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Ao contrário de qualquer outro ano na história recente, em 2020, o comportamento 

do consumidor e, por conseguinte, o mercado de varejo, foram profundamente 

abalados. Os supermercados, considerados “atividades essenciais”, não ficaram 

sujeitos a fechamento de longo prazo. Contudo, também sentiram os efeitos 

significativos da mudança de comportamento do consumidor, percepções e 

expectativas sobre os varejistas. Este destaque regional mostra como foi o 

desempenho dos países da América Latina em comparação com os EUA e a 

China. 

Como as pessoas fazem compras de supermercado durante a 
pandemia 

À medida que a pandemia global fechava as comunidades, os consumidores 

começaram a comprar de forma diferente – mesmo com negócios “essenciais”, como 

supermercados, tendo ficado abertos ao público para compras presenciais. Apesar de 

poder fazer compras na loja física, 61% dos consumidores globais informaram ter feito 

compras de supermercado on-line durante a pandemia - na América Latina e nos EUA 

66% dos consumidores em comparação com 90% na China. 

92% 
dos consumidores entrevistados 
continuarão fazendo compras de 
supermercado on-line daqui para 
frente 

Nos meses seguintes aos lockdowns do COVID-19, o comportamento 

começou a mudar e os consumidores adquiriram novos hábitos. Na 

verdade, 92% dos consumidores entrevistados continuarão fazendo 

compras de supermercado on-line daqui para frente, e 7 em cada 10 

consumidores estimam que farão compras on-line com a mesma ou mais 

frequência do que durante a pandemia. 

Surpreendentemente, os consumidores que fizeram compras de 

supermercado on-line solicitaram que as compras fossem entregues, e 

aproximadamente 3 em cada 4 consumidores optaram pela entrega em 

domicílio. No entanto, 66% na China preferem entrega em domicílio contra 

84% dos consumidores na América Latina. 

Como as pessoas fazem compras durante a pandemia: 
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Cultivando a experiência de supermercado 

Além de medidas responsáveis de saúde pública para orientar a tomada de decisões de artigos de 

supermercado, os consumidores também baseiam  as decisões de compra em um fator que não foi alterado 

pela pandemia: recompensas de compras. Quase 30% dos consumidores globais dizem que sempre 

escolhem um supermercadista que ofereça pontos de fidelidade ou descontos nas compras, em vez de 

outras opções. 

Quase 9 em cada 10 consumidores (88%) afirmam que às vezes, com frequência ou sempre escolhem 

supermercadistas que oferecem esses tipos de recompensas, e apenas 11% afirmam que recompensas e 

descontos raramente ou nunca afetam a escolha deles pelo supermercadista. 
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Descoberta de marca própria durante a pandemia 

Dos consumidores que exploraram novas marcas próprias na loja, mais da metade (61%) planejam continuar com as novas 

marcas ou incluí-las em suas compras futuras, mesclando as novas descobertas com as marcas preferidas antigas. E 

daqueles que compraram produtos em novos supermercados, 53% planejam continuar comprando nos novos locais 

também, além das lojas preferidas anteriormente. 

Os consumidores na China (90%) foram os que mais se aventuraram a experimentar novas marcas privadas, e o Brasil 

(88%) e o México (87%) vieram em seguida. 

Muitos consumidores, incapazes de encontrar o que precisavam na loja, recorreram a vitrines on-line e novas marcas para 

atender às suas necessidades de supermercado. Na verdade, quase metade dos consumidores (45%) descobriu novas 

marcas on-line e continuarão a comprar essas marcas no futuro, e 16% estimam que escolherão as novas marcas em vez 

das marcas preferidas anteriormente. 

Com a escassez de alimentos durante a COVID, você explorou marcas próprias ou 

de propriedade da loja? 
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A maneira de efetuar compras no supermercado, como a conhecíamos, foi 

transformada para sempre pela pandemia da COVID-19. Agilidade e 

adaptabilidade são essenciais para a saúde dos supermercadistas. Os 

consumidores têm novas expectativas dos varejistas que vão além da 

disponibilidade dos produtos e da qualidade usual das experiências na loja e 

on-line. À medida que entramos em um novo ano, os supermercadistas 

enfrentarão o desafio de manter a qualidade e a consistência das experiências 

de compra, independentemente de onde elas ocorram. 

Fonte: Anatomia da mudança: Compreendendo o comportamento do consumidor durante as compras de

supermercado no novo normal 2020. 5.143 consumidores, 10 países. A pesquisa foi conduzida pela consultoria

independente Untold Insights

Acesse o relatório completo, Anatomia da Mudança:  

Compreendendo o comportamento do consumidor 

durante as compras de supermercado no novo normal 

2020, para obter uma análise detalhada. 
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