equação de valores para um
grande número de pessoas. Além do preço, elas
priorizarão itens alinhados às suas crenças
pessoais, na tentativa de criar senso de
estabilidade. 
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No Reino Unido, a Lush foi elogiada por atrair as
pessoas às suas lojas para lavar as mãos, com o
objetivo de diminuir a transmissão da Covid-19.

Na China, a Starbucks investiu em uma estratégia
visual para ensinar as pessoas a lavarem as
mãos, implementando também "atendimentos
sem contato pessoal" em áreas de baixo risco.

Essa iniciativa estimula os pedidos digitais, pagos
por meio do recurso 'Mobile Order & Pay' no app
da Starbucks, minimizando o contato e reduzindo
o tempo de permanência na loja. O cliente pede a
sua bebida pelo app, e quando vai retirá-la, um
atendente veri�ca a sua temperatura antes de
servi-lo. Outro funcionário, usando luvas, insere o
pedido num quiosque chamado 'Mobile Order &
Pay', posicionado na frente da loja. Depois disso, o
cliente pode entrar e retirar o seu pedido. Para
inspirar a resiliência, os copos servidos trazem
mensagens como "aguente �rme".

Os consumidores priorizarão as marcas que
funcionem como pilares de segurança para eles,
não só em momentos de crise. Esse conceito foi
explorado em 2018 na nossa matéria O consumidor
ultradinâmico.

Além de estratégias que enfatizem a segurança dos
produtos, as marcas precisam garantir a
disponibilidade de itens essenciais, como álcool em
gel e sabonete, e buscar oportunidades onde
possam realmente fazer a diferença para seus
consumidores e funcionários.

A Apple vem apoiando os seus colaboradores em
quarentena nas regiões de Wenzhou e Hubei,
fornecendo kits de ajuda. Segundo a rede social
chinesa Weibo, os kits contêm alimentos, produtos
de limpeza e máscaras faciais, além de um iPad
para as crianças estudarem e se divertirem. A
empresa também enviou uma carta ressaltando a
importância da saúde mental e oferecendo acesso
a serviços de terapia durante a crise.

Starbucks
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Em 2019, a WGSN publicou uma série de matérias
com o título O futuro da privacidade, já que o
assunto é cada vez mais importante.

Mesmo que estejam sendo usados em nome de
um bem maior, já �cou claro que, até certo ponto,
os recursos tecnológicos podem controlar o
comportamento dos cidadãos, por meio de
smartphones. A partir de agora, será mais comum
que as pessoas se perguntem sobre os dados que
os apps guardam sobre elas e de que forma eles
estão sendo usados.

As marcas terão que desenvolver estratégias que
dêem ao público o controle das informações
compartilhadas, mostrando como esses dados
podem ser usados em benefício de todos.

As empresas terão que estudar novos modelos de
negócio que deixem de lado a troca de dados
pessoais por serviços. É preciso repensar a
equação de valores que fará com que o
consumidor perceba que compartilhar os seus
dados é bom para o coletivo.

À medida que se exige cada vez mais transparência
e controle dos governos, o público terá que repensar
as suas reivindicações por privacidade e
autonomia.

Durante o surto de coronavírus, as autoridades
usaram ferramentas de geolocalização para conter
as transmissões, principalmente na China e na
Coreia do Sul.

Na China, o governo implementou um sistema de
semáforos que permite o deslocamento do cidadão
de acordo com o local onde ele esteve e com quem
ele teve contato, usando o sistema de pagamentos
móveis Alipay. Vermelho signi�ca "autoisolamento
de duas semanas", amarelo signi�ca "uma semana"
e verde signi�ca que a pessoa pode se deslocar
livremente. Ninguém pode acessar o serviço de
transporte público sem ser examinado antes.

Na Coreia do Sul, o governo lançou um app para que
os doentes mantenham contato com as equipes
médicas e informem a sua evolução. A ferramenta
usa um recurso de GPS para saber a posição da
pessoa e garantir que ela esteja obedecendo a
quarentena.
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À medida que consumidores de todas as partes do
mundo buscam diminuir as interações físicas, seja
por meio de medidas governamentais de
autoisolamento ou de modo espontâneo – para
impedir a transmissão do coronavírus –, há cada vez
mais pessoas usando os serviços digitais.

Essa é uma tendência que vem impactando diversos
setores, como varejo, delivery de comida, reuniões de
negócios, cadeias de suprimento e educação.

No Japão, a rede de supermercados on-line Seiyu vê
vantagem no fato de os clientes não parecerem
dispostos a ir pessoalmente às lojas. Já no Reino
Unido, o governo está trabalhando junto com diversos
supermercados para ajudar a gerenciar a demanda
crescente por serviços on-line.

Mesmo depois deste momento de crise, as empresas
terão que atender as expectativas do consumidor. É
preciso reconhecer as diversas oportunidades
�nanceiras que podem surgir a partir da digitização,
seja por meio de eventos virtuais ou de estratégias de
trabalho remoto.

Ro d io n Kutsaev

Acelerador

A nova economia
digital



Conforme destacamos na matéria 'Moda: grandes
ideias 2022', o público ira se interessar por
recursos de realidade aumentada que abram
espaço para experimentar produtos de diversos
segmentos, principalmente de beleza, que sempre
despertam temores relacionados à higiene e à
contaminação. As marcas de moda também
podem usar essas ferramentas de realidade
aumentada para criar imagens digitais e ajudar a
impedir a aglomeração de pessoas.

Além disso, a crise atual irá permitir às empresas
estabelecer o uso de ferramentas como amostras
digitais e modelagem 3D, acelerando o processo
de design.

Inspire-se na Tommy Hil�ger que, no segundo
semestre de 2020, irá lançar uma coleção
planejada e desenvolvida por meio de tecnologia
3D, com os produtos sendo apresentados por
avatares virtuais. Em 2021, todas as coleções da
marca serão desenvolvidas por meio dessa
tecnologia.

A crise de saúde pública atual está criando
oportunidades para acelerar a implementação da
nova economia digital (a partir da digitização).

O distanciamento social e as incertezas
econômicas indicam que a demanda por novos
produtos deve reduzir. Esse cenário representa uma
oportunidade para que as marcas satisfaçam as
pessoas criando um sentimento de normalidade,
fornecendo produtos digitais e até mesmo roupas
para personagens virtuais.

À medida que as pessoas estão passando mais
tempo em casa, junte-se a desenvolvedoras de
games para criar avatares digitais. A parceria entre
a Louis Vuitton e o game League of Legends é um
bom exemplo, misturando produtos físicos e
virtuais.

Apps como Drest e Covet permitirão às pessoas
expressarem a sua criatividade por meio de jogos
cujo objetivo é vestir os personagens com as
roupas da temporada.

Lo uis Vuit to n x League o f
Legend s
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Outros apps já estão indo pelo mesmo caminho,
principalmente nos EUA e no Reino Unido.
Empresas como Postmates, Instacart e Deliveroo
já oferecem serviços de entrega sem contato.

Os consumidores querem saber como a comida
que eles pedem é entregue. Isso foi previsto em
2017, na matéria Geração do Milênio chinesa: os
novos serviços de conveniência gastronômicos .
Essa demanda foi acelerada por meio de
estratégias como a adotada pela empresa de
entregas chinesa Ele.me, em que os pedidos têm
um cartão anexado com os nomes de quem
preparou a comida, de quem embalou e do
entregador, além das temperaturas corporais de
todos eles.

A longo prazo, esse cenário estimulará as pessoas
a dizerem o que querem da experiência da entrega,
como pedir às empresas que evitem o uso de
embalagens desnecessárias, por exemplo.

Com os serviços de entrega em alta, principalmente
em países onde medidas rígidas de distanciamento
social foram implementadas, a expectativa em
relação à agilidade e à experiência aumentou.
Inclusive, em lugares onde as pessoas não estão
acostumadas a fazer compras de supermercado on-
line, a crise atual está servindo para mostrar todas
as possibilidades desse tipo de serviço, acelerando
a implementação de plataformas de e-commerce.

Na matéria 'O futuro do varejo 2019', mostramos
que as pessoas querem fazer tudo perto de casa,
uma tendência que deverá ajudar a desenvolver
serviços de entrega autônomos.

E já que todos estão cada vez mais assustados em
relação ao contato físico, os serviços de entrega
que permitam um nível maior de independência
atrairão as pessoas. Na Coreia do Sul, diversas
empresas de entrega estão oferecendo iniciativas
parecidas, como é o caso da Coupang, que deixa os
pacotes na porta do cliente para evitar o contato
físico. Esse tipo de estratégia representa uma
quebra de paradigma, já que as empresas sempre
buscaram oferecer um tipo de serviço amigável e o
mais próximo possível das pessoas.

Delivero o

Co upang
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As críticas à pegada de carbono gerada por
eventos internacionais de grande porte são cada
vez maiores. Isso abre espaço para que soluções
criativas sirvam de opção para quem quer fazer o
seu trabalho sem precisar se deslocar.

Em um momento em que as pessoas estão
evitando hospitais, os serviços de atendimento
clínico à distância ganharão força, conforme
mostramos na matéria Sistema de saúde nos
EUA: consumidores empoderados. Essa tendência
deverá ser mais notada principalmente nos EUA,
onde o custo dos procedimentos desempenha um
papel fundamental nas questões clínicas. O
departamento de saúde da Universidade de
Indiana criou o app IU Health, uma clínica virtual
que oferece atendimentos gratuitos aos
moradores da região suspeitos de terem o Covid-
19. Além disso, o congresso americano anunciou
um investimento de US$ 8,3 bilhões nos serviços à
distância, permitindo que mais pessoas sejam
atendidas.

Forçadas a trabalhar de casa para evitar
aglomerações, cada vez mais a vida administrativa
e pro�ssional das pessoas caminharão para o
mundo virtual.

À medida que as empresas percebem que
abandonar os grandes espaços físicos pode gerar
uma economia signi�cativa e que as pessoas
começam a aproveitar os benefícios do trabalho
remoto, a �exibilidade será um conceito-chave. A
longo prazo, tendências como estações de trabalho
rotativas (o chamado 'hot-desking') e os espaços
regionais de co-working remotos ganharão força,
estimulando as pessoas a permanecerem na área
onde moram. As empresas precisam desenvolver
estratégias que continuem facilitando as conexões
e a colaboração dos trabalhadores que
desempenham as suas atividades remotamente.

No segmento de organização de eventos, haverá
mudanças importantes, já que, cada vez mais, as
empresas estão buscando soluções alternativas
quando não podem participar de conferências,
eventos e feiras.

DE SIGNE CO LO GIST_ o n_ Unsplash

IU Health

Resposta: A nova economia digital

Serviços virtuais

https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/86155/page/1
https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/81243/page/1


A curto prazo, no entanto, a sustentabilidade como
objetivo pessoal está perdendo a importância, em
um momento em que a prioridade de todos é a
saúde. Isso é ainda mais evidente em áreas onde
estão ocorrendo mudanças comportamentais,
gerando debates sobre a segurança e a higiene.

A Starbucks proibiu o uso de copos reutilizáveis
para impedir a transmissão do coronavírus. As
marcas precisam entender que as estratégias de
reuso e revenda deverão �car em segundo plano
agora, já que o público está se sentindo menos
confortável em usar produtos de origem
desconhecida.

Com o �m da crise, a sustentabilidade deverá
recuperar a sua importância. Os consumidores
voltarão a exigir de empresas e governos que
façam a sua parte para garantir um futuro
sustentável.

A pandemia de Covid-19 está impondo desa�os ao
setor de sustentabilidade.

De um lado, as pessoas estão compreendendo
melhor o conceito de ter uma vida local. A redução
da atividade industrial, por exemplo, tem ajudado a
diminuir a poluição do ar, particularmente na China.

A NASA a�rmou que a poluição do ar –
principalmente a geração de dióxido de nitrogênio
emitido a partir da queima de combustíveis fósseis
–, diminuiu 30% na China entre 1º e 20 de janeiro,
em comparação ao período entre 28 de janeiro e 25
de fevereiro.

Enquanto os governos se mobilizam rapidamente
para restringir os deslocamentos e impedir a
transmissão do coronavírus, as pessoas estão
conseguindo imaginar como poderia ser o futuro,
principalmente em áreas muito afetadas pela
poluição.

Starbucks
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As pessoas estão buscando cada vez mais
aplicativos que ofereçam suporte emocional.

Pense em estratégias que aprimorem o
autocuidado, conforme exploramos na matéria
Marketing para os millennials: auto-cuidado e
bem-estar e na série Tribos do bem-estar, que
apresentam os principais propulsores em cada
um dos grupos demográ�cos.

Conforme apontamos em nossa matéria
Economia consciente, de 2015, a gentileza se
tornará uma moeda importante, à medida que as
marcas recompensam e fortalecem ações do tipo
e os consumidores procuram driblar a culpa
gerada pela compra por meio de atos e doações
para caridade. Garanta que a sua comunicação
seja útil aos clientes nesse momento de crise.

Conforme mostramos na matéria Cooperação
entre as empresas e a comunidade, procure agir
nos setores onde as pessoas sentem que os
governos as deixou para trás, com o objetivo de
minimizar a desigualdade social.

O isolamento deve afetar negativamente a saúde
mental e o humor das pessoas atingidas pelo
coronavírus.

Os impactos dessas mudanças devem ser mais
sentidos em lugares como Hong Kong, onde
estudos mostram que um terço da população
apresenta sintomas de transtorno de estresse pós-
traumático devido aos protestos pró-democracia,
uma alta de 2% em relação a 2015.

À medida que as pessoas priorizam o bem-estar
emocional durante e após a crise, essa mudança de
valores deve continuar, já que elas seguirão se
questionando sobre o que é realmente importante
na vida.

O público também irá repensar os seus hábitos de
consumo, cada vez mais consciente do �m do
excesso. O bem-estar físico e mental das pessoas
será fundamental, já que elas se sentem cada vez
mais perdidas.

Mad d i Bazzo cco
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Os valores pessoais irão re�etir um desejo de
otimização do indivíduo e da comunidade, com
foco na alegria e em um bem maior, e não em
demonstrações de riqueza.

À medida que as pessoas rejeitam o consumo
irracional, as marcas terão que fazer mais para
encorajá-las a gastar, por meio de estratégias que
foquem em criar um propósito.

As marcas podem explorar isso desenvolvendo
estratégias que ajudem os consumidores a se
sentirem parte de algo maior ou que os façam
almejar uma vida melhor. Con�ra as estratégias
adotadas pela marca de acessórios de cozinha
Equal Parts, cujo diferencial é informar os seus
consumidores por meio de chats.

Quando a crise terminar, os consumidores irão
re�etir sobre como gastam o tempo. 
Conforme descrevemos na matéria Principais
ideias para 2020, o bem-estar e as relações
pessoais deverão se tornar indicadores cada vez
mais importantes de bem-estar social.

No meio da pandemia, as previsões de consumo
têm desabado. Nos EUA, a Secretaria de Orçamento
do Congresso estima que os gastos com serviços
alimentícios, artes e hotelaria terão uma queda de
cerca de 80%. Os gastos com transportes públicos
devem cair por volta de 67%. Se os surtos na China
e nos outros países forem contidos, o crescimento
global poderia baixar 0,5% em relação ao previsto,
segundo a OCDE. O crescimento do PIB global deve
ser de 2,4% em 2020 (a previsão anterior era de
2,9%), com índices potencialmente negativos no
primeiro trimestre do ano.

E q ual Parts
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Nos EUA, as empresas já estão estendendo
benefícios, como testes e licença médica, para
garantir que as pessoas não espalhem o vírus
para colegas e clientes, permitindo o isolamento
àquelas que tiveram contato com vítimas da
Covid-19. Apple e Darden, por exemplo,
estenderam os seus programas de benefícios
para garantir que as suas equipes estejam
seguras.

É provável que essa nova perspectiva sobre
benefícios e direito à saúde impactem
signi�cativamente as eleições americanas, já que
mais gente deverá apoiar pontos de vista
progressistas.

De modo similar, pode ser que a crise mude o tom
das conversas sobre a emergência climática, com
críticas cada vez mais contundentes à
incapacidade dos governos em conter o vírus e
investir na ciência.

A crise evidenciou a desigualdade existente em
muitos países. A curto prazo, as pessoas estão
notando a escassez de diversos produtos, como
álcool em gel, máscaras faciais e papel higiênico.
No entanto, mais adiante, é provável que surjam
questões sobre os perigos mais amplos do
individualismo e do pensamento a curto prazo,
particularmente em tópicos como cobertura dos
serviços de saúde e licença médica para pessoas
de baixa renda. Muito irá se falar sobre a rápida
transmissão do coronavírus, que pode ter ocorrido
porque as pessoas não puderam pagar pelos testes
ou se manterem em isolamento.

Enquanto muitos estão trabalhando de casa e têm
cobertura total do plano de saúde, outras pessoas,
pagas por hora, precisam estar �sicamente no
trabalho. Elas atuam no preparo de alimentos, na
limpeza de escritórios, na área da segurança, em
serviços de entrega e no varejo – empregos com
baixos salários. O Escritório de Estatísticas do
Trabalho dos EUA revelou que apenas 30% dos
trabalhadores com baixa remuneração têm licença
médica e 86% dos trabalhadores americanos atuam
na área de serviços.

Kelly  S ikkema
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O público tem usado a tecnologia para conexão e
entretenimento. O app Douyin é um exemplo, já
que permite a transmissão de apresentações ao
vivo de DJs para que as pessoas possam se
divertir em momentos de crise como esse.

As pessoas estão se refugiando em atividades
caseiras, como artesanato, leitura e organização
de ambientes. A tendência da limpeza consciente
ganhará força, pois as pessoas encaram o
trabalho manual como uma forma de ter maior
controle sobre aquilo que as cerca. Apresentado
em fevereiro, na China, o programa de leitura on-
line 'Shanghai Book Fair – Love Reading Love Life'
teve como objetivo ajudar as pessoas a se
conectarem por meio dos livros e a
compartilharem os sentimentos durante a
pandemia.

As marcas deverão garantir que as suas
propostas explorem um estilo de vida mais lento e
que os seus produtos re�itam o desejo por um
consumo moderado. Avalie iniciativas como
programas de �delidade para reunir o público, mas
pense em como essas estratégias poderiam
funcionar na esfera virtual.

Na matéria Futuras Inovações 2022, mostramos
que os consumidores estão encarando, cada vez
mais, o tempo como uma riqueza – eles desejam
um estilo de vida que evita o excesso de trabalho,
dando espaço ao lazer, ao bem-estar emocional e ao
sono de qualidade. O coronavírus irá acelerar essa
mudança por meio do ‘niksen’, uma prática
holandesa de redução do estresse que permite às
pessoas não fazer absolutamente nada.

À medida que as circunstâncias forçam as pessoas
a diminuir o ritmo de vida, o conceito de tempo bem
gasto será reavaliado, particularmente entre os
millennials, sempre exaustos.

Na China, onde a população já está mais impactada
pelo isolamento, as pessoas têm investido tempo
em prazeres simples, como cozinhar – uma
mudança signi�cativa na classe média, bastante
apegada ao serviço de entrega de comida. É cada
vez mais comum ter pessoas compartilhando
receitas no aplicativo Xiachufang.

Business Insid er

Shanghai Bo o k Fair
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Em muitos países asiáticos, os pais têm
compartilhado dicas de como entreter as crianças
durante o isolamento. As atividades culinárias são
um ponto-chave de conexão, conforme mostramos
na matéria Geração Alfa: a nova geração de
gourmets , de 2017.

Com os pais passando mais tempo em casa,
tendências como a paternidade inclusiva devem
ganhar força. Os pais assumirão um papel mais
ativo no que diz respeito aos seus deveres. À
medida que as regras familiares mudam, existe
uma expectativa de divisão mais igualitária das
funções dos pais.

Conforme previmos na matéria Geração Alfa:
aprendendo a desacelerar, o coronavírus trará
ainda mais valorização do conceito de tempo bem
gasto, à medida que os pais voltam a celebrar o
que nos faz realmente humanos.

À medida que o conceito de 'tempo bem gasto'
ganha corpo, o foco na família aumenta. Devido ao
coronavírus, as escolas fecharam e investiram no
ensino virtual, enquanto os pais se empenham em
manter as crianças entretidas e tentam trabalhar,
geralmente em espaços reduzidos.

Conforme falamos na matéria Geração Alfa: as
novas tribos do bem-estar, as famílias irão
encorajar os Alfas a adotarem práticas de
mindfulness e jogos gratuitos como uma
ferramenta de sobrevivência. Nos períodos de
isolamento, a tecnologia será usada em exercícios
gami�cados e para combater o sedentarismo.
Quando puderem sair, as famílias farão imersões
na natureza. Em resposta à crise, haverá um foco
na resiliência e no aprimoramento das habilidades
emocionais, como forma de ajudar na redução da
ansiedade. As famílias adotarão a prática do
mindfulness como estratégia de vida e para lidar
melhor com o tempo.

Como as preocupações com a saúde preocupam os
pais, haverá uma vontade maior de estar perto de
casa.

Navy Times

Xinhua
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Garanta que a sua comunicação mostre que você
está investindo em estratégias de inclusão de
fornecedores.

Conforme abordamos na matéria Previsão do
comprador 2020, as empresas deveriam
transformar as suas lojas em espaços
comunitários capazes de fortalecer laços com o
seu cliente. Pense em formatos de lojas locais
com um �uxo menor de clientes, que
complementem as �agships e os canais digitais,
atendendo os consumidores onde eles estiverem.

Encurte o caminho até o consumidor
desenvolvendo estratégias que estreitem os
relacionamentos, como compras por meio de
mensagens de texto, sobretudo quando eles não
desejarem sair de casa.

Garanta que as estratégias considerem os fatores
locais, fazendo com que o design da loja e os
produtos oferecidos sigam essa diretriz.

Quanto mais tempo passam em casa, mais os
consumidores desejarão permanecer próximos dos
seus lares – conforme mostramos nos per�s
Localtivistas: o consumidor do futuro 2020 e
Comunitários: o consumidor do futuro 2022.

Está surgindo um aumento de tensão entre países e
regiões. Ao mesmo tempo em que os governos
protegem os cidadãos proibindo viagens e
controlando o �uxo de suprimentos médicos, o
populismo e o racismo continuarão crescendo,
estimulando a população a reagir por meio de
iniciativas comunitárias. Isso aconteceu quando as
pessoas deixaram de frequentar restaurantes de
culinária asiática para, supostamente, se
protegerem do vírus. O crítico gastronômico Jay
Rayner escreveu um artigo no jornal britânico The
Guardian insistindo para que o público fosse a
restaurantes chineses, enquanto a marca de papel
higiênico Who Gives A Crap incentivou os seus
seguidores no Instagram a fazerem o mesmo.

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 muito impactadas pela crise do
coronavírus.

Sho pping lo cal

Who  Gives a Crap
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• A crise do coronavírus levantou questões fundamentais
sobre a nossa sociedade. Esse cenário está reforçando a
crença do público de que é preciso combater as mudanças
climáticas e outros problemas globais. As marcas
precisam avaliar como o seu modelo de negócio serve à
sociedade, e não a indivíduos.

• Trabalhe para amenizar a ansiedade e o meio coletivo,
investindo em estratégias que criem uma sensação de
segurança. 

• Vá além do seu papel como empresa e atue como um
pilar da sociedade, servindo ao consumidor em momentos
de crise.

• Cada vez mais, as pessoas se questionarão sobre o uso
dos seus dados, principalmente os de geolocalização.
Certi�que-se de que o consumidor entenda o benefício
dessa estratégia.

• As expectativas em relação aos serviços digitais serão
ampliadas, já que o isolamento mostrou ao público os
diversos benefícios do 
e-commerce. 

• À medida que as pessoas se reúnem (virtualmente) em
busca de suporte e ajuda, o localismo ganha importância
redobrada. Avalie o papel da sua marca nas vidas das
pessoas, das comunidades e das áreas onde você atua.

Centers fo r  Disease Co nt ro l and  Prevent io n

Pontos de ação
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