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Coronavírus:
estratégias para a

economia
doméstica

Com o público em quarentena para impedir a transmissão
do coronavírus, o foco volta a ser o lar. Nesse cenário,

estão surgindo novas estratégias para atender os
consumidores.
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Com o público tendo que adotar o isolamento social
por conta da pandemia do coronavírus, a tendência ao
uso de serviços a domicílio tende a se acelerar.

Nesse momento, a casa se torna mais do que um
santuário. Por isso, há diversas oportunidades para
que as marcas criem um sentimento de conforto e
segurança, atendendo a um público assustado e em
busca de refúgio.

Além dos desa�os atuais, o público será responsável
por acelerar tendências de consumo em domicílio
(algo que previmos na matéria A economia doméstica
da Geração do Milênio).

Essa mudança irá dar aos consumidores um senso
ainda mais amplo de autonomia – que antes era uma
estratégia de espaços como restaurantes e
academias. Mas agora, com a vida entre quatro
paredes, as pessoas estão sendo forçadas a assumir
o controle das próprias experiências.

À medida que a casa se torna o centro das atividades
pessoais e pro�ssionais, os consumidores se
encontram em um período mais introspectivo, e
usarão isso para momentos de conexão e
solidariedade.
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O segmento de hotelaria também tentou levar a
experiência dos bares para as casas das pessoas
durante este período. Estabelecimentos de
Pequim, Xangai e Chengdu estão criando
coquetéis e aperitivos para entrega, como forma
de manter a receita.

Como engajar o cliente:

• Os mantimentos são importantes. Use itens
básicos, que as pessoas normalmente têm em
casa, para criar receitas e ajudá-las a se aventurar
na cozinha. Invista nas redes sociais e em
estratégias de comunicação para oferecer dicas.

• Estimule a conexão. Celebre o ato de cozinhar
em si – e não o resultado – e motive as pessoas a
compartilhar os resultados, mesmo que as
imagens não estejam 'perfeitas para o Instagram'.

• Pense em fontes de receita a longo prazo.
Restaurantes e bares precisam desenvolver
estratégias para atender aos clientes em casa. Os
cardápios devem ser repaginados, acompanhando
as novas exigências do segmento de delivery.

A pandemia da Covid-19 está mudando a relação
das pessoas com os alimentos.

Com mais tempo à disposição e com a tendência
de estocar alimentos em alta, elas estão mais
interessadas em aprender a cozinhar e a assumir o
controle das experiências, usando a comida como
um meio de autoexpressão, conforto e comunidade.

Na China, muitas pessoas passaram a quarentena
criando pratos. Os downloads dos cinco principais
apps culinários mais do que dobraram entre janeiro
e fevereiro – de 1 milhão para 2,25 milhões,
segundo a consultoria Sensor Tower.

Em um mercado cuja classe média geralmente tem
pouco tempo sobrando e a entrega de comida e o
hábito de comer fora são comuns, essa é uma
mudança de paradigma que chama a atenção e que
explica porque os chineses estão aprendendo a
cozinhar e usando apps como o Xiachufang para
compartilhar a experiência.

Antes da pandemia, compartilhar fotos de pratos
perfeitos era um clássico do Instagram, mas no
período de isolamento social, é normal que as
pessoas postem imagens de pratos mais simples,
com legendas que traduzem os sentimentos
relacionados à experiência.

Great  Jo nes

O ur  Place

Alimentos e bebidas

https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/86569/page/13
https://sensortower.com/blog/china-coronavirus-apps-impact


Como engajar o cliente:

• Lidere pelo exemplo. Os executivos precisam
estimular as pausas e de�nir horários de trabalho
realistas, ajudando a criar um bom equilíbrio entre
vida pessoal e pro�ssional para evitar o burnout
dos funcionários.

• Crie uma estratégia de comunicação adequada.
Garanta que os funcionários estejam atualizados
sobre as novidades, mas sem exagerar no envio de
mensagens. É preciso que eles saibam o que está
acontecendo, não que �quem em um estado de
alerta constante.

• Estimule os momentos em equipe. Priorize as
comemorações virtuais (aniversários, conquistas,
etc.) para manter a positividade e o senso
coletivo, mesmo à distância.

• Considere as relocações permanentes. Comece
a pensar nas iniciativas de trabalho remoto como
políticas de longo prazo. Avalie se há algum
impacto nas operações da empresa caso os
funcionários se instalem de�nitivamente em
cidades menores.

Com trabalho remoto em alta, o mercado está cada
vez mais �exível, o que dá às pessoas diversas
opções.

Em todo o mundo, milhões de pessoas estão cada
vez mais acostumadas a ferramentas de
comunicação on-line e de teleconferência, e isso
pode ter efeitos a longo prazo. As empresas
perceberão que é possível reduzir os custos
operacionais ao adotarem um modelo que requer
menos espaço físico, mas terão que investir em
novas tecnologias e equipes de suporte. Aquelas
que já implementaram uma política de teletrabalho
poderão fazer uma análise de custo mais precisa.

A longo prazo, esse novo cenário pode levar ao
crescimento de cidades menores ou cidades-
satélite, já que a insegurança global fará com que
as pessoas queiram �car mais próximas de suas
raízes e famílias.

As cidades terão que se preparar para isso
fornecendo estrutura, enquanto as empresas terão
que ajudar os funcionários que queiram trabalhar
em espaços de co-working, mesmo que sejam
próximos de onde eles moram.

@Wfhfits
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À medida que millennials e pessoas da Geração X
passam cada vez mais tempo em quarentena
tentando saber como seus pais (Boomers) estão,
esse cenário deverá abrir espaço para um cuidado
extra direcionado às gerações mais velhas.

Como engajar o cliente:

• Desenvolva propostas divertidas, mas com um
viés educativo.

• Crie estratégias como a implementada
pela Nickelodeon, que tenta explicar o isolamento
social para as crianças mais novas e dá aos pais
opções de entretenimento educativo.

• Garanta que as mensagens tenham apelo entre
os dois pais. Não assuma que a mãe é a principal
responsável pelas crianças.

• Use estratégias multigeracionais para ajudar os
millennials a ter menos preocupações com os
pais. Explore isso como uma forma de conexão.

• Os laços geracionais deverão se fortalecer após
a crise da Covid-19, mudando estilos de vida e o
modo como socializamos.

Após a crise, as famílias deverão desenvolver laços
ainda mais sólidos.

Conforme famílias com crianças pequenas passam
a adotar o isolamento social, fazendo com que os
pais atuem como professores por conta do
fechamento das escolas, é provável que, daqui para
a frente, eles assumam um papel mais ativo na
educação das crianças.

Em casas onde os dois pais trabalham, a divisão do
mesmo espaço – onde ambos terão que
desempenhar as suas atividades pro�ssionais
remotamente – deve levar a um compartilhamento
de papeis, equilibrando a divisão das tarefas
domésticas.

Com o distanciamento social, as famílias tentarão
implementar estratégias que permitam, ao mesmo
tempo, momentos de conexão e diversão.

Mas nas famílias em que os �lhos já são adultos,
uma preocupação maior com pais e parentes de
idade mais avançada criará laços mais sólidos a
longo prazo.

Nickelo d eo n
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Como engajar o cliente:

• Com as pessoas em busca de conexão e
suporte neste período de isolamento, invista em
narrativas que celebrem a complexidade dos
relacionamentos.

• Desenvolva estratégias que criem espaço, mas
que mantenham a conexão. Ajude os casais a
encontrar um equilíbrio enquanto trabalham (e
vivem) em casa, dando às pessoas um necessário
conforto emocional.

• Sempre que possível, celebre os benefícios de
�car em casa.

• Use narrativas e recursos de humor para
engajar o seu público.

• Crie estratégias que celebrem a conexão,
particularmente nos casos em que as pessoas
não podem estar em contato físico umas com as
outras.

Os relacionamentos íntimos deverão mudar neste
momento de isolamento social.

Previsões se dividem entre um aumento no número
de divórcios e um boom de bebês, já que cada casal
terá uma experiência diferente durante a crise do
coronavírus.

Atravessando juntas a quarentena, as pessoas
terão que lidar com o estresse diário do
con�namento, ao mesmo tempo em que buscam
momentos de conexão.

De acordo com o ���� Baihe Jiayuan, uma
plataforma chinesa de paquera, houve um aumento
de 29,8% no número de usuários em relação ao ano
passado. O período de isolamento social fará com
que os relacionamentos evoluam de modo
diferente. Muitas pessoas estarão distantes umas
das outras e tentarão se comunicar com
frequência, enquanto os apps de paquera deverão
ser bastante acessados, resultando em conexões
emocionais mais profundas.

Make a Meme

Unsplash

Relacionamentos íntimos



Como engajar o cliente:

• Encontre meios de ampliar a conexão por meio
de 'happy hours digitais' e serviços que entreguem
bebidas e snacks em endereços diferentes,
permitindo que as pessoas celebrem juntas.

• Ajude as pessoas a fazerem o melhor nas
circunstâncias atuais. É preciso que elas
consigam celebrar os momentos importantes,
mas sem deixar de lado o respeito pela delicada
situação global. As ocasiões especiais terão um
signi�cado mais profundo, e as empresas que se
esforçarem para garantir isso farão sucesso.

• Auxilie os pais a organizar eventos especiais
em casa. Com mais tempo disponível e
interessados em se envolver, crie propostas que
permitam a eles montar objetos ou preparar
pratos.

Forçadas ao isolamento, as pessoas estão
encontrando novas formas de conexão emocional,
mesmo que não possam interagir �sicamente.

Elas estão reinventando o uso de ferramentas para
conferência virtual, como Zoom e Google Hangouts,
além de apps como Houseparty, com o objetivo de
criar 'happy hours digitais' e de se conectar aos
amigos. Datas importantes, como aniversários,
noivados e formaturas, continuam sendo
celebradas virtualmente, já que as aglomerações de
pessoas estão sendo desaconselhadas ou mesmo
proibidas pelos governos. Acelerando as previsões
da matéria 'O consumidor do futuro 2022', as
pessoas se voltarão aos momentos de celebração
para se conectar neste momento difícil.

Antes do isolamento total, os bailes de formatura
das escolas americanas já tinham se transformado
em uma ocasião mais íntima, com os adolescentes
usando roupas so�sticadas e celebrando na casa
de um colega de classe.

Os pais farão de tudo para que os aniversários dos
�lhos sejam particularmente especiais neste
momento, para diminuir o impacto das festas que
foram canceladas.

WGSN
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Como engajar o cliente:

• Adote estratégias que bene�ciem o comércio
local, empregando e comprando de pessoas da
própria região.

• Estimule as pessoas a fazerem o melhor pela
comunidade onde vivem. Invista em estratégias
que celebrem os funcionários que ajam com
empatia.

• Crie um programa para ajudar os funcionários
de uma determinada região que estiverem
passando por di�culdades �nanceiras.

• Certi�que-se de que os funcionários sejam
pagos durante o fechamento das lojas.

• Após o �m da pandemia, crie eventos para
aproximar a comunidade.

• Para os idosos, implemente iniciativas que
diminuam a sensação de solidão.

Indo além do próprio lar, as pessoas se sentirão
mais próximas das suas comunidades locais. Com
o fechamento de bares, lojas, academias e
restaurantes, muitas delas se mobilizarão para
comprar e apoiar esses negócios.

Há um número cada vez maior de pessoas
interessadas em ajudar os comércios a se
reerguerem após as di�culdades impostas pela
quarentena. Elas estão pagando por aulas de �tness
on-line e comprando vouchers para serem usados
quando os restaurantes reabrirem. Após a crise,
essas tendências chegarão à vida real, já que as
pessoas se sentirão gratas pelo valor que esses
negócios e serviços entregam ao tecido social da
região. Comunidades estão se unindo para garantir
que idosos e de�cientes tenham acesso a itens de
supermercado. E isso deve continuar depois, à
medida que os jovens se conscientizarão das
di�culdades enfrentadas pelas gerações mais
velhas.

O penTable
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Com o período da quarentena se estendendo, os
consumidores deverão se sentir cada vez mais
confortáveis em treinar em casa. 

Como engajar o cliente:

• Durante a crise do coronavírus, as empresas de
bem-estar precisam investir em estratégias de
streaming. Serviços pagos e transmitidos por
vídeo ajudarão a manter uma fonte de renda. Para
os demais negócios do setor, é preciso usar o
streaming como ferramenta de marketing e
gerenciamento de relações nas redes sociais.

• Como 'sedentarismo' e 'vida caseira' são quase
sinônimos, as empresas devem ir além dos alunos
�tness e focar em pessoas de todos os estágios
de forma física. A participação do público deverá
ser maior se houver aulas separadas para novatos
e experientes.

• Lidere com positividade. Com índices cada vez
maiores de ansiedade, promover o bem-estar por
meio de atividades físicas virtuais em
comunidade será uma boa chance de �delizar o
público.

Neste momento de isolamento social, as pessoas
estão priorizando o bem-estar para se manterem
saudáveis, mas também para se sentirem no
controle da situação.

Com as academias fechadas, muitas empresas
estão investindo em serviços de streaming, seja
para manter uma fonte de receita ou para manter o
relacionamento com os clientes. Diversas
academias, como a californiana Barry's Bootcamp,
estão fazendo experimentos com aulas via Live no
Instagram, ajudando os alunos a manterem a forma
durante o con�namento. Outras estão investindo
em modelos de assinatura, para ajudar os
instrutores �nanceiramente.

Especialistas em �tness doméstico, como Peloton
e Mirror, ganharam destaque neste momento de
crise. Já a nova-iorquina SoulCycle anunciou o
lançamento do seu sistema para pedalar em casa,
disponível ao público no segundo trimestre.

@pelo to n
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Algumas pessoas estão usando este período para
re�exão. Em Londres, a comunidade Sikh tem se
unido por meio de orações em casa, reconhecendo
e respeitando que é preciso manter distância para
se proteger.

Como engajar o cliente:

• Para marcas e varejistas com um viés religioso,
o mais importante é tranquilizar as pessoas, não
divulgar um produto. Transmita uma mensagem
positiva para acalmar o público.

• Pense em alinhamentos estratégicos com
serviços religiosos de streaming e/ou com
in�uenciadores religiosos, que mantenham uma
postura positiva neste momento. À medida que
diversas organizações religiosas estão se
mobilizando para entregar itens, refeições e
suprimentos médicos a pessoas em situação de
vulnerabilidade, torne-se parte desse processo.

• Está surgindo um movimento jovem nos EUA,
centrado na moda e na religiosidade. Essa é uma
tendência que serve de catalisador para criações
de comunidades e mudanças estruturais.

Com igrejas em todo o mundo fechadas para as
celebrações presenciais, muitas pessoas estão se
mantendo conectadas à religião por meio de
serviços de streaming.

Enquanto uma parte do público está fazendo isso
informalmente por correntes de e-mail e
ferramentas pro�ssionais de videoconferência,
outra parte está formalizando estratégias, usando
recursos digitais que ajudam a comunidade e
ampliam o suporte em meio à crise da Covid-19.

A igreja Hillsong começou a realizar transmissões
em seu canal do YouTube e de�niu uma
programação que permite ao público solicitar ou
oferecer suporte por diversos meios, como orações,
transporte, compras de supermercado e outras
tarefas.

A igreja católica tradicional também está
investindo nas plataformas de streaming. O Papa,
inclusive, está fazendo as orações dominicais on-
line.

As transmissões digitais também servem a outras
cerimônias religiosas. Notícias dão conta de que
bar mitzvahs e batismos estão sendo transmitidos
por meio de serviços de streaming.

Hillso ng
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A consultoria Nielsen prevê que o consumo deve
disparar cerca de 60% nesse período.

Para se manterem conectadas durante este
período de isolamento, as pessoas usarão apps
novos, como Net�x Party e Kast, que permitem a
elas assistirem a �lmes e séries juntas.

Como engajar o cliente:

• Crie comunidades. Use as plataformas de
streaming para unir as pessoas e minimizar o
isolamento social. Avalie a possibilidade de
implementar recursos de chat.

• Explore as ativações de marca virtuais.
Redirecione os fundos das ativações físicas para
redes sociais, serviços de streaming e games.
Conforme destacamos na matéria O consumidor
do futuro 2021, é possível investir em outros
segmentos para criar engajamento, desenvolver
produtos e implementar parcerias estratégicas.

As pessoas estão passando mais tempo em casa,
levando a uma explosão no uso de serviços de
streaming, videogames, redes sociais e TV.

Com mais de 113 milhões de downloads em
fevereiro, o app TikTok registrou o seu melhor mês.
Desde o seu lançamento, o app já foi baixado 2
bilhões de vezes. As pessoas, particularmente na
China, têm usado o TikTok para criar diários da
crise do coronavírus e se conectar com as outras.
Para os usuários – que gastam, em média, 50
minutos para criar um vídeo –, o app serve para
distrair e confortar.

De modo similar, o uso do Twitch disparou nas
últimas semanas, já que o público também tem
usado essa plataforma de games para se conectar.
As transmissões por meio do app subiram 11,2% de
semana a semana (medição feita em 18 de março),
de acordo com o site de dados analíticos do Twitch,
o Sully Gnome.

O consumo de todas as formas de mídias digitais
deve crescer, já que as pessoas estão em
quarentena.

Net f lix Party

Twitch

Mídia e entretenimento
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Como engajar o cliente:

• Use as redes sociais para incentivar a de�nição
de objetivos alcançáveis, que criarão um
propósito.

• Sempre que possível, use as plataformas de
conteúdo para a educação, principalmente em
categorias que tenham fãs muito engajados, como
a moda de rua.

• Atraia o público por meio da diversão. Crie
estratégias que tragam alegria usando produtos
não digitais, com um caráter sólido e tangível.

• Facilite a criação de novos itens. À medida que
o consumo de moda começa a desacelerar,
quando for possível, empreste a sua marca para
projetos artesanais, que criem produtos com um
viés social usando tecidos reciclados.

Enquanto as pessoas lidam com as incertezas que
este período de crise desperta, muitas traçam
“objetivos do corona” – projetos pessoais que elas
querem tocar durante o distanciamento social para
ajudar a manter o bem-estar mental e ter um
propósito.

Deve surgir um interesse maior das pessoas em
aprender coisas novas por meio de plataformas
educacionais, como Coursera, Udemy e
MasterClass. Também deve aumentar a procura por
artesanato, uma atividade relaxante e com
resultados tangíveis.

Outras pessoas irão experimentar as ideias do livro
'How to Do Nothing' ('Como não fazer nada', em
tradução livre), implementando momentos para
diversão, fortalecimento de relações por meio de
jogos de tabuleiro e também como forma de
diversi�car as atividades de lazer.

Já que os consumidores procuram atividades para
fazer um detox digital em casa, conecte-se a eles
por meio de estratégias analógicas.
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Como as pessoas �carão mais tempo em
videoconferências, elas irão melhorar os espaços
próximos à área de trabalho para criar um cenário
atraente na tela.

Como engajar o cliente:

• Facilite os projetos de melhoria na casa
oferecendo conteúdos educacionais, que orientem
as pessoas em seus projetos. Garanta que o
material mostre os itens necessários.

• Destaque funcionários subutilizados das lojas
para tocar serviços de mensagem de texto, que
possam oferecer ajuda aos iniciantes.

• Encontre soluções criativas para ajudar os
locatários a melhorar as suas casas por meio de
uma decoração que possa ser facilmente
removida.

• Ensine o público a ser mais autossu�ciente
plantando frutas e vegetais. Mostre que a
jardinagem é um escape e também uma fonte de
subsistência.

Ficar mais tempo em casa fará com que as
pessoas se interessem por atividades como
jardinagem, trabalhos artesanais e momentos de
conexão entre si, à medida que elas procuram ter
mais controle do ambiente durante e depois da
crise.

Aumenta o número de pessoas que usará o período
de distanciamento social para desenvolver
trabalhos artesanais e fazer projetos de melhoria
na casa.

À medida que mais iniciantes adotam práticas de
'faça você mesmo' e implementam melhorias na
casa (como locatários que querem investir em seus
espaços), crescerá a busca por informações e
dicas sobre este tema. Invista em conteúdos
educacionais, que farão com que os consumidores
entendam quais produtos e habilidades são
necessários para realizar um determinado trabalho.

Como as compras baseadas nesse momento de
pânico estimulam o sentimento de medo, as
pessoas buscarão ser autossu�cientes, investindo
na produção de vegetais em hortas caseiras.

Além do 'faça você mesmo', os consumidores
devem investir na tecnologia para melhorar a
experiência de �car em casa, fazendo um upgrade
em televisores e aparelhos de som.
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Como engajar o cliente:

• Prepare-se para um aumento na procura por
peças que privilegiem o visual 'da cintura para
cima'. Priorize os acessórios para gerar interesse.

• Ajude as pessoas a ter momentos alegres.
Compras de pequeno porte ajudam a celebrar algo
enquanto estamos isolados.

• Explore aplicativos, como Drest e Covet, que
permitam ao público mostrar sua criatividade em
games onde os personagens aparecem vestidos
com as tendências da temporada.

• Trabalhe para construir um futuro em que o
cuidado será o foco dos consumidores. Certi�que-
se de que as pessoas que atuam na sua rede de
suprimentos estejam sendo assistidas, mesmo
após a pandemia. Além disso, garanta que
critérios éticos sejam aplicados.

Como as pessoas estão passando mais tempo em
casa, elas terão outras expectativas em relação às
marcas.

O público irá procurar itens estilosos e
confortáveis, condizentes com a nova realidade,
dando preferência ao visual para as telas:
acessórios chamativos na parte de cima e roupas
confortáveis na de baixo.

Os consumidores usarão as compras on-line para
espantar o tédio neste período. Ofereça um
conteúdo que inspire dias melhores.

Explore a falta que os consumidores sentem dos
eventos importantes. Muitos estão comprando
vestidos de formatura, celebrando em casa e
postando as fotos do 'evento', impactado pelo
coronavírus.

Quando superarmos a pandemia, o público irá
procurar marcas que tiverem demonstrado empatia
e preocupação nesse período. Haverá um maior
interesse por condutas éticas em torno da
procedência dos produtos.

Drest

Moda

https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/85959/page/4


Como engajar o cliente:

• O autocuidado ganha status de entretenimento
e saúde para as pessoas, preocupadas com a
pandemia. Use as rotinas de beleza e tratamento
como um refúgio, garantindo que a comunicação
seja agradável.

• Ajude a manter o público ocupado
disponibilizando tutoriais de beleza nas principais
plataformas, tanto nas da própria marca quanto
nas de in�uenciadores parceiros.

• Planeje desa�os para os usuários do TikTok,
criando um senso de comunidade e divertimento
neste período difícil.

• À medida que as pessoas passam mais tempo
em casa, ajude-as nos tópicos mais desa�adores
da rotina de beleza, oferecendo tutoriais de
coloração de cabelo e de depilação.

Em um mundo sem contato físico e onde a higiene
é primordial, haverá um aumento signi�cativo nos
tratamentos caseiros.

Durante a crise, deverá ocorrer um interesse maior
em otimizar o tempo em casa, fazendo com que as
pessoas se dediquem a rotinas de autocuidado.
Elas também usarão a maquiagem como um meio
de expressão e divertimento, durante e após o
isolamento. Na China, as transmissões ao vivo de
tutoriais de autocuidado tiveram um aumento de
300% em meio à pandemia.

Dependendo de quanto tempo o distanciamento
será necessário, os consumidores irão se dedicar a
rituais de autocuidado, como máscaras e
tratamentos. Se o período for longo, o investimento
em colorações de cabelo, manicure e métodos de
auto-depilação será maior.

TikTo k

Beleza
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