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Pensar sobre o futuro é uma tarefa árdua, principalmente 
em meio ao cenário de incertezas que enfrentamos em 

2020. É preciso partir do palpável e aprender a explorar os 
limites e possibilidades ao nosso redor. Não é mágica, é 

uma equação com inúmeras variáveis - que podem ser 
analisadas de diversas maneiras, esboçando o possível 

adjacente. 

Esta pesquisa é uma celebração digital de um trabalho 
coletivo. Ela nasceu através da análise de tendências de 

transformação digital e da colaboração de mais de 
1.300 pessoas em todo o Brasil, que expressaram suas 
opiniões em relação ao contexto atual, compartilharam 

seus hábitos e seus desejos. Com os resultados, 
esperamos contribuir para a navegação em meio às 

mudanças em que estamos vivendo e olhar com 
otimismo para o que ainda está por vir.

Afinal, tudo está conectado.



.

Antes de começar…

Admirável Mundo Novo

O Contexto Atual na percepção das pessoas.

Como diferentes gerações estão lidando com a quarentena?

Como as pessoas estão Trabalhando na quarentena?

Que mundo esse que nos espera?

Mensagens finais



...



É importante considerarmos os eventos políticos, 

econômicos e sociais, bem como a evolução do número de 

casos, para compreendermos de maneira ampla o contexto 

prévio em que a pesquisa foi realizada. Abaixo, é 

apresentada a curva de registro de novos casos no Brasil, 

bem como 10 eventos marcantes que ocorreram durante o 

período. 



Amostra da pesquisa foi colhida entre os dias 05 e 11/05/2020. 5.000 novos casos 10.000 novos casos

Dia
Mês

Casos

Confirmação do 
primeiro caso de 

COVID19.

Primeiro circuit 
breaker da 
Bolsa de 
Valores.

Senado aprova o 
“Orçamento de 

Guerra” para 
COVID19.

Ministério da Saúde 
regulamenta o 

isolamento social e 
a quarentena.

Casos de 
COVID19 são 
registrados em 
todos estados.

Governo libera 
auxílio emergencial 
para a população.

Ministro da Saúde é 
demitido do 

governo.

Ministro da 
Justiça pede 
demissão do 

governo.

Brasil ultrapassa a 
China em número 

de mortes por 
COVID19.

Lockdown avança 
pelo país e chega 
a 18 cidades de 5 

estados.



.
A pesquisa foi realizada com o objetivo de mapear o 
cenário atual, as mudanças de hábitos e as 
expectativas futuras dos brasileiros em relação à 
conjuntura político, econômica, social e cultural da 
pandemia causada pelo COVID19. Para isso, 
elaboramos um questionário com 30 perguntas, 
direcionadas à investigação deste contexto. Ele foi 
divulgado de maneira orgânica, com recrutamento ativo 
através de redes sociais. Obtivemos 1.314 respostas, 
entre os dias 05 e 12/05. 

É importante ressaltar que a amostra total foi 
equalizada para dar representatividade ao contexto 
Brasileiro como um todo, mas possui consistência 
suficiente para ilustrar o cenário em que estamos 
vivendo e projetar tendências sobre possíveis 
repercussões futuras.



A diversidade da amostra e a comparação entre pontos de vista, contextos e 
experiências diferentes fortalece o potencial que as informações levantadas 
tem de ilustrar o contexto inusitado em que estamos vivendo.



CLASSE ECONÔMICA
 
AB  35.4%
CDE  61.9%
Não souberam responder: 2.7%

REGIÃO DO BRASIL

CENTRO OESTE 3.1%
NORDESTE 22.6%
NORTE 3.8%
SUDESTE 59.4%
SUL 11.1%

GÊNERO

Feminino: 55.0%
Masculino: 44.4%
Outro: 0.5%

GERAÇÕES
 
GenZ 13 a 23 anos): 5,7%
Millennials (24 a 39 anos): 60,7%
GenX 40 a 54 anos): 20.3%
Boomers (55 a 81 anos): 14.1%



.



.
A transformação digital já é há tempos um desafio 
conhecido das empresas. 
Com o avanço das tecnologias digitais e a mudança 
no comportamento de consumo dos seus usuários, 
há uma pressão constante para se adequar aos novos 
padrões. Entretanto, apesar da sua importância e 
urgência, ainda existem muitas barreiras dentro das 
organizações, fazendo com que elas dividam este 
processos em etapas visando a mitigação dos riscos.
A COVID19, sem dúvida acelerou este processo, mas 
é importante refletir que a transformação digital é 
contínua e assim se manterá, acompanhando as 
tendências e inovações. 



.

As empresas que conseguiram responder 
rapidamente às mudanças já colhem os frutos. A 
Microsoft, por exemplo, já alcançou em 2020 a 
transformação digital prevista para 2 anos, 
apresentando um faturamento 22% maior que no 
mesmo período do ano passado. A Startup de 
videoconferências Zoom viu seu valor de mercado 
subir 60% enquanto mercados caíram em todo o 
mundo, impacto causado principalmente pelo 
aumento do trabalho home office, que no Brasil foi 
adotado por cerca de 43% das empresas com 
resposta ao Coronavírus.

Os pequenos empresários também foram altamente 
impactados. Estes que normalmente mantém seu 
negócio de forma analógica, foram forçados a buscar 
mercado na internet. Este cenário pressionou projetos 
de grandes empresas como Magazine Luiza e B2W, 
que abriram as plataformas para que os varejistas 
pequenos pudessem vender no e-commerce. Com 
aumento de 40% nas vendas e atingindo cerca de 
51% dos brasileiros, a compra online é uma tendência 
que veio para ficar. 



.



.



Os entrevistados permanecem otimistas em 
relação ao futuro pós pandemia permanece 
médio. 92,4% afirmam estar seguindo as 
recomendações de isolamento social à risca, 
pelo menos na maior parte do tempo.



dos entrevistados 
acredita que seu nível 
de stress emocional 
aumentou durante a 
quarentena.





Ver a família e amigos 



Comer um 
lanche 
específico



Ir a festas,  bares e 
comemorações



Casar







.

As pessoas têm gasto em média 
3 horas por dia com atividades 

domésticas, como lavar roupa, louça e 
cozinhar. Conciliar essas tarefas com 

atividade de trabalho foi apontado 
como um dos maiores desafios pela 

maioria dos entrevistados. 



.
12,7% das nunca haviam experimentado, 
mas agora utilizam serviços de cursos e 
aulas online. 43% das pessoas que estão 
trabalhando em casa acredita que sua 

produtividade diminuiu.



.
As pessoas têm gasto em 
média 3 horas por dia com 
lazer. Dentre as atividades 
digitais mais populares, 
estão: assistir à TV, a vídeos 
online, lives em redes sociais 
e a séries e filmes.



.
As pessoas têm gasto em média 2 horas 
por dia acompanhando notícias em jornais, 
revistas e plataformas digitais. 43,7% das 
pessoas afirma usar a internet para 
acompanhar notícias sobre o COVID-19. 



têm sido o tempo médio por dia 
que as pessoas estão passando 
conectadas com mídias sociais 
durante a quarentena.



Todos afirmam utilizar o Whatsapp 
diariamente (99,6% ou às vezes 
0,4%  a rede não é desconhecida 
por nenhum entrevistado.

O Instagram é utilizado diariamente 
por 78,7% dos entrevistados. 13,6% 
afirmam o utilizar às vezes e 7,6% 
nunca utilizaram a rede.

O Facebook é utilizado com uma menor 
frequência. 43,4% afirmam o utilizar às 
vezes, enquanto 36,4% o utilizam 
diariamente. 20,2% não o utilizam.



Snapchat TikTok Telegram Skype

Twitter Pinterest LinkedInMessenger

Uso diariamenteUso às vezes Nunca usei



.
81,4% dos entrevistados afirmam consumir conteúdo através das Redes 
Sociais e 61,5% através da Televisão. Jornais impressos é o meio de 
comunicação analisado com menos aderência entre os entrevistados (2,5%.



.



Número de apps novos

N
úm

er
o 

de
 p

es
so

as

1 a 2 apps novos

3 a 5 apps novos

5 a 10 apps novos

10 a 15 apps novos

mais de 15 apps novos

nenhum app novo



Usei pela primeira vez Continuo usando Nunca usei

.

Exercícios físicos foram muito 
mencionados como hábitos que 
adquiriram durante a 
quarentena e que levarão para a 
vida pós isolamento.

.

O Supermercado online também 
veio para ficar segundo a 
opinião dos entrevistados sobre 
os hábitos que levarão além da 
quarentena. 

.

Videochamadas estão sendo 
utilizadas não só no trabalho, 
muitos dos entrevistados 
afirmam fazer chamadas com 
amigos e família



.

Dos serviços digitais analisados, o que mais foram 
adotados durante a quarentena por pessoas que nunca 
o usaram antes, foram as aulas de exercícios físicos 
online. A preocupação com o bem-estar físico e 
psicológico durante o isolamento social se mostrou 
muito relevante na fala dos entrevistados.





O interesse em estudar a diferença de hábitos 
digitais entre as gerações têm ganhado cada vez 
mais importância frente a aceleração da 
transformação digital. O isolamento fez com que 
muitas famílias passassem a conviver de maneira 
mais próxima, ainda que digitalmente, e gerações 
diferentes passaram a compartilhar e adquirir 
novos hábitos digitais. 



.



.
A geração mais jovem tem usado a internet 
principalmente para assistir vídeos online (84,2%, 
séries e filmes (84,2% e ouvir música (82,4%. É a 
geração que mais têm assistido a Webinars e 
Videoaulas (56,1%.

Segundo a amostra da pesquisa, apenas 2 a cada 10 
entrevistados desta geração têm ouvido a podcasts 
22,8%.

13 A 20 ANOS



.
21 A 35 ANOS

Além de assistir a vídeos online (88,4% séries e 
filmes (86,3% e ouvir música (75,6%, os Millennials 
se destacam por serem os que têm assisto a lives em 
redes sociais (58,2%.

Essa geração têm acessado menos a internet para 
ouvir podcasts (29,0%, jogar jogos (51,5% e para 
assistir a webinars e videoaulas (51,6%.



.
36 A 55 ANOS

Os principais hábitos digitais entre a Geração X tem 
se dividido entre assistir séries e filmes (73,4%, 
vídeos online (63,2% e ouvir música (55,4%.

A Geração X têm acessado menos a internet para 
ouvir podcasts (16,6%, jogar jogos (29,9% e ver 
memes e vídeos engraçados (30,8%.



.
56 A 81 ANOS

A geração mais idosa é a que mais tem utilizado a 
internet para assistir a filmes e séries (51,1%, ouvir 
música (46,6%, assistir vídeos (45,8% e fazer 
videochamadas com amigos e família (45,1%.

Dentre as gerações analisadas, os Boomers são os 
que menos têm usado a internet para ver vídeos 
engraçados e memes (17,3% e ouvir podcasts 8,3%.



Mulher, 35 anos, São Paulo



a





.





Conciliar afazeres domésticos e família com o 
home office 



.



Perguntamos aos entrevistados: "O que você acha que 
vai mudar no mundo quando a pandemia acabar?"

Houve quase um consenso de que algo irá mudar 
principalmente no que tange a maneira com que nos 
relacionamos, trabalhamos, consumimos e nos cuidamos. É 
possível inferir que há uma grande expectativa por 
mudanças e esse momento pode ser a base de preparação 
para um leque de novas possibilidades.
 



"Acredito que haverá uma mudança na relação e 
maior aceitação das tecnologias no dia-a-dia. O 
digital já está mudando o trabalho, educação, 
compras, entretenimento, etc. de uma forma 
muito mais acelerada. Vejo as pessoas que antes 
não eram adaptadas a essa realidade, aceitando 
e procurando entender melhor como a 
tecnologia pode ser uma aliada no cotidiano."

QUE MUNDO É ESSE QUE NOS ESPERA?

"As pessoas passarão a gerenciar melhor sua vida 
com o trabalho, e tentar se aperfeiçoar cada vez 
mais nas plataformas digitais e tudo que ainda 
podemos desenvolver com mais tempo e 
criatividade"

"Acredito que muitas coisas irão mudar e haverão 
novas formas de consumo, de trabalho e de 
capacitação. A tecnologia e o consumo virtual 
farão parte do nosso cotidiano de forma muito 
mais ativa que antes."

"Empresas que ainda não estavam aderindo ao 
"digital first" (vendas online, trabalho remoto, etc.) 
estão começando a pensar nessa possibilidade, 
que pode se tornar mais atrativa e rentável que 
modelos tradicionais. Mas acredito que as 
interações e vendas offline continuarão 
normalmente como antes, só no digital que 
veremos uma movimentação maior."

A pandemia impactou a maneira como vivemos, 
trabalhamos e nos relacionamos e impôs uma 
necessidade de pessoas e empresas acelerarem 
seus processos de transformação digital.
As novas formas "de viver" às quais muitos estão 
se adaptando não desaparecerão após o fim da 
quarentena, reposicionando as prioridades da 
transformação digital a longo prazo.



"Acredito que as pessoas se deslocarão menos 
para reuniões e vão preferir vídeo conferências 
para os encontros profissionais. A opção pelo 
home office também deve aumentar (como 
oportunidade de economia financeira e de tempo 
com deslocamento)."

QUE MUNDO É ESSE QUE NOS ESPERA?

"As pessoas passarão a gerenciar melhor sua vida 
com o trabalho, e tentar se aperfeiçoar cada vez 
mais nas plataformas digitais e tudo que ainda 
podemos desenvolver com mais tempo e 
criatividade"

"Acredito que muitas coisas irão mudar e haverão 
novas formas de consumo, de trabalho e de 
capacitação. A tecnologia e o consumo virtual 
farão parte do nosso cotidiano de forma muito 
mais ativa que antes."

"Empresas que ainda não estavam aderindo ao 
"digital first" (vendas online, trabalho remoto, etc.) 
estão começando a pensar nessa possibilidade, 
que pode se tornar mais atrativa e rentável que 
modelos tradicionais. Mas acredito que as 
interações e vendas offline continuarão 
normalmente como antes, só no digital que 
veremos uma movimentação maior."

Como tentativa de manter as atividades, várias 
empresas recorreram ao uso de tecnologia no dia 
a dia de trabalho, criando novas possibilidades 
como as vendas online e o Home Office. 
Esta mudança mostrou que é possível 
desempenhar várias atividades de forma remota 
com auxílio de tecnologia, o que abriu caminho 
para várias a adoção de ferramentas digitais  no 
dia a dia das pessoas. Há uma grande expectativa 
que este movimento cresça, sendo adotado como 
recurso para reduzir o tempo, aumentar 
produtividade e até as vendas. 



"Acredito que, inicialmente, haverá uma 
valorização do "estar perto", da 
experimentação, contemplação, sentir o ar livre 
e a natureza."

QUE MUNDO É ESSE QUE NOS ESPERA?

"Acredito que as relações pessoais serão mais 
valorizadas, ou pelo menos deveriam ser. O 
distanciamento ajuda a nos manter juntos no 
futuro e isso deve ser lembrado e valorizado."

"No mundo não tenho certeza, acredito que nos 
próximos dois anos as medidas de convívio vão 
ser mais restritas. No Brasil, com a máxima que o 
"brasileiro esquece tudo" acredito que em poucos 
meses tudo voltará ao normal (já está voltando em 
muitas cidades, infelizmente)."

"As relações vão mudar... Vamos praticar mais 
contatos online. Vamos comer menos na rua se 
continuarmos a ter em casa o acesso a todos 
restaurantes que gostamos. Acredito tbm que 
vamos nos interessar menos por shows, dá pra 
curtir em casa e muito bem nossos artistas. Além 
disso para o artista é mais fácil, mais barato e o 
número de patrocinadores e maior. E é a 
quantidade de pessoas assistindo é 
exponencialmente escalável. Acredito que o 
trabalho nunca mais será o mesmo, vamos 
apostar mais no home office.

"As pessoas irão dar mais valor às companhias 
das outras. As famílias estarão mais próximas 
mas ainda vai haver um certo medo de estar 
perto demais fisicamente."

O isolamento impactou diretamente nas relações 
pessoais. Com a redução do contato físico, 
aumentou o desejo e a percepção de valor acerca 
das interações. Entretanto, a forma com que elas 
acontecem deverá sofrer mudanças impactadas 
pelo medo e nova rotina criada pelo 
distanciamento. 



"Novos hábitos vão surgir, hábitos que estão 
neste momento serão levados para após esse 
momento, uma nova mentalidade, até então 
pensávamos que éramos imbatíveis, mas teve que 
surgir essa pandemia, para nos lembrar mais 
uma vez o quanto somos frágeis e o quanto 
precisamos das outras pessoas."

QUE MUNDO É ESSE QUE NOS ESPERA?

"Empatia."

"Daremos mais valor para muitas coisas que não 
tinham nossa atenção, além de buscarmos mais 
qualidade de vida!"

"Gostaria que tivesse uma mudança maior com 
relação à espiritualidade e valores, mas ando 
meio desiludida com essa expectativa. Acho que 
a pandemia veio para fazer grandes mudanças a 
nível pessoal, mas aparentemente não vejo 
grande evolução nisso, ou está muito cedo pra 
dizer???? Não sei!!! Mudanças com relação a 
economia certamente haverá, mas pra mim é tudo 
incerto. Vivendo o momento e no aguardo de que 
dias melhores venham."

"No mundo, acredito que as pessoas irão se 
tornar mais solidárias, haverá mais cuidado 
também. Acredito que o design será voltado à 
transparência. Iremos mais à natureza. 

As mudanças causadas pelo distanciamento têm 
colocado em questão a forma com que vivemos 
em sociedade. Guiadas pela expectativa de um 
mundo melhor pós pandemia, a pessoas têm 
refletido mais sobre seu papel e revendo valores 
do convívio individual e coletivo como empatia, 
solidariedade e espiritualidade.



"A coragem e o otimismo de cada um vai ser um 
diferencial. Aqueles que estão abertos às 
mudanças irão se destacar."

QUE MUNDO É ESSE QUE NOS ESPERA?

"Acredito em uma galera mais adaptada e 
disponível para tentar algo novo"

Devido às  dificuldades, períodos como este em 
que estamos vivendo exigem da população 
criatividade e adaptação. Neste cenário, onde as 
restrições impactam diretamente nos hábitos e 
costumes acontece uma abertura para novidades 
que não eram abordadas por falta de tempo ou 
prioridade. Com isso também cresce a 
expectativa que estas mudanças passem a fazer 
parte do dia a dia das pessoas a partir de agora.

No nosso caso, esta abertura está muito 
associada a incorporação de produtos digitais em 
ações do dia a dia como conversar com amigos e 
fazer exercícios, sendo também um mercado 
potencial a ser explorado. 



QUE MUNDO É ESSE QUE NOS ESPERA?

"Acredito que a forma das pessoas se 
relacionarem com pessoas e produtos irá mudar, o 
consumo mais consciente também é um fator."

"Consumo mais consciente, menos supérfluos, 
mais consciência com a nossa 
interdependência com outros humanos e a 
natureza"

"Acredito que teremos mudança no hábito de 
consumo, com a pandemia algumas pessoas 
tiveram que reinventar a forma como 
consumiam certos serviços ou produtos."

O consumo vem sendo impactado de duas 
formas. Por um lado, pressionados pela 
instabilidade da economia, as pessoas vem 
mudando a sua relação com as compras e 
caminhando para um consumo mais consciente. 
Por outro lado, o aumento do uso da tecnologia 
têm reinventado a forma de consumo de algumas 
pessoas, potencializando mercados como delivery 
de comida e compras online. 



"Espero que as pessoas passem a ter mais 
respeito umas pelas outras. Principalmente 
cuidado para não infectar o outro mesmo que 
seja uma gripe (comum), procurar chegar em 
casa e continuar com os cuidados que estamos 
tendo que desenvolver. Pois nada que tá sendo 
ensinado é surpresa ou complicado, só que as 
pessoas passaram a olhar tudo isso como 
frescura e agora estamos pagando o preço. Se 
todos procurassem respeitar as solicitações e se 
cuidasse já teríamos nossa vida de volta."

QUE MUNDO É ESSE QUE NOS ESPERA?

"Espero que as pessoas tenham mais higiene em 
geral e que parem de ir trabalhar gripadas."

"O cuidado com a higiene, cuidados maiores em 
relação a saúde para evitar doenças que incluam 
no grupo de risco."

"Acredito que a maior mudança se dará no 
maior cuidado com os hábitos de higiene 
pessoal, lavar as mãos mais vezes, tirar os 
sapatos antes de entrar em 
casa...Distanciamento social. Até que tenhamos a 
certeza e a confiança que tudo terminou 
mesmo!"

Há uma expectativa de que os novos hábitos de 
higiene adquiridos durante a quarentena sejam 
preservados mesmo após o fim da epidemia. 
Lavar as mãos, usar álcool em gel, máscaras e 
tirar os sapatos ao chegar em casa, podem se 
tornar hábitos.
As pessoas estarão mais atentas a indicativos de 
que a saúde não vai bem e a exposição voluntária 
de outras pessoas ao risco de contaminação será 
visto com reservas.. 



mais conexão entre as pessoas
consumo mais consciente,

batalha pela 
privacidade

transformação 
digital

Resposta de um entrevistado quando questionado sobre 
“o que vai mudar no mundo depois que o isolamento acabar”. 



.
O ano começou com expectativas altas, ao mesmo 
tempo uma notícia distante crescia aos poucos  e 
estava prestes a mudar todo o nosso dia a dia. 

Nunca estivemos tão conectados e unidos em um só 
propósito. Com a população dentro de casa as 
interações digitais aumentaram e forçou ambas, 
empresas e pessoas, 
a apressarem a curva de adoção da tecnologia. 

A transformação digital nos ajuda a permanecer 
humanos, ela é o meio para continuamos nos 
encontrando, nos relacionando, produzindo.

Isso é ser humano. Precisamos de relações humanas.



.

O mundo não pode parar, o amor não pode ser contido, 
as famílias não podem se separar, muitos precisam 
trabalhar e as empresas precisam produzir de forma 
segura. 

Nunca refletimos tanto sobre nós mesmos e nunca 
estivemos tão abertos à inovação em prol de uma 
causa comum.



Mensagens 
finais.
Mensagens deixadas pelos 
participantes da pesquisa 
para as gerações futuras.





.
.



Apesar do grande número de respostas alcançado - 1.315,  não foi possível atingir a 
representatividade ideal entre os estados brasileiros, classes econômicas e faixas 
etárias. Durante a análise, equalizamos a amostra para 1.000 amostras otimizar o grau de 
representatividade, mas ainda sim os dados aqui apresentados não possuem validade 
estatística. Entretanto, possuem consistência suficiente para ilustrar e indicar tendências 
em relação a este novo cenário que estamos vivenciando.




