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A P&G reconhece sua responsabilidade neste momento de crise e montou um plano junto ao verejo com quatro pilares: Segurança, Conectividade, 
Cobertura de Lojas e Abastecimento. Nosso lema é Indústria e Varejo Unidos na Missão de Abastecer a População; uma missão tão crítica pare seu 
bem-estar quanto a do sistema de saúde. Para manter o abastecimento, é importante ter a cadeia de abastecimento operando sem interrupção e 
prever mudanças nos padrões de consumo. Compartilharemos vários materiais com nossos parceiros com recomendações para melhor servir o 
consumidor em tempos de COVID-19.  
 

O que está acontencendo no Brasil ? 
Como falado na primeira edição, o Brasil se encontrava na Fase 3 na qual o comportamento 
do consumidor estava focado na preparação da despensa, mas rapidamente já estamos 
entrando na Fase 4, quando temos o distaciamento social e o fechamento de locais com muito 
fluxo de pessoas como Shoppings, Cinemas, Bares, Academias, etc. Este impacto tambem é 
visto no consumo dos produtos da P&G, com todas as nossas categorias crescendo duplo 
digito, com Detergentes, Amaciantes e Absorventes liderando o crescimento. Importante 
resaltar que mesmo o país entrando na Fase 4, estamos vivendo uma sobreposição de fases 
devido à diferença de poder econômico e flexibilidade laboral entre as diferentes classes 
socias. Os impactos dessa nova fase serão os seguintes:     
1) As compras online vão continuar aumentando. Desde Março, o aumento de novos 

shoppers no universo online tem aumentado, chegando a ser quase o dobro na última 
semana. 

2) Os consumidores vão reduzir a frequência de visita às lojas como um todo; no entanto, 
as lojas de vizinhança serão menos afetadas pela conveniência da proximidade. À medida em que a frequência reduzir, o ticket deve aumentar, 
já que o consumidor espera fazer todas as suas compras em um só lugar.  

3) Esperamos ter ainda mais dois picos de vendas. O 1º aconteceu entrando na Fase 3 (preparação da despensa); o 2º e o 3º vão acontecer quando 
a população receber o salário, que é no final do mês e para funcionários públicos o dia 5. Se o planejamento não for correto, as lojas terão um 
aumento de quebra de inventário. Como falado na edição anterior, algumas categorias que os consumidores mais começaram a estocar são: 
Fraldas, Absorventes, Sabonete liquido, Desinfectante de Roupa e produtos de cuidado da saúde.  

O que os Brasileros estão falando? 
Usando uma ferramenta para monitorar o que as pessoas falam na internet, conseguimos identificar que devido ao isolamento social, as conversas 
online tem aumentado bastante, aproximadamente 40%. Três dos assuntos mais falados alem de COVID-19 são: 
- Prevenção e Higiene: Há um maior cuidado com a higiene como forma de controlar a 

propagação do vírus. Lavar as mãos e superfícies é a principal preocupação, mas é possível 
observar outros comportamentos também, como escovar os dentes, lavar as roupas, tomar 
banho, fazer a barba, etc.  

- Como passar o período de quarentena: Os consumidores estão procurando 
maneiras de passar o tempo na quarentena. As principais perguntas são 
sobre: i) Como trabalhar de casa, ii) Como encontrar entretenimento (jogos 
on-line, consumo de mídia, crescimento de streaming etc.), iii) Como ficar em casa com as crianças (educação, 
brincadeira e disciplina), e finalmente, iv) Como se cuidar, ex: tiveram muitas menções sobre cuidados do 
cabelo.  

- Preocupação com o nascimeto de bebês e 
cancelamento de chá de bebê.   

O que estamos aprendendo do mundo? 
Do Varejo: Dos Consumidores 

- 67% declaram que investirão mais em canais e 
aplicativos online para os seus consumidores. 

- Os padrões de compra mudaram. A proximidade, cesta completa (sem quebra de 
estoque) e a velocidade para entrar e sair da loja ganham maior relevância. 

- 53% ajustarão seu mix para oferecer mais produtos 
de saúde e de prevenção (e.g. antibacterianos). 

- Os consumidores estão obcecados com higiene. Houve um aumento no uso de água 
sanitária, enxaguante bucal, detergentes e na frequência de banhos. 

- 43% trabalharão na cadeia de abastecimento. 
- Os consumidores viram a necessidade de se cuidar. Melhorar o banho, mudança nas 
rotinas de autocuidado, e teste de novos tratamentos em casa.  

E com tudo isso, nós recomendamos: 
1) Prepare-se para os próximos dois picos de consumo i) Trabalhe com embalagens maiores (papel higiênico, fraldas, absorventes, creme dental 

e detergentes), ii) Tenha um maior inventário em loja dos produtos que o consumidor começou a estocar, utilizando  pontos extras e/ou 
ajustando o espaço na gôndola para cada categoria.  

2) Continue reforçando o atendimento online e deixe suas lojas de vizinhaça bem abastecidas. 
3) Tenha um sortimento alinhado com o que o consumidor está procurando. O consumidor esta obcecado com Higiene e Prevenção e ao mesmo 

tempo, no período da quarentena, está querendo se cuidar mais.  
4) Pense em soluções inovadoras para engagar seu consumidor, no momento da quarentena, os consumidores têm novas preocupações, nesse 

cenário trazer soluciones inovadoras para engajar o consumidor (e.g. Chá de bebê online, postar receitas de cozinha para fazer em casa, dicas 
de beleza, etc.) são as que vão trazer o melhor retorno ao médio prazo. 
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#1

COMPRA PROATIVA DE 

PRODUTOS DE CUIDADO 

COM A SAÚDE

#2

COMPRA REATIVA DE 

PRODUTOS DE CUIDADO 

COM A SAÚDE

#3

PREPARAÇÃO DA DESPENSA

#4

PREPARAÇÃO PARA A VIDA 

EM QUARENTENA

#5

VIDA RESTRITA

#6

VIVENDO UM NOVO 

NORMAL

MUDANÇA DO 

COMPORTAMENTO 

DO CONSUMIDOR

Aumenta o interesse em 

produtos de cuidado da 

saúde e bem-estar

Priorizar os produtos 

essenciais para a contenção 

de vírus, saúde e segurança 

pública. E.g. Máscara 

Descartável

Armazenamento de 

alimentos não perecíveis e 

uma variedade mais ampla 

de produtos de cuidado com 

a saúde; aumento de visitas 

nas lojas; crescimento do 

tamanho da cesta.

Aumento das compras on-

line, um declínio das visitas 

nas lojas, um aumento de 

quebra de inventário, 

problema na cadeia de 

abastecimento

Viagens de compras 

severamente restritas, o 

atendimentos do pedidos on-

line são limitados, as 

preocupações com os preços 

aumentam, pois a 

disponibilidade limitada de 

estoque afeta os preços em 

alguns casos.

As pessoas retornam às 

rotinas diárias (trabalho, 

escola, etc.), mas operam 

com uma maior cautela em 

relação à saúde. Mudanças 

permanentes na cadeia de 

suprimentos, no uso de 

práticas de comércio 

eletrônico e na higiene.

EVENTOS CHAVES 

DO COVID-19

Poucos casos localizados de 

COVID-19 geralmente 

vinculados à chegada de 

pessoas de outros país 

infectados.

Primeira transmissão local 

sem conexão para outro 

local + primeiras mortes / 

mortes por COVID19

Múltiplos casos de 

transmissão local e múltiplas 

mortes relacionadas ao 

COVID-19

Ações locais de emergência 

contra o COVID-19. A 

porcentagem de pessoas 

diagnosticadas continua 

aumentando

casos em massa de COVID-

19. Comunidades entram em 

quarentena.

As quarentenas terminam e a 

vida começa a voltar ao 

normal.


