
A GS realizou uma pesquisa com gestores do varejo para identificar as principais medidas 
tomadas, as aflições e as expectativas para o futuro e o que pode se tornar um legado 
pós-pandemia.
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AFLIÇÕES E EXPECTATIVAS COVID-19 

Respostas Múltiplas: Os entrevistados 
forneceram mais de uma resposta. 

Respostas Múltiplas: Os entrevistados 
forneceram mais de uma resposta. 

Respostas Múltiplas: Os entrevistados 
forneceram mais de uma resposta. 

Respostas Múltiplas: Os entrevistados 
forneceram mais de uma resposta. 

Entre as principais 
mudanças que 
foram aplicadas:

     Higienização das 
lojas

     Controle de 
acesso dos clientes  

     Medidas para o 
distanciamento 
entre os shoppers

Sobre as principais 
preocupações 
identificadas, 
destacamos:

     O receio no 
aumento dos preços

     A falta de 
abastecimento no 
estoque

     A falta de mão de 
obra e a saúde e 
segurança dos 
clientes e 
colaboradores

Na expectativa a curto 
prazo, destacam-se:

     A procura por mão 
de obra a fim de suprir 
a demanda e o 
aumento no preço das 
mercadorias 

     A preocupação com 
uma possível queda 
nas vendas 

     Como manter as 
medidas de segurança 
e prevenção 

     O preparo para evitar 
uma possível infecção 
de colaboradores

Mesmo diante de um 
cenário caótico, os 
principais 
aprendizados para o 
período Pós- 
Covid-19, são: 

     A manutenção 
dos serviços de 
delivery e 
e-commerce 

     Os critérios de 
higienização das 
lojas

Mudanças e medidas tomadas 
na pandemia

Expectativas para as próximas 
semanas

Atitudes/atividades que pretende manter 
após a normalização

Principais aflições durante a 
pandemia

19,6%
10,7%
10,7%

8,9%
8,9%

7,1%
7,1%

5,4%
5,4%

3,6%
3,6%

1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%

Realizamos a higienização e a limpeza 
dos espaços, clientes e colaboradores

Aumentamos o controle 
de acesso ao cliente na loja

Adotamos política de distanciamento entre 
clientes e funcionários nas filas de espera

Aumento de vendas

Disponibilizamos EPIs aos 
funcionários (máscaras, luvas)

Colocamos proteção acrílica nos 
caixas para proteger os funcionários

Iniciamos as férias/afastamento 
imediato de pessoas de grupo de risco

Inserimos avisos sobre os 
sintomas da doença e sobre higienização

Alteração no horário de atendimento

Adaptamos/Melhoramos o serviço de delivery

Adicionamos um horário específico 
para os idosos realizarem as compras

Diminuiu a comunicação de ofertas

Melhoramos a segurança da loja 
para evitar furtos e vandalismo

Utilizamos as redes 
sociais para a comunicação

Seguimos decretos municipais diferentes, 
pois as lojas estão situadas em diferentes locais

Utilizamos o comportamento do mercado 
europeu como modelo a ser seguido

Controle de Acesso

10,7%

Distanciamento

10,7%

Higienização

19,6%

13,8%

13,8%

13,8%

13,8%

10,3%

6,9%

6,9%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

Da instabilidade política

Aumento dos preços 
de alguns produtos

Falta de abastecimento no estoque

Falta de mão de obra para 
suprir as demandas no geral

Preocupação com a segurança dos colaboradores 
e clientes evitando a propagação do contágio

Reclamações de clientes 
devido a atrasos nas entregas

Falta de abastecimento 
entre estoque e gôndolas

Preocupação com furtos, invasões e vandalismos

Falta de preparação/funcionários 
para o aumento de fluxo no delivery

Falta de respeito dos clientes 
perante as recomendações

Não possui aflições

Queda no faturamento devido ao fechamento 
de outros comércios que impactam no nosso negócio

Queda no quadro de funcionários

Aumento de 
Preços

13,8%

Falta de 
Mão de Obra

13,8%

Saúde e 
Segurança

13,8%

Falta de 
Abastecimento
no Estoque

13,8%

Contratação de
Mão de Obra

15,2%

Aumento de
Preços

15,2%

Queda nas
Vendas

12,1%

Adoecimento de
Colaboradores

12,1%

Reforço na
Segurança e
Prevenção

12,1%

15,2%

15,2%

12,1%

12,1%

12,1%

9,1%

6,1%

6,1%

6,1%

3,0%

3,0%

Contratação de mão 
de obra para algum setor

Aumento de preços

Diminuição de vendas 
após o período mais crítico

Adoecimento de funcionários

Reforço na segurança e prevenção

Incertezas do que irá acontecer

De estabilização breve

Continuidade/aumento 
da demanda por delivery

Manter as atividades 
com bom funcionamento

Insatisfação de clientes

Intensificação na 
comunicação, tentando 

trazer os consumidores para a loja

Manter o
Delivery

31,6% Manter a
higienização

26,3%
Manter o

E-commerce

10,5%
Manter o

horário especial
para idosos

5,3%

Manter as
políticas de

distanciamento

5,3%

Manter
abastecimento

5,3%
Estabelecer
proximidade

com o público
acima de 60 anos

5,3%

Criar um
novo modelo

de entrega

5,3%

Não se 
lembra de nada 
que foi rentável

5,3%

https://brasil.gs/
https://brasil.gs/
https://brasil.gs/
https://www.linkedin.com/company/gs-cienciadoconsumo/
https://www.facebook.com/gs.cienciadoconsumo/



