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Objetivos desse material

Entender o 
comportamento e  

movimentos de 
mercado em 

países com curva 
anterior ao Brasil*

Fornecer 
informações de 
suporte sobre o 
tema no Brasil

Auxiliar marcas a 
enfrentar o 
momento e 

fornecer uma 
melhor experiência 

para as pessoas

*não há nenhum dado ou fator que garanta que o comportamento no Brasil será o mesmo de outros Países. 
Os dados a seguir servem como fonte de consulta



COVID-19: Contexto Geral 

● COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo 
mais recente vírus da família Coronavírus 
descoberto

● O surto teve início na China e atualmente afeta 164 
países

● Mais de 200 mil pessoas contaminadas (casos 
confirmados)e quase 8 mil mortes decorrentes da 
doença

● Mais de 80 países confirmaram transmissão local
● Entre os países mais afetados estão China, Itália, Irã,  

Coréia do Sul, França, Alemanha e EUA (em número 
de casos confirmados)  

● Em 11 de Março de 2020, a OMS declarou pandemia

Fonte: WHO - World Health Organization, What is Coronavírus” , “Novel Coronavirus (COVID-19) Situation | McKinsey, COVID-19: Implications for business / Dados atualizados em 18/03/2020 

● O Brasil é o 36ᐤ país em 
números de casos

● A partir de 5 de março a 
evolução foi mais acentuada 
atingindo atualmente 234 
casos

● Primeira morte decorrente 
do coronavírus foi registrada 
no Brasil no dia 17 de março



China 
81.151 casos
Tx Mortalidade: 4%
Único país em estágio de remissão dos 
casos, representando 1% do share de 
novos casos

Globalmente existem diferentes estágios de progressão  

Itália
31.506 casos
Mortalidade: 7,9% (38% dos casos 
acima de 70 anos)
Há aumento exponencial da 
disseminação
Os casos duplicam a cada 4 dias

Fonte: “Novel Coronavirus (COVID-19) Situation | McKinsey, COVID-19: Implications for business Dados atualizados em 18/03/2020  

EUA e outros países da Europa apresentaram 
contaminação tardia em relação a China e 
Itália, um dos fatores que possibilita 
intervenções mais significativas para um 
prognóstico mais positivo
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*Número de casos atualizados (18/03/2020). Fonte: WHO

*



COVID-19: Impacto no varejo 

Impacto no Varejo Físico

● Queda de no fluxo de pessoas nas lojas devido 
às recomendações de segurança globais (-9% 
US)

● Alteração da operação em algumas lojas físicas 
para reduzir riscos para funcionários e clientes

● Demandas por novos formatos de entrega, 
sem contato pessoal, em varejistas que 
continuaram abertos

Fonte: NYT | Retaildive News | Exame | Mintel Consumer Makret News | eMarketer: Coronavirus is changing how consumers shop Dados atualizados em 18/03/2020    

Aceleração de categorias essenciais

● No varejo alimentar aceleração de categorias não 
perecíveis, decorrentes do comportamento de 
estoque

● Aceleração de categorias de Higiene e Limpeza 

Impactos no Varejo Online

Aumento das vendas online, para diversas 
categorias de produtos, incluindo alimentos



Impacto sobre o comportamento

Durante a epidemia

As indústrias mais impactadas no curto prazo 
são aquelas que envolvem um contato 
humano: alimentação e entretenimento fora 
de casa, viagens, salão de beleza e ginástica.

Os bens "menos essenciais" também foram 
impactadas negativamente: moda, 
cosméticos, luxo e bebidas. 

Por último, temos o grupo de bens duráveis 
despriorizados.
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Impacto sobre o comportamento
Após a epidemia (previsão)

Com o fim da epidemia, as indústrias que 
devem se recuperar mais rapidamente são as 
de lazer: alimentação e entretenimento fora de 
casa e viagens.

Os itens de cuidados com a saúde e alimentos 
e bebidas seguirão aquecidos. 

E a indústria de moda também deve ter voltar a 
aquecer ao longo do tempo.

Bens duráveis devem permanecer inalterados 
por mais um tempo.



Impacto sobre o comportamento

Os americanos devem reduzir ainda mais a 
circulação em lugares de aglomeração- que 
deve ter um impacto direto nas compras 
em canais físicos.



Impacto sobre o comportamento

Brasileiros começam a readequar suas rotinas...



Buscas pelo tema no mundo

Fonte: Dados Internos Google. considerar falta de presença do Google na China / 
Principais cidades - 16/03



Buscas pelo tema no Brasil

Fonte: Dados Internos Google 16/03

Pico de Buscas Histórico: 16/03



Análise de categorias



Crescimento de categorias de necessidade básica durante as duas primeiras semanas do surto



Buscas do Varejo nas demais regiões

No Brasil, as buscas por termos do 
varejo teve seu pico do ano na semana 

passada por conta da semana do 
consumidor

Taiwan, Coréia do Sul e Cingapura 
tiveram menos buscas na semana em 

que a epidemia começou a se espalhar 
pelo mundo

Países mais afetados pelo coronavírus 
como França, Itália e Espanha tiveram 

uma queda nas buscas na última 
semana em comparação à anterior

* 30 categorias do varejo consideradas:  Alimentos & Bebidas, Ar & Ventilação, Áudio, Automotivo, Bebês, Beleza & Saúde, Brinquedos, Cama, Mesa & Banho, Foto & Vídeo, Decoração, Eletrodomésticos, 
Eletroportáteis, TVs, Esporte, Ferramentas e Construção, Games, Industrial, Informática, Limpeza, Livros, Malas & Mochilas, Roupas, Calçados, Móveis, Instrumentos,Musicais, Papelaria, Perfumaria, Pets, Relógios, 
Smartphones, Utilidades Domésticas 
Fonte: Dados Internos Google

Volume de buscas semanais por termos do Varejo
Index 100 = Semana com mais buscas por termos do varejo de cada país



Movimentos internacionais do Varejo multicategoria

OLHAR PARA FORA É OLHAR PARA O FUTURO
● as tendências de comportamento nos países em que a pandemia já avançou a estágios 

mais críticos permite vislumbrar possíveis cenários que o varejo pode ter no Brasil

TENDÊNCIA #1: PREOCUPAÇÃO COM A PREVENÇÃO
● as categorias que crescem antes que as demais são as relacionadas a produtos como 

máscaras e álcool gel (PERF e LIMP nos gráficos)

TENDÊNCIA #2: BUSCAR PELA NECESSIDADE IMEDIATA
● categorias que não de primeira necessidade como MODA e MÓVEIS tem queda 

acentuada nas buscas

TENDÊNCIA #3: A VIDA EM QUARENTENA
● buscas por entretenimento, alimentação e higiene pessoal ganham relevância na hora de 

conviver com o isolamento forçado



Movimentos internacionais do Varejo multicategoria

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)

Top 5 Categorias
GAME +68%

BRIN +22%

ALIM +5%

PERF -9%

MODA -46%

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20Distribuição das buscas diárias
Top 5 Categorias Varejo em Volume

As buscas por entretenimento, higiene 
e limpeza são as que mais se elevaram 

na última semana

Categorias como moda, móveis e 
artigos para viagem foram as que mais 

caíram

Maiores Variações
LIMP +101%

PETS +54%

INFO +44%

MOVE -45%

MALA -48%



Movimentos internacionais do Varejo multicategoria

Top 5 Categorias
PERF +26%

GAME +5%

ALIM -4%

BRIN -6%

MODA -10%

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20Distribuição das buscas diárias
Top 5 Categorias Varejo em Volume

As buscas por perfumaria e limpeza 
são puxadas principalmente pelas 

buscas por álcool em gel nos Estados 
Unidos

Ainda que em menor proporção do que 
a Itália, Moda, Móveis e Artigos de 
viagem em queda no últimos dias

Maiores Variações
LIMP +154%

MOVE -13%

MALA -19%

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)



Movimentos internacionais do Varejo multicategoria

Top 5 Categorias
ALIM +24%

GAME +3%

PERF +2%

BRIN -6%

MODA -13%

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20Distribuição das buscas diárias
Top 5 Categorias Varejo em Volume

A maior economia da Europa mostra 
um comportamento semelhante ao 
dos EUA, com grande aumento nas 
buscas por produtos de limpeza e o 

início da desaceleração de Vestuário e 
móveis

Maiores Variações
LIMP +103%

MALA -12%

MOVE -19%

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)



Movimentos internacionais do Varejo multicategoria

Top 5 Categorias
PERF +10%

GAME -1%

ALIM -12%

BRIN -17%

MODA -43%

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20Distribuição das buscas diárias
Top 5 Categorias Varejo em Volume

A Espanha encontra-se em um 
momento crítico com explosão de 

casos e foi o país com maior queda no 
volume de buscas (-20% na última 

semana vs Jan'20 para todas 
categorias)

Maiores Variações
LIMP +62%

ESPO -11%

MOVE -32%

MALA -46%

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)



Movimentos internacionais do Varejo multicategoria

Top 5 Categorias
PERF +31%

GAME 0%

ALIM -5%

BRIN -6%

MODA -12%

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20Distribuição das buscas diárias
Top 5 Categorias Varejo em Volume

Já o Reino Unido, que conta com a 
política pública menos rígida sobre o 

COVID, apresenta quedas semelhantes 
à Alemanha

Maiores Variações
LIMP +54%

MALA -19%

MOVE -21%

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)



Movimentos internacionais do Varejo multicategoria

Top 5 Categorias
PERF +4%

ALIM -1%

MODA -3%

GAME -14%

BRIN -16%

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20Distribuição das buscas diárias
Top 5 Categorias Varejo em Volume

Brasil ainda está alguns dias atrás na 
epidemia em relação a outros países o 

que se reflete também no perfil de 
buscas que cresce no interesse por 

álcool gel e decresce em artigos para 
viagem

Maiores Variações
LIMP +18%

MOVE -10%

ESPO -13%

MALA -59%

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)



Análise de categorias



Buscas por Moda nas demais regiões

Entre as categorias mais buscadas, 
Moda é a categoria que têm a 

queda mais acentuada em relação 
aos patamares do início do ano

Itália -46%

Espanha -43%

França -30%

Alemanha -13%

Reino Unido -12%

Estados Unidos -10%

Austrália -7%

Brasil -3%

Japão -1%

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20 Distribuição das buscas diárias
% de cada dia no total de buscas pela categoria em cada país selecionado

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)



Movimentos internacionais do Varejo de Moda

Fonte: Fortune | Exame | Nytimes | Time | Euromonitor: The Impact of Coronavirus on FMCG and Service Sectors in China

Lojas Fechadas
O varejo de moda apresenta um grande 
movimento de fechamento das lojas.

Cuidado redobrado
Para as lojas que permanecem abertas, as 
medidas de limpeza e higiene foram 
aprimoradas, bem como o cuidado com os 
funcionários.

A China corresponde a 56% da 
produção mundial de vestuário. Com 
a queda produtiva do país, os 
varejistas enfrentam dois desafios:
Novas rotas de fornecimento e 
gerenciamento dos estoques 
atuais, ainda sem uma solução 
estabelecida.
Para o varejo fashion o 
desabastecimento é ainda mais 
problemático, pois as coleções são 
vendidas em seasons.

Grandes marcas de moda optaram por 
não participar da Semana de Moda de 
Milão, no final de fevereiro.
Desfiles de Out/Inv foram cancelados 
ou transmitidos remotamente.



Movimentos internacionais do Varejo alimentar

Fonte:https://www.grocerydive.com/news/iga-looks-to-china-operations-for-coronavirus-guidance/574190/
https://www.grocerydive.com/news/grocers-modify-store-hours-to-clean-and-restock-amid-panic-buying/574187/

Itens essenciais
Consumidores preocupados em adquirir materiais 
de limpeza, alimentos embalados, congelados e 
água

Soluções criativas para itens frescos
Em decorrência da quarentena os consumidores 
aumentam a demanda por vegetais e carnes para 
cozinhar em casa 

Priorização das entregas em casa 
Para atender a comunidade em quarentena e lidar 
com escassez de motoristas, a capacidade de 
entrega foi direcionada para entregas a domicílio e 
as ofertas baseadas na disponibilidade de produtos

Evitar a escassez 
Recomendação para que os varejistas comprem 
ingredientes de restaurantes fechados

Limpeza
Uso do tempo extra para limpeza do chão,  
prateleiras e carrinhos

Quantidades limitadas
Limites de quantidades em produtos com mais alta 
demanda, para haver disponibilidade para mais 
consumidores

Ofertas especiais
Ofertas para clientes dispostos a postergar a 
compra

https://www.grocerydive.com/news/iga-looks-to-china-operations-for-coronavirus-guidance/574190/
https://www.grocerydive.com/news/grocers-modify-store-hours-to-clean-and-restock-amid-panic-buying/574187/


Buscas por Móveis nas demais regiões

Móveis é uma categoria que ainda 
tem um comportamento muito 

offline e por não ser um artigo de 
primeira necessidade, teve quedas 

acentuadas nos países que 
enfrentam a pandemia

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20

Itália -45%

Espanha -32%

França -28%

Reino Unido -19%

Alemanha -19%

Austrália -17%

Estados Unidos -13%

Brasil -10%

Japão +15%

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)



Movimentos internacionais do Varejo de Móveis

Lojas Físicas Fechadas
Fechamento temporário de 
todas as lojas na China 
e de duas na Itália.

Aumento presença online
Piloto de venda 3P no site 
T-Mall para expandir 
acesso ao mercado chinês.

Impacto na Receita
Prevê o menor crescimento 
de vendas desde a abertura 
de capital.

Dependência cadeia  
Apesar de não atribuir essa 
queda ao Corona, 50% da  
produção vem da China.

Procedimento Falência
Varejista Britânica com 150 
lojas e 2.700 funcionários, 
abre procedimento de 
falência após impacto do 
Coronavírus nas vendas.  

Fonte: BBC News, Bloomberg News, Business Insider, Standard UK, Retail Dive



Buscas por Smartphones nas demais regiões

Categoria sofreu quedas maiores 
que 10% na última semana em 

países mais afetados da Europa

Brasil aponta queda por conta da 
alta base de referência de 

liquidações de começo de ano

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20

Espanha -28%

Itália -23%

França -19%

Alemanha -12%

Brasil -6%

Austrália -5%

Reino Unido -2%

Estados Unidos +2%

Japão +9%

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)



Buscas por Informática nas demais regiões

Categoria cresce fortemente na 
Itália por conta de buscas por  
produtos como notebooks e 

webcams

Variação Semana 09/Mar vs Jan'20

Espanha -15%

França -14%

Alemanha -11%

Reino Unido -8%

Estados Unidos -5%

Austrália -1%

Japão +4%

Brasil +7%

Itália +44%

Fonte: Dados Internos Google até 13/Mar (excluindo sábados e domingos)



Buscas de varejo no Brasil



Até o dia 13/03, as buscas pelas principais categorias do 
varejo não tiveram uma grande variação 

Fonte: Dados Internos do Google

Crescimento das Buscas - Categorias do Varejo
Comparando a média das semanas entre 11/01 e 31/01 com o volume de 

buscas entre 07/03 até 13/03

+5%

Crescimento das Buscas por Estado - Categorias do Varejo
Comparando a média das semanas entre 11/01 e 31/01 com o volume de buscas entre 07/03 

até 13/07

Estado Delta
Tocantins 17.5%
Rondônia 13.9%
Maranhão 12.6%
Amazonas 12.2%
Pará 10.3%
Bahia 10.2%
Distrito Federal 10.2%
Paraíba 8.5%
Piauí 7.2%
Mato Grosso 7.1%
Pernambuco 7.1%
Sergipe 7.0%

Estado Delta
Ceará 6.9%
Goiás 6.9%
Rio Grande do Norte 6.1%
Espírito Santo 5.6%
Mato Grosso do Sul 5.6%
Paraná 5.3%
Minas Gerais 5.2%
Rio Grande do Sul 4.8%
Alagoas 4.3%
São Paulo 2.6%
Rio de Janeiro 2.0%
Santa Catarina 0.6%



Entre as Categorias do Varejo, Limpeza é a de maior 
destaque, com uma média de buscas 30% maior no período 
destacado

Fonte: Dados Internos do Google

Tendências de Buscas por Categoria do Varejo
Valores indexados no primeiro valor de cada curva

Outras Categorias Limpeza



Higiene e limpeza



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Álcool
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

1. álcool 46 desinfeta
2. álcool etílico 96° gl – 70%;
3. álcool etílico 96 ou 70
4. álcool 92 8 inpm desinfeta
5. fórmula álcool gel 70
6. álcool 92.8 inpm

Buscas Relacionadas em Crescimento

+254%Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+29%Δ 

Dia 17 vs 16

Dentro de Limpeza, produtos de higiene e o interesse por 
higienização em geral são o maior destaque:



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Limpeza
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

1. ciranda da limpeza
2. etanol pode ser usado para limpeza
3. como fazer álcool gel perfumado para limpeza
4. álcool gel de limpeza
5. álcool gel 70 limpeza

Buscas Relacionadas em Crescimento

+52%Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+9%Δ 

Dia 17 vs 16

Dentro de Limpeza, produtos de higiene e o interesse por 
higienização em geral são o maior destaque:



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Etanol
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

1. etanol pode ser usado para limpeza
2. quantos graus tem o etanol
3. etanol faz mal para pele

Buscas Relacionadas em Crescimento

+128%Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+36%Δ 

Dia 17 vs 16

Dentro de Limpeza, produtos de higiene e o interesse por 
higienização em geral são o maior destaque:



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Máscara N95
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

1. quem deve usar a mascara n95
2. quanto tempo dura a máscara n95
3. valor da máscara n95
4. mascara n95 descartavel
5. mascara n95 valor
6. mascara n95 personalizada
7. mascara descartavel durabilidade
8. mascara n95 comprar

Buscas Relacionadas em Crescimento

+128%Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+36%Δ 

Dia 17 vs 16

Dentro de Limpeza, produtos de higiene e o interesse por 
higienização em geral são o maior destaque:



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Sabão
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

1. sabão azul e branco
2. sabao coronavirus
3. agua e sabao coronavirus
4. sabonete bactericida corona
5. sabonete protex coronavirus
6. sabonete coronavirus

Buscas Relacionadas em Crescimento

+18%Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+19%Δ 

Dia 17 vs 16

Dentro de Limpeza, produtos de higiene e o interesse por 
higienização em geral são o maior destaque:



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Papel Toalha
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

1. como fazer uma mascara de papel simples
2. mascara de papel toalha funciona
3. mascara de papel para o rosto
4. mascara papel toalha
5. mascara de papel
6. mascara de papel toalha

Buscas Relacionadas em Crescimento

+81%Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+24%Δ 

Dia 17 vs 16

Dentro de Limpeza, produtos de higiene e o interesse por 
higienização em geral são o maior destaque:



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Filtro de Café
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

1. mascara de coador de café
2. máscara de filtro de café
3. filtro de cafe como mascara
4. como fazer mascara de cafe
5. mascara com coador de cafe
6. máscara com filtro de café
7. como fazer mascara com filtro de cafe

Buscas Relacionadas em Crescimento

+142%Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+4%Δ 

Dia 17 vs 16

Dentro de Limpeza, produtos de higiene e o interesse por 
higienização em geral são o maior destaque:



Outras categorias



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Alimentos
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

+1%
1. estocar comida
2. vai faltar comida
3. estocar comida coronavirus
4. vai faltar comida coronavirus
5. estocar alimentos
6. estocar comida corona
7. estoque de comida
8. alimentos para estocar
9. nao estocar comida

10. estocar alimentos coronavirus
11. o que estocar de alimentos em caso de 

pandemia
12. alimentos coronavirus
13. quais alimentos aumentam a imunidade
14. o que estocar de comida
15. o que estocar de alimentos
16. estoque de comida coronavirus

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
0%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Brinquedos
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

-5%
1. constancio
2. constancio brinquedo
3. constancio brinquedo como funciona
4. bau brinquedos com mesinha infantil branco
5. brinquedo stick como funciona
6. sticky
7. brinquedo sticky

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
-0.5%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Consoles
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

+3.1%
1. console microsoft xbox one s 1tb all digital 

edition
2. ps4 slim 1tb
3. console ps4 1tb edição family
4. xbox one s all digital

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+9.3%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Fraldas
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

-7%
1. black fralda
2. black fraldas
3. fralda bummis
4. fralda pampers xxg
5. fralda looney tunes
6. extra fraldas
7. fralda adulto
8. pampers premium care g
9. pampers confort sec g

10. fralda huggies xxg

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
-8%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Headphones
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

-8%
1. metal de fones de ouvido
2. headset sem fio
3. fone multilaser
4. fone akg samsung
5. plantronics headset
6. galaxy buds
7. fone de ouvido bluetooth mercado livre

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
-3%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Laptop
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

1. aluguel de notebook
2. notebook custo beneficio 2020
3. notebook samsung expert x30
4. macbook air
5. notebooks baratos
6. notebook samsung rosa
7. lap top
8. macbook pro

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

+18%Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+5.5%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Microondas
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

-0%
1. microondas philco espelhado
2. microondas menor preço
3. microondas com grill
4. microondas 38 litros
5. microondas philco 30 litros
6. micro ondas brastemp

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
-1.8%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Mochilas
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

-20%
1. mochila samsonite para notebook guard it
2. mochila pix
3. mochila de emergencia jw
4. kit de sobrevivencia
5. mochila de sobrevivencia
6. mochila camping
7. mochila invictus
8. mochila now united

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
-12%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Móveis
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

-4%
1. moveis direto da fabrica
2. moveis baratos
3. moveis para escritório
4. moveis de paletes
5.

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
-6%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Perfumes
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

-21%
1. ajmal perfumes
2. perfume light blue
3. perfume essencial masculino
4. fragrancia
5. melhor perfume do brasil
6. perfume giovanna baby
7.

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
-0%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Moda
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

-11%
1. coronavirus fica na roupa
2. corona virus na roupa
3. coronavirus na roupa
4. roupa anti virus
5. roupa protecao virus

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
-8%Δ 

Dia 17 vs 16



Fonte: Google Trends - Utilizando o Tópico da Categoria

Buscas Indexadas - Tablet
Período: 12/03 até 17/03 (Considerando 08AM até 11PM no Delta)

-5%
1. tablet samsung com chip
2. galaxy tab s3
3. tablet lojas americanas
4. tablet lenovo
5. tablet 8 polegadas

Buscas Relacionadas em Crescimento

Nos últimos 7 dias, algumas das outras  categorias do Varejo 
apresentaram variações que podem ser decorrentes do atual cenário

Δ 
 Dia 16 vs média dos 

dias 12 e 13
+0.5%Δ 

Dia 17 vs 16



Como as marcas podem ajudar



Como as marcas podem ajudar

Comunicar claramente aos consumidores 
mudanças na operação

(alterações nos horários de funcionamento, tempo de 
entrega, limitações de compra, falta de produtos)

Onde: In-store, canais da marca, redes sociais, e-mail 
para base de clientes



Não permitir qualquer tipo de 
comunicação ou alteração de preço 

oportunista

Fonte: https://propmark.com.br/digital/coronavirus-players-digitais-proibem-publicidade-de-mascaras/

Como as marcas podem ajudar

https://propmark.com.br/digital/coronavirus-players-digitais-proibem-publicidade-de-mascaras/


Trazer mais opções de pagamento e linhas 
de crédito para viabilizar as pessoas em 

momentos desafiadores

Fonte: https://www.marketingdive.com/news/ford-shifts-marketing-focus-to-coronavirus-relief-program/574297/

Como as marcas podem ajudar

https://www.marketingdive.com/news/ford-shifts-marketing-focus-to-coronavirus-relief-program/574297/


Mostrar o cuidado com o Ponto Físico

Fonte: 
https://www.warc.cn/newsandopinion/opinion/how-to-adapt-your-strategy-during-the-coronavirus-lockdown--and-what-to-anticipate-after-the-crisis-is-over/3409

Como as marcas podem ajudar

https://www.warc.cn/newsandopinion/opinion/how-to-adapt-your-strategy-during-the-coronavirus-lockdown--and-what-to-anticipate-after-the-crisis-is-over/3409


Links úteis

Google Trends - página COVID-19
https://trends.google.com.br/trends/story/US_cu_4Rjdh3ABAABMHM_en_pt-BR

Como o Google está ajudando?
https://brasil.googleblog.com/2020/03/coronavirus-como-google-ajuda.html

https://trends.google.com.br/trends/story/US_cu_4Rjdh3ABAABMHM_en_pt-BR
https://brasil.googleblog.com/2020/03/coronavirus-como-google-ajuda.html

