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TALK SOCIAL
A TalkInc realizou esta pesquisa
pois enxergamos que nosso
papel social é compartilhar parte
do que fazemos para construir
conhecimento sobre a
sociedade.

Buscamos entender a
pandemia não apenas pela
forma como ela afeta o
consumo e os diferentes
mercados, mas buscando
uma compreensão macro,
social e comportamental,
de como estamos
passando por essa crise
como serem humanos.
Lembrando que esse é a
segunda parte do estudo
Covid-19 da Talk
Para ter acesso ao
primeiro relatório,
envie um email para
hello@talkinc.com.br

Zeitgeist da Pandemia

CONTEXTO

Após mais de 150 dias desde o
começo da pandemia global, o
Brasil é o segundo país do
mundo com maior número de
casos de covid-19 oficialmente
notificados.

O vírus e a
necessidade de
isolamento social para
contê-lo causou uma
mudança global sem
precedentes e
impactou a vida de
milhões de brasileiros.
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OBJETIVOS DO ESTUDO
Entender o impacto do Covid-19 na vida dos brasileiros
após mais de 150 dias desde que tudo começou.
01

Investigar as
mudanças mentais e
comportamentais
provocadas pela
forma como se está
vivendo a casa, o
trabalho e as
relações.

02

Compreender
estas
mudanças nos
níveis pessoal e
social.

03

Entender a relação
da pandemia com
questões políticas e
a confiança nas
instituições como
decisoras do futuro
das pessoas e do
país.

04

Buscar as visões de
possibilidades de
futuro para as
atividades que eram
comuns antes de
março acontecer.

Zeitgeist é um
termo alemão cuja
tradução significa
espírito da época,
espírito do tempo ou
sinal dos tempos.
Significa, em suma, o
conjunto do clima
intelectual e cultural
do mundo, numa
certa época, ou as
características
genéricas de um
determinado período
de tempo.
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METODOLOGIAS

#1
Etapa de pesquisa
qualitativa

#2
Etapa de pesquisa
quantitativa

12 Grupos de discussão online

01 Questionário online

Total: 36 entrevistados

Total: 1354 respondentes
[realizado entre 10 e 18/julho de 2020]
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LÓGICA DAS METODOLOGIAS
#1
Pesquisa qualitativa

#2
Pesquisa quantitativa

Exploratória, mapeamento de
insights, mergulho nas
histórias, mapeamento de
tendências comportamentais,
levantamento de perguntas e
hipóteses

Teste das hipóteses,
representatividade dos insights,
quantificação, segmentação

Entendendo
o contexto
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PERFIL DEMOGRÁFICO - QUANTI
[1354 Respondentes]

Gênero

Classe Social
D/E
17%

Homem
49%

Faixa Etária

A
6%

55 a 64
14%

35 a 44
21%

B
30%

Mulher
51%

45 a 54
18%

C
47%

65 ou +
3%

25 a 34
28%

18 a 24
17%

Região
46%

Capital

30%

Interior

23%

Região metropolitana

44%
Sudeste

29%
Nordeste

Sul

Norte

13%
Centro-oeste

8%

6%
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RETRATO DOS
BRASILEIROS
JUL/2020

Estão em isolamento social?
Estão trabalhando em casa?

Para
começar…

Estão saindo de casa? Para onde?
Houve mudanças na forma como moram?
Conhecem pessoas que foram infectadas?
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RETRATO DOS
BRASILEIROS
JUL/2020

66

%

Estão em
isolamento
social?
[campo realizado entre 10 e 18/julho de 2020]

A maior parte
está em isolamento
de forma flexível

23% em isolamento de forma
rígida/severa
10% não está em isolamento
ESTÁ NO MOMENTO EM QUARENTENA/ ISOLAMENTO SOCIAL / Base: 1354
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RETRATO DOS
BRASILEIROS
JUL/2020

40

%

Onde estão
trabalhando?
[campo realizado entre 10 e 18/julho de 2020]

não estão trabalhando
em casa

34% estão
trabalhando
em casa

20% trabalhando
em casa
em parte

ESTÁ NO MOMENTO EM QUARENTENA/ ISOLAMENTO SOCIAL / / Base: 1354
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RETRATO DOS
BRASILEIROS
JUL/2020

Estão saindo
de casa?
Para onde?
Nos últimos 7 dias:
46%
1 a 2 dias

25%
3 a 4 dias

14%

5 a 6 dias

15%
7 dias

46

%

3,4

Quase metade saiu
de casa 1 ou 2 dias

33% 1/3 saiu
de casa de
3 a 5 dias

21% 1/5 saiu
de casa de
6 a 7 dias

média de dias
que saíram nos
últimos 7 dias

[campo realizado entre 10 e 18/julho de 2020]
QUANTOS DIAS SAIU DE CASA NOS ÚLTIMOS SETE DIAS? / Base: 1354
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RETRATO DOS
BRASILEIROS
JUL/2020

Destinos das saídas
Mercadinho e/ou Padaria

59%

Casa de Amigos

49%

Igreja / Templo

Estão saindo
de casa?
Para onde?

Trabalho

34%

Rua / Entorno de sua casa

23%

Casa lotérica

22%

Supermercado

21%
18%

Loja
Shopping center / Centros de compras

9%

Transporte público

7%

Farmácia

7%

Casa de Familiares

7%

Bar/Restaurante

5%

Serviços de Saúde

4%

Outros

Conteúdos das legendas:
Supermercado: mercado, hipermercado, atacado
Serviços de saúde: Hospital, posto ou clínica de saúde,
consultório médico ou laboratório

36%

8%

3,4
média de dias
que saíram nos
últimos 7 dias

[campo realizado entre 10 e 18/julho de 2020]
NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, QUANDO SAIU, FOI PARA QUAIS LOCAIS? / Base: 1185
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Novas Visões e
Comportamentos
Na Pandemia

e
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a
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p
vizinhança

Camadas:
sociedade
pessoas
eu

Trabalho
Casa

eu
Mídia /
Sistema de
informações

Rotina

Governos
família

Saúde
emocional

colegas

Instituições
privadas

amigos
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Como está a
relação consigo
mesmo?

Eu
rotina de casa e relação com o digital
relação com trabalho
saúde emocional
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Eu
Mudanças na rotina
e a vida digital

A rotina, que no início da
pandemia estava desregulada,
agora está mais acomodada. Já
deu para perceber um pouco das
mudanças que vieram para ficar,
assim como fazer um balanço do
que vale a pena deixar pra trás.
O digital entrou na vida “sim ou
sim”. Alguns com mais, outros
com menos dificuldades de se
adaptar, todos tiveram de alguma
forma que se digitalizar. Quem já
era digital ficou mais ainda, quem
não era, já faz o básico. Não tem
volta.
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

A euforia do
tempo livre
//Embarcaram em
novos aprendizados
//Já entenderam o que
faz e não faz sentido
//Criaram novas rotinas

Tempo para
aproveitar a
própria casa
//Ter mais momentos
em família
//Ter tempo de
relaxamento em casa
//Se reconectar com a
casa, seus espaços e
afazeres

Os 'chefs' da
quarentena
//Estão se arriscando em
receitas mais complexas
//Investindo em novos
produtos para cozinha
//Tentando adquirir
hábitos mais saudáveis
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

A euforia do tempo livre
Embarcaram em
novos aprendizados

Já entenderam o que
faz e não faz sentido

Criaram novas
rotinas

/
“Estou fazendo um curso de inglês
online, que era uma coisa que eu
estava tentando fazer há um tempo.
Tinha a grana, mas não tinha tempo."

/
“Na pandemia eu me inscrevi em uns 30
cursos diferentes durante meu TCC…
larguei tudo óbvio né?"

/
"Nosso momento 'vamos fazer pão' e
'bater palma na janela', passou. Já
esgotaram as ideias e estamos só
sobrevivendo. Antes fazíamos um
risotinho pra conversar, agora deu
12:30 é hora da comida, assim criamos
uma rotina."

Homem, 37, consultor de vendas , Recife, BC

Mulher, 24, produtora de eventos , São Paulo, Classe BC

Mulher, 33, microempresária, Caxias do Sul, Classe AB
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

Tempo para aproveitar a própria casa
Ter mais momentos
em família

Ter tempo de
relaxamento em casa

/
"Eu gosto de aproveitar mais minha
casa, meus enteados vem pra cá e a
gente se curte em família, isso é a
parte boa."

/
"Porque estava sempre cansada,
chegava em casa e dormia. Não
conseguia relaxar nem assistir nada,
então agora também estou aproveitando
o tempo pra isso.”

Mulher, 34, advogada familiar, Goiânia, Classe AB

Mulher, 29, coordenadora artística, São Paulo, Classe BC

Se reconectar com a
casa, seus espaços e
afazeres
/
“Não fazia quase nada e nem prestava
atenção nas coisas de casa. E aí agora
você precisa, não tem jeito. E foi muito
bom ter esse momento de me reconectar
com a minha casa, com os espaços,
com os afazeres da casa e tudo mais.”
Mulher, 24, produtora de eventos , São Paulo, Classe BC
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

Os 'chefs' da quarentena:
indo muito além do trivial na cozinha
Estão se arriscando
em receitas mais
complexas
/
"Eu tô me achando na cozinha, eu
nunca fui boa nessas coisas, agora
tô arrasando, pego a receita na
internet, umas até bem complexas que
nunca imaginei fazer."
Mulher, 34, advogada familiar, Goiânia, Classe AB

Investindo em
novos produtos para
cozinha
/
"Eu não cozinhava mesmo, nada e agora
tá a própria Palmirinha incorporada em
mim. Comprei uma panela elétrica.”
Mulher, 43, Empresária, São Paulo, Classe AB

Tentando adquirir
hábitos mais saudáveis
/
"Cortei os industrializados, e estou
consumindo só orgânicos, eu comprava
muita bolacha e pão aí descobri que posso
fazer isso em casa e poupar mais de 70 reais
por mês. Agora estou muito homemade, até
produtos de limpeza estão descobrindo
receitas naturais, eu economizo e cuido da
natureza é algo que eu quero fazer mais."
Mulher, 24, produtora de eventos, São Paulo, Classe BC
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

O impulso para a digitalização
"A tecnologia tá ajudando
bastante, tô tendo que
aprender mas é bom, agora
estou até falando com meus
filhos pela câmera, acabou
que a gente se fala mais que
antes da pandemia.”
Mulher, 62, aposentada, Camaragibe,
Classe BC

"A gente tem muito interação
em vídeo, temos feito
reuniões de sábado à noite
para tomar vinho via
aplicativo. A gente assiste um
filme juntos, são coisas que
para mim são novidade."
Homem, 47, Bancário, São Paulo, Classe B
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

O impulso para a digitalização
* Fase Quali

No consumo

Nas relações

No lazer

No aprendizado

O fim da fase inicial do
consumo digital chegou

Novas formas de buscar
conexão nas relações

O lazer teve que ser
reinventado e migrar
para o digital

O aprendizado online
trouxe desafios
inesperados

// Estão comprando
diversas coisas online
pela primeira vez
// Algumas lógicas estão
mudando
// Comerciantes de
bairro vendo na
digitalização um meio
de resistir a crise

// As videochamadas e
interações nas redes
sociais se fortalecem e
chegam na terceira idade
// Encontros marcados
em aplicativos de
relacionamento causam
culpa e arrependimento
// Se proteger do vírus
implica em lidar com
sentimento de solidão

// Curtindo a moda das
lives
// Valorização dos
serviços de streaming
// Consumo de produtos
digitais

// Tempo de adaptação
para o ensino à distância
// O desafio do ensino à
distância infantil para
os pais
// A surpresa positiva dos
que se adaptam
// Nem todos têm a infraestrutura

Na prática de
exercícios
Manter o equilíbrio se
movimentando através das
telas

// Algumas academias foram
rápidas em adaptar-se ao
digital
// Marcas esportivas
desenvolveram soluções
// A casa também virou
academia e os amigos,
estímulos para a prática
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

O impulso para a digitalização
* Fase Quali

No consumo

Nas relações

No lazer

No aprendizado

”Fase um” do consumo
digital acabou

Novas formas de buscar
conexão nas relações

O lazer teve que ser
reinventado e migrar
para o digital

O aprendizado online
trouxe desafios
inesperados

"Na minha cidade tinha
festa chamada Gola Rolê.
Eles inventam umas
festas bem bacanas,
umas lives pelo Zoom e
ficam uma galera tocando
música pop."

"Minha filha tem depressão
e é muito tímida, no começo
foi difícil, ela falou que ia
desistir de estudar e não ia
mais fazer aulas da
faculdade por vergonha de
ligar a câmera."

“Um presente legal que
tenho comprado bastante
online são essas 'Festas
da Caixa', Comprei para
amigos que estavam
meio mal."
Mulher, 33, Marketing, São Paulo,
Classe AB

“Sinto que agora percebem
que as pessoas não se
distraem e ficam mais
presentes e focadas na
conversa que estão tendo
pela tela, tela que antes a
tela era distração."

Homem, 35, Ator, São Paulo, Classe CB

Homem, 37, consultor de vendas ,
Recife, BC

Mulher, 62, aposentada, Camaragibe,
Classe BC

Na prática de
exercícios
Manter a sanidade se
movimentando nas telas
"Fazia atividade física
presencial e hoje em dia
eu faço aula mesmo com
um personal, online. Tipo
três vezes na semana eu
tenho horário marcado e
faço atividade em casa.”
Homem, 35, Administrador, São
Paulo, Classe B
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

“Fase um” do
consumo digital acabou
Estão comprando diversas
coisas online pela
primeira vez
/
“Eu descobri o delivery do Ceasa, então
pela internet eu compro do pessoal do
Ceasa e vende muita coisa bacana e
entrega.”
Mulher, 43, Engenheira, São Paulo, Classe A

Algumas lógicas estão
mudando
/
“Eu achava que era impossível eu
deixar de ir no supermercado. Agora que
acostumei a comprar online, é: 'o que eu
vou fazer no super?’ Eu adorava ir no
Guanabara.”
Mulher, 41, Publicitária, Rio de Janeiro, Classe A

Comerciantes de bairro
vendo na digitalização um
meio de resistir a crise
/
"Temos um grupo do bairro pra ajudar os
comerciantes pequenos a se digitalizar. Nós
mais jovens, criamos um grupo no WhatsApp
para ajudar eles a criarem WhatsApp de
venda online das lojas, orientamos como
tirar as fotos de produto e tudo mais. A
gente segue lá, apoiando e tirando dúvidas
quando eles precisam.”
Mulher, 24, produtora de eventos, São Paulo, Classe BC
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

O lazer teve que ser reinventado e
migrar para o digital
Curtindo a moda das lives
/
"Sempre que tem live sertaneja ou live
de pagode. Coloco na agenda um
lembrete, Amo live! Nossa. preparo
petisco, e fico curtindo é uma delícia."
Mulher, 39, esteticista, São Paulo, Classe C

Valorizar mais os serviços
de streaming
/
“Gastava muito com cinema. Eu ia umas
duas vezes na semana. Hoje eu pago um
streaming em casa, que eu gasto 30
reais e eu consigo ver filme do mesmo
jeito, sabe? Gosto de ir ao cinema. Mas
agora consigo estar em casa e
economizar.“
Homem, 37, consultor de vendas , Recife, B

Consumir produtos digitais
/
"Mas estou conseguindo colocar minhas
leituras em dia, adquiri um Kindle, que
era uma coisa que eu já queria, agora
com a quarentena eu me senti motivada
que eu falei: “Não, agora estou com
tempo, agora eu vou!”.
Mulher, 37, Psicóloga, Belo Horizonte, Classe B
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

O aprendizado online trouxe
desafios inesperados
Tempo de adaptação
para o ensino à
distância

O desafio do ensino à
distância infantil
para os pais

/

/

"Na faculdade tive um pouco de
dificuldade com relação a você estar
acostumado já a ter aula presencial
e você tem que migrar pro EAD.
Quando muda assim, no meio do
jogo, fica mais complicado."

“Minha maior dificuldade é com as
crianças, trazer uma normalidade
para elas, conseguir que meu filho
aprenda alguma coisa com essa
escola online, que é terrível. Eu
apesar de ser da área academia não
tenho talento de professora.”

Homem, 34, engenheiro eletricista, São
Paulo, Classe BC

Mulher, 43, Engenheira, São Paulo, Classe A

A surpresa positiva
dos que se adaptam

Nem todos têm a
infra-estrutura

/

/

"Essa parte de fazer as coisas online
está sendo bem novo pra mim. E é
uma coisa que quero manter, e
tinha bastante preconceito. Agora
sendo a única alternativa eu vi que é
bem melhor do que eu imaginava."

“O que de fato parou e me deixa
ansiosa é a faculdade, eu cursava
museologia na federal do Rio, e eles
não conseguiram se adaptar pro
ensino a distância, para estudar em
casa é horrível também, as vezes
tenho que ir para a minha cama
fazer minhas leituras.”

Mulher, 29, coordenadora artística, São
Paulo, Classe BC

Mulher, 49, pesquisadora, Rio de Janeiro,
Classe BC
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

Novas formas de buscar conexão nas relações
As videochamadas e
interações nas redes
sociais se fortalecem e
chegam na terceira idade

Encontros marcados
em aplicativos de
relacionamento causam
culpa e arrependimento

/

/

"Meus avós aprenderam a usar chamada de
vídeo. Meu vô tem 90 anos! É maluco ver
meus avós, saber que eles estão bem pela
chamada de vídeo. Esses dias postei um
vídeo no Youtube, no meu canal e meu vô
comentou, mas ter um comentário do meu vô
de 90 anos no meu canal do Youtube foi uma
coisa inédita pra mim."

“Eu sou solteira e no começo da quarentena
estive com uma pessoa que conheci em
aplicativo, ele chamou outras vezes, mas
fiquei muito culpada e nunca mais tive
coragem, e cortei total contato"

Homem, 35, Ator, São Paulo, Classe CB

Mulher, 32, desempregada, Rio de Janeiro, Classe BC

Se proteger do vírus
implica em lidar com
sentimento de solidão
/
"A pandemia aflorou sentimentos de
solidão, né? Estive acompanhando, por
exemplo, as pessoas idosas. Acho que
foram as pessoas que mais sofreram com o
problema de solidão. O caso do Flavio
Migliaco, um artista, que simplesmente, se
matou. É muito triste.”
Homem, 34, engenheiro eletricista, São Paulo, Classe BC
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

Manter o equilíbrio mental, ficando ativo
através das telas
Algumas academias
foram rápidas em
adaptar-se ao digital
/
"Depois do primeiro mês parado e o pessoal
da academia viu que ia ser que ia ser muito
longa, começaram a fazer uns esquemas de
aula online. Mas é mais para você não perder
tanto do condicionamento né? Você faz uns
exercícios no espaço que tem de casa.”
Homem, 34, engenheiro eletricista, São Paulo, Classe BC

Marcas esportivas
desenvolveram soluções
/
"Faço parte de uma equipe de
treinamento de um projeto da Adidas onde eles
disponibilizam uma série de coachs, uma série
de treinadores. Desde que começou eu entrei
nessa comunidade eles estão dando
treinamento virtual. Mas é um treinamento de
reforço na parte de corrida. Então você tem que
fazer abdominal, tem um treinamento de
alongamento, até mindfulness para
treinar a mente.”
Homem, 64, aposentado/fotógrafo, São Paulo, Classe, BC

A casa também virou
academia e os amigos,
estímulos para a prática
/
“Eu e meus amigos fizemos um desafio entre
nós para nos exercitarmos juntos, cada um na
sua casa. Sou preguiçosa, mas assim me
motivou. Chega a hora todo mundo se conecta e
sofre junto, já faz um mês, tá sendo bem legal."
Mulher, 29, jornalista, São Paulo, Classe AB
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[ EU ]
MUDANÇAS
NA ROTINA
DE CASA

* Fase Quali

A atividade física é a
terceira atividade da
qual mais sentem falta
1º Encontrar os amigos

45%

2º Encontrar os familiares

43%

3º Realizar atividades
físicas

27%

“ O que eu acabei aprendendo a fazer
foi até atividades físicas em casa,
achava que eu nunca ia conseguir,
impossível. E hoje eu consigo fazer a
yoga, estou fazendo as atividades que,
antes, na academia, eram presenciais,
eles estão dando agora através da
plataforma do Zoom também.
Mulher, 47, Esteticista, São Paulo, Classe BC

O QUE MAIS SENTE FALTA NESTE MOMENTO DE PANDEMIA/ ISOLAMENTO SOCIAL / BASE 1354
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Eu
“Adaptação” resume o
trabalho em 2020

Não foi e não está sendo um ano simples.
Muitos perderam o emprego ou tiveram
queda da renda.
Se em maio (quando realizamos uma 1ª etapa
da pesquisa), as rotinas ainda não estavam
estabelecidas, agora o cenário é mais
“estável”. Muitos tiveram que se adaptar, num
processo de digitalização forçado pela
necessidade. As palavras “home office”
entraram para o vocabulário (e talvez podem
ser a síntese do que representou 2020 no
trabalho, para quase 40% da população).
A adaptação veio para todos: tanto para os
que precisaram trabalhar fora de casa quando
muitos se isolavam, quanto para os que
ficaram em casa.
Reinventar-se no trabalho fez parte da vida de
1/4 dos brasileiros e brasileiras.
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[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

Perfil dos
respondentes
30%

Empregado(a) com carteira assinada

19%

Autônomo(a) / Trabalha por conta própria

15%

Desempregado(a) e procurou emprego nos úlltimos 30 dias

8%

Funcionário(a) público(a)
Estudante

6%

Aposentado(a)

6%

Empregado(a) sem carteira assinada

5%

Dona de casa

5%

Profissional liberal
Empresário(a) / Empregador(a)

4%
2%
PRINCIPAL SITUAÇÃO DE TRABALHO HOJE / BASE 1354
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[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

Para alguns, a jornada de
trabalho aumentou, para
outros não
/
Estou trabalhando menos

22%

Estou trabalhando o mesmo 18%
Estou trabalhando mais

14%

Aumento
da jornada

(comum a homens e mulheres)

/

Em função dos cuidados
com a casa

12%

Em função dos cuidados
com os filhos

8%

PERGUNTA: SITUAÇÃO ATUAL DE TRABALHO - POR CAUSA DA PANDEMIA/ CORONAVIRUS… / BASE 1354

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

Trabalho em casa e
remoto: adequação
com altos e baixos
// O trabalho remoto tem
vantagens (trânsito, passar mais
tempo em casa…)
// ‘Voltar ao trabalho como era
antes' é uma vontade motivada
pela falta de contato com os
colegas e desejo de rotina
// Negociando os espaços de
trabalho com as pessoas da casa
e adequação peças da casa /
móveis
// Planos de mudança para um
lugar maior ou mais adequado

* Fase Quali

Conhecendo o
empregador

A reinvenção no digital
a partir da crise

// Empresas voltando sem cuidar
do colaborador

// As pessoas tiveram que se
reinventar, e veio a supresa
positiva de que é possível

// Outras apoiando os
funcionários em ações práticas
// O imprevisto gerou mais
contato e proximidade com as
lideranças

87

%

// Micro-empreendimentos digitais
com a ajuda inicial dos amigos

Desempregados / renda
em queda: empreender
no digital pode ser o
caminho
// A falta de previsão sobre a volta do
trabalho presencial
// O medo de empreender versus um
cenário desanimador sobre a volta
de alguns setores

das pessoas se preocupam com as
perspectivas de trabalho e carreira

* Fase Quanti

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

A resiliência em cena

21

%

Tive que inventar
novas formas de ter
renda

16

16

%

Tive que mudar o que
eu fazia para o modo
online / virtual / digital

%

As características do
meu trabalho
mudaram

“Faço os atendimentos de tarô online. antes eu achava meio estranho, pensava
"será que vai dar certo de longe?” Mas tem dado certo, tem sido bom e é
necessário acho que as pessoas estão conseguindo entrar nessa também
falando da coisa das energias e tudo mais.”
Mulher, 30, terapeuta e taróloga, Ponta Grossa, classe C

Imagine que você está completando esta frase: “Por causa da pandemia / coronavírus…” / BASE: 1354

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

* Fase Quali

Trabalho em casa e remoto: adequação
com altos e baixos
O trabalho remoto tem
vantagens (trânsito, passar
mais tempo em casa…)
/
“Me adaptei rápido ao trabalho em
casa, como você está em casa direto
acaba não cansando tanto, aí a rotina
um pouco mais tranquila."

Homem, 34, engenheiro eletricista, São Paulo, Classe BC

Voltar ao trabalho ‘como era
antes’ é uma vontade
motivada pela falta de
contato com os colegas e
pelo desejo de rotina
/
"Eu gosto de rotina. Gosto de sair.
Horário para sair tem horário para
voltar.”

20

%

para 1/5 das pessoas,
voltar à rotina do
trabalho está entre
as três coisas de que
mais sentem falta
nesse momento

Mulher, 32, trabalha com logística, São Paulo, classe AB

O QUE MAIS SENTE FALTA NESTE MOMENTO DE PANDEMIA/ ISOLAMENTO SOCIAL / BASE 1354

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

* Fase Quali

Adaptabilidade de tudo e todos
Negociando os
espaços de trabalho com as
pessoas da casa

Adequação peças da casa /
móveis (compras e
pequenas reformas)

/
"Eu tô de home-office. Meu marido
também. (…). A gente fica revezando os
pontos, assim quem que vai pra
reunião. Como não tínhamos escritório
em casa, a gente usa a mesa da sala,
fica na cama quando não precisa de
câmera e usa aqui a varanda, o sofá
aqui, e prende as crianças."

/
"E logo que começou a necessidade de
fazer home office, eu não tinha uma
mesinha para formar meu escritório. Aí
a cozinha era... Eu saía do quarto e ia
pra cozinha, ficava o dia inteiro na
cozinha. Fico trabalhando e almoçava,
cozinhava e trabalhava lá."

Mulher, 41, Publicitária, Rio de Janeiro, Classe A

Homem, 34, engenheiro eletricista, São Paulo, Classe BC

Planos de mudança
para um lugar maior
/
"No começo tava tranquilo, mas depois
que começou o trabalho em casa dividir
os espaços ficou complicado, filho
adolescente o dia todo jogando, vendo
tv enquanto eu trabalho no mesmo
espaço, estou pensando em mudar
para um lugar maior."
Mulher, 49, pesquisadora, Rio de Janeiro, Classe BC

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

* Fase Quali

Chegou a hora de conhecer
o seu empregador
Empresas voltando sem
cuidar do colaborador
/
"O meu trabalho volta agora, não acho
que seja o momento ainda, mas tô com
medo de não voltar e ser mandada
embora. Vai abrir menos horas e temos
que ir com uma roupa e trocar lá e
deram uma série de recomendações
inviáveis que vão sair do meu bolso.”
Mulher, 25, cabeleireira e manicure,
São Paulo, Classe BC

Outras apoiando os
funcionários em ações
práticas
/

O imprevisto da situação gerou
mais contato e proximidade
com as lideranças
/

"A minha namorada trabalha numa
empresa que foi incrível, em nenhum
momento diminuiu nada de salário e
ainda ganhou dinheiro para montar o
home office dela, teve todo apoio.”

“O que tem também é uma live que era
semanal, nos primeiros três meses da
pandemia foi semanal com o nosso
presidente e com a diretoria, e eles
conversavam com as pessoas abertamente
sobre o que estava acontecendo que
seria… o que talvez aconteceria… e as
pessoas podiam mandar perguntas.”

Mulher, 30, videomaker, São Paulo, Classe AB

Mulher, 29, jornalista, São Paulo, Classe AB

Zeitgeist da Pandemia
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“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

* Fase Quali

A reinvenção no digital
a partir da crise
As pessoas tiveram que se reinventar, e veio a supresa
positiva de que é possível
/

“Faço os atendimentos de tarô online.
antes eu achava meio estranho,
pensava "será que vai dar certo de
longe?” Mas tem dado certo, tem sido
bom e é necessário acho que as
pessoas estão conseguindo entrar
nessa também falando da coisa das
energias e tudo mais.”

Mulher, 30, terapeuta e taróloga, Ponta Grossa, classe C

“Sou ator e estava com uma peça em
cartaz, que foi cancelada, depois do
susto do 1º mês. Mas os trabalhos
foram se modificando e coisas que
eu gravava em estúdio, agora eu
gravo em casa, então meus
trabalhos não pararam, mas foram
se adaptando."
Homem, 35, Ator, São Paulo, Classe CB

Micro-empreendimentos digitais
com a ajuda inicial dos amigos
/
"Eu não cozinhava, comprava comida congelada.
Com minha mãe doente com uma dieta certinha e
a pandemia, comecei a cozinhar bastante pra ela,
nada pra fazer né? Fui inovando, comecei fazer
muita coisa diferente. Até reativei um Instagram
só de comidas pra postar as receitas, porque
meus amigos começaram a pedir. Agora tenho
até proposta de uma amiga pra fazer comida
para vender as coisas que cozinho."
Mulher, 32, desempregada, Rio de Janeiro, Classe BC

Zeitgeist da Pandemia
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“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

* Fase Quali

Desempregados/renda em queda: empreender
no digital pode ser o caminho
A falta de previsão sobre a
volta do trabalho presencial
/

" Quem é da área entretenimento,
eventos, enfim, vão esperar voltar
tudo ao normal para poder retomar
ao trabalho.É complicado pra
quem é de áreas mais
presenciais, né?"
Homem, 64, aposentado/fotógrafo, São Paulo, Classe,
BC

O medo de empreender versus
um cenário desanimador sobre a
volta de alguns setores
/
"A gente está pensando, somos um pouco
resistente com essas coisas. Estamos dando
uma pesquisada, uma olhada, para ver o que
dá pra gente fazer, porque a gente trabalhava
com eventos. A gente fazia eventos a noite e
tal, que é outra coisa que não vai voltar, São
questões que são difíceis né? - Vão demorar."
Mulher, 29, coordenadora artística, São Paulo, Classe BC

11

%

dos entrevistados
ficaram
desempregados
em função da
pandemia
* Fase Quanti

SITUAÇÃO ATUAL DE TRABALHO - DEVIDO À PANDEMIA/ CORONAVÍRUS / BASE 1354
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[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

O futuro do
trabalho é um
dos pontos que
mais preocupa
as pessoas

87

%

das pessoas se
preocupam com
as perspectivas de
trabalho e carreira

53

%

estão muito
preocupados

Esta preocupação não
difere muito entre classes
sociais, idades ou regiões

QUANTO OS FATORES INFLUENCIAM O SEU ESTADO EMOCIONAL: PERSPECTIVAS DE SEU TRABALHO/ CARREIRA / BASE 1354
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[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

A mudança, as novas
possibilidades e as
incertezas fazem com
que queiram mudar a
relação com o
trabalho

57

%

das pessoas
pretendem mudar
sua relação com o
trabalho
(31% mudar muito / 26%
mudar um pouco)

Quem mais pretende mudar:
jovens e classe DE

15%
55 ou mais

25%
45 a 54

35%

36%

38%

35 a 44

25 a 34

18 a 24

26%

24%

30%

A

B

C

46%
DE

O QUE PRETENDE MUDAR EM SUA VIDA APÓS A PANDEMIA: RELAÇÃO COM O TRABALHO / BASE 1354

Zeitgeist da Pandemia
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“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

* Fase Quali

A visão mercantilista do trabalho
começa a mudar
"A quarentena foi bacana porque tenho
uma vida muito corrida. Trabalhando
direto. E aí esse lance me fez dar uma
olhada meio que pra dentro. E não
estar correndo só atrás do dinheiro
para pagar conta. Viver um pouco. Vejo
TV, saio pra correr, faço supermercado.
Antes eu não fazia. Eu só relaxava nas
minhas férias mesmo.”

Homem, 37, consultor de vendas, Recife, Classe BC

"Nesse tempo em casa eu
desenvolvi um autoconhecendo
que eu não tinha, se a gente
parar pra pensar a gente
coloca o trabalho na frente
para maquiar e não pensar
nas coisas.”
Mulher, 24, produtora de eventos , São Paulo,
Classe BC

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
“ADAPTAÇÃO”
RESUME O
TRABALHO
EM 2020

* Fase Quali

Na balança, a importância e
o sentido do trabalho
Possibilidade
de sair de uma rotina
frenética de trabalho
/

O automático da
rotina era um
bloqueio para o
autoconhecimento
/

Os planos e
prioridades de vida
podem mudar
a partir disso
/

Zeitgeist da Pandemia

Eu
Saúde emocional
na berlinda

A crise emocional causada pela pandemia
aponta aponta uma questão a ser levada a
sério pela sociedade em geral, mas
principalmente por aqueles que têm a
possibilidade de agir massivamente pelo
coletivo: empresas, governos e o terceiro
setor.
Como cuidar de uma sociedade que dorme
mal, sente vazio e solidão, tem crises de
ansiedade e pânico, sofre por problemas
ligados a compulsões e se preocupa com
necessidades básicas como a saúde física,
financeira e das suas relações?
Jovens, mulheres e pessoas em maior
isolamento vivem uma situação emocional
ainda mais grave.

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
SAÚDE
EMOCIONAL
NA BERLINDA

O autoconhecimento
Reencontrar
consigo mesmo
pode ser doloroso

"Em casa a gente
olha pro espelho.”
Mulher, 33, Desempregada, Niterói,
Classe C

"A gente tá riscando na janela.
Tipo cadeia mesmo, 1, 2, 3, 4, e
risca no meio 5. Nós dois somos
professores, a gente sente saudade
até de lousa. Tá bem loucura
mesmo, mas tá tudo certo. A gente
vai sair são, totalmente são."
Homem, 34, Professor, São Paulo, Classe B

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
SAÚDE
EMOCIONAL
NA BERLINDA

O reencontro consigo mesmo
Gerou muita reflexão,
autoconhecimento e
maturidade
/
"A pandemia trouxe uma maturidade e
autoconhecimento que eu não tinha, é
surreal acredito que o mundo e o universo
estão conectados para que a gente reflita
bastante sobre nossas decisões agora, e não
as sobre as que afetam a gente, mas também
as afetam o mundo."
Mulher, 24, produtora de eventos , São Paulo, Classe BC

Levou a descobrir novos ‘eus’: o
que gerou equilíbrio ou
desconforto
/
"Está sendo um momento de descoberta pra
mim, porque eu nunca parei em casa,
nunca tive tempo e vontade de parar em
casa. (…) Temos que estar aberto pro que
tem.Você não pode se fechar. Pra você
sobreviver com um mínimo de equilíbrio, você
tem que estar aberto pro que tem.”
Mulher, 37, Psicóloga, Belo Horizonte, Classe CB

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
SAÚDE
EMOCIONAL
NA BERLINDA

As reflexões fazem pensar no
‘cenário pandemia’
A saudades da família e amigos
A incerteza sobre o futuro
Estar preso em casa (e com medo)
Os problemas financeiros

Consumo excessivo de notícias
A premissa de uma grande crise econômica
Falta de perspectiva sobre a vacina
As fake news

/
O que cria
problemas
sérios para
a saúde
emocional

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
SAÚDE
EMOCIONAL
NA BERLINDA

Os problemas emocionais
vivenciados durante pandemia
Falta de sono ou dificuldade de dormir

60%

Sofreram crise de ansiedade ou pânico

55%

Sensação de vazio e solidão

55%

Relataram sofrer com algum tipo de compulsão

40%

Crise de choro sem motivo aparente

30%

“Eu e minha mãe estamos usando
mantras pra nos acalmar e evitar crises
de pânico as poucas que eu saí de casa
eu tive uma crise de pânico, a ansiedade
me pegou tão forte que desmaiei no
mercado, passei muito mal fiquei suando
frio o perto apertou e não conseguia
respirar achando que ia morrer."
Mulher, 24, produtora de eventos , São Paulo, Classe BC

TEVE O PROBLEMA INICIADO OU INTENSIFICADO PELA PANDEMIA/ ISOLAMENTO / BASE 1354
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[ EU ]
SAÚDE
EMOCIONAL
NA BERLINDA

Jovens, mulheres e pessoas em isolamento
rígido são as que mais sofreram / estão sofrendo
Jovens
/

Mulheres
/

pessoas em isolamento rígido

Sensação de vazio e
solidão

65%

Crises de choro sem
motivo aparente

43%

Sensação de vazio ou
solidão

64%

Crises de choro sem
motivo aparente

43%

Sonhos ruins ou pesadelos 56%

Crise de ansiedade ou
pânico

66%

Enquanto a média de
quem não se sente
preparado para voltar
às atividades é de
58%, os isolados
severamente são 68%

"Eu tive vários sonhos estranhos e que me deixavam
ansiosa. Muito pesadelo, desde que começou isso"
Mulher, 21, Estudante, Porto Alegre, Classe A
TEVE O PROBLEMA INICIADO OU INTENSIFICADO PELA PANDEMIA/ ISOLAMENTO / BASE 1354
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Para muitas
mulheres, o
sentimento de serem
as “cuidadoras” traz
ainda mais camadas
Elas se sentem
responsáveis, mas corpo
e mente quase não têm
mais pausa.

A Mãe / Filha

A ‘Responsável'
pela casa

A Profissional

A Esposa

* Compulsão: realização de algo EM EXAGERO com dificuldade de se controlar. Exemplos: comer ou beber demais, usar substâncias ilícitas (drogas) ou lícitas (ex. remédios para dormir) BASE 1354
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[ EU ]
SAÚDE
EMOCIONAL
NA BERLINDA

Quanto os diferentes fatores
preocupam de mulheres e homens:
Preocupação com as perspectivas de trabalho e
carreira: 57% mulheres / homens 47%
Saúde dos familiares:
71% mulheres / 60% homens
Política do Brasil:
60% mulheres / 50% homens
Situação coronavirus no mundo:
79% mulheres / 66% homens
Preocupação com educação / escola:
66% mulheres / 49% homens
QUANTO OS FATORES INFLUENCIAM O SEU ESTADO EMOCIONAL

Quais os sintomas destas
preocupações:

HOMENS
MULHERES

FALTA DE SONO/
DIFICULDADE DE DORMIR

52%

CRISE DE ANSIEDADE/
DE PÂNICO

48%

64%

SENSAÇÃO DE VAZIO/
SOLIDÃO

48%

60%

SONHOS RUINS/
PESADELOS
ALGUM TIPO DE COMPULSÃO

70%

39%
32%

56%
49%

CRISE DE CHORO
16%
43%
SEM MOTIVO APARENTE

TEVE O PROBLEMA INICIADO OU INTENSIFICADO PELA PANDEMIA/ ISOLAMENTO
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* Fase Quali

As questões vão do simples cotidiano a perspectivas profundas de futuro
A incerteza sobre o amanhã
As fake news

Consumo excessivo de notícias

Em que fonte confiar?
/
"Eu parei de ver notícias. Tem gente que
fala que alguns meios de comunicação
mandando só terrorismo, eu não sei no
que acreditar. Prefiro acreditar no meu
instinto, brigo com meu marido que não
estava afim de aceitar o isolamento,
falando sobre a crise na economia.”
Mulher, 42, nutricionista, Porto Alegre, Classe BC

Os problemas financeiros
A premissa de uma grande crise econômica

Terei estabilidade no trabalho?
/
"O que está me preocupando agora é a
iminência da volta ao trabalho
presencial, está me deixando um pouco
ansioso. Encerra-se hoje o meu contrato
de trabalho home office e até agora a
gente não tem uma definição, pode ser que
amanhã eu tenha que voltar a trabalhar
presencial."
Homem, 47, Bancário, São Paulo, Classe B.”

A saudades da família e amigos

Falta de perspectiva sobre a vacina

Estar preso em casa (e com medo)

A vida vai voltar ao ‘normal' um dia?
/
"Ansiedade é isso de ficar projetando um
futuro que a gente não sabe o que é , e
pensa: O que vai acontecer agora? Deu
um 'restart' no mundo? Vamos começar
do zero?".
Mulher, 32, desempregada, Rio de Janeiro, Classe BC.

Zeitgeist da Pandemia

[ EU ]
SAÚDE
EMOCIONAL
NA BERLINDA

O que mais causa preocupação nos
brasileiros, em função da pandemia?
96% Saúde dos familiares

Preocupa 9
em cada 10
pessoas:

95%

Sua própria situação financeira atual / futura

93%

Sua própria saúde

93%

Notícias sobre a pandemia

91%

A educação e o ensino

87%

Perspectiva de trabalho e carreira
QUANTO OS FATORES INFLUENCIAM O SEU ESTADO EMOCIONAL / BASE 1354
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* Fase Quali

Deixar de acompanhar notícias como
estratégia para ajudar a manter o
equilíbrio mental
Alguns diminuíram o
consumo pois estão saturados
do assunto
/

“Eu sinto que as pessoas com quem
falo todos os dias, têm visto menos
jornal porque não aguentam notícias
sobre o mesmo assunto. Tenho visto
mais streaming até pra não ficar tendo
impacto de notícia de plantão, coisa de
última hora.”
Mulher, 43, Empresária, São Paulo, Classe AB

Outros cortaram de vez o hábito
como um meio de manter a saúde
mental
/

"Deixei de buscar informação, abrir Twitter,
aprendi nos primeiros 20 dias que se eu for
correr atrás de informação, não vai dar certo,
vou absorver. É teste disso, previsão daquilo,
tudo inconclusivo. Decidi que só saio se o Atila
bater na minha porta falando que pode.”
Homem, 35, Ator, São Paulo, Classe CB

Zeitgeist da Pandemia

Se a relação
consigo está assim,
como estão as
relações com as
outras pessoas?

Pessoas
a força da família
os amigos e as novas distâncias
a vizinhança, os conhecidos
e o senso de pertencimento

Zeitgeist da Pandemia

Pessoas
A força e o protagonismo
da família

Os laços com a família, na maior
parte das vezes, se fortaleceram.
A família virou o centro das
atenções.
Cuidar dos familiares passou a ser
a regra. Educar os mais velhos,
uma necessidade.
No ‘top 3’ do que mais as pessoas
sentem falta, está encontrar os
familiares.

Zeitgeist da Pandemia

[ PESSOAS ]
A FORÇA DA
FAMÍLIA

* Fase Quali

O laços forte da
família como pilar
importante
//Encontrar a família está entre
o mais sentem falta
//Para alguns, a solução foi ficar
mais perto nesse momento

A reconexão com
os pais
//Quem está longe vive a
saudade e preocupação em
saber se estão se cuidando
//Quem está perto está
vivendo um momento
singular de conexão

43

%

sentem falta de
encontrar os
familiares

Zeitgeist da Pandemia

[ PESSOAS ]
A FORÇA DA
FAMÍLIA

"O relógio corre diferente pros meus pais
do que pros meus amigos. A impressão é
que enquanto eu estiver bem, meus
amigos vão estar bem e daqui a pouco a
gente se vê. Com meus pais é diferente,
eles não são tão idosos assim, e se cuidam.
Mas meu pai tem histórico, já teve câncer
na garganta, dá mais medo.”
Homem, 34, Professor, São Paulo, Classe B

EM QUANTO TEMPO VAI SE SENTIR CONFORTÁVEL PARA: IR A UM CHURRASCO/ ALMOÇO/ JANTAR EM CASA DE AMIGOS

Zeitgeist da Pandemia

[ PESSOAS ]
A FORÇA DA
FAMÍLIA

A família ganhando protagonismo
nas relações sociais
A falta de da família é o
mais complicado para
eles

Mesmo que não estejam
fisicamente juntos o sentimento de
união é latente

Para muitos a solução
foi ficar mais perto
nesse momento

/
“O mais difícil é a saudade que
estou dos meus pais, porque eu
tô aqui há 105 dias, mesmo eles
tendo passado aqui e deixado
uma coisa na portaria, eu não os
abracei."

/
"Eu sinto que minha família está muito mais
unida hoje do que era anteriormente. Embora
que meu pai está isolado, minha sogra está
isolada, todos nós estamos tratando isso de
maneira séria. Acho que hoje a gente é muito
mais unido sim."

/
"Agora minha mãe mora aqui
também. Não quis deixar ela
sozinha. Ela sofreu um golpe de
telefone. Ela ficou abalada e daí
veio pra cá."

Homem, 34, Professor, São Paulo, Classe B

Homem, 34, engenheiro eletricista, São Paulo, Classe BC

Mulher, 41, Publicitária, Rio de Janeiro, Classe A

Zeitgeist da Pandemia

[ PESSOAS ]
A FORÇA DA
FAMÍLIA

A reconexão com os pais
Quem está longe vive a saudade e
preocupação em educá-los.

Quem está perto está vivendo um
momento único de conexão.

/
"Estava bem fiscal de quarentena alheia, sabe?
Principalmente com meu pai, briguei muito com
ele porque ele já idoso e ele não tinha freio,
sabe? Aí ficava preocupada!."

/
"Estar com mãe nesse momento foi bom, a
gente se entendeu muito, a gente tem um
jardinzinho e estamos fazendo compostagem
juntas. Sou vegana e ela está fazendo a
transição pro vegetarianismo comigo. A
pandemia faz a gente se conectar demais,
estamos em outra fase."

Mulher, 39, esteticista, São Paulo, Classe BC

Mulher, 24, produtora de eventos, São Paulo, Classe BC
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Pessoas
Os amigos e as novas
distâncias

No ‘top 3’ do que mais as pessoas
sentem falta, encontrar os amigos
é o número um da lista.
Estar com os amigos passou a ter
novos significados e os esforços
são conjuntos de sentir-se
próximo mesmo estando longe.
Isso criou novas formas de se
relacionar e se conectar.
Práticas que antes eram
exclusivas de casais, agora são
comuns entre amigos. O “estar
junto” passou a ser digital e
amigos fazem atividades como
assistir séries, fazer atividades
físicas e cozinhar“juntos”
virtualmente.
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[ PESSOAS ]
OS AMIGOS E
AS NOVAS
DISTÂNCIAS

Quase metade já
está frequentando a
casa de amigos

49%
1o
local que
mais sentem falta:

ir na casa de
amigos
45%

3 em cada 10
pessoas só se
sentirá confortável
para ir na casa de
amigos a partir de 3
meses a 1 ano

"No final de semana tenho amigos
que eu confio e que moram
sozinhos também e aí o que a
gente faz? Vai um final de
semana, um só pra casa do
outro, pra ver filme, pra jogar um
dominó, jogar Uno, só para ter
um lazer. Essa é minha maior
escapadinha de quarentena.”
Homem, 37, consultor de vendas , Recife, BC

33%

EM QUANTO TEMPO VAI SE SENTIR CONFORTÁVEL PARA: IR A UM CHURRASCO/ ALMOÇO/ JANTAR EM CASA DE AMIGOSBASE 1354
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[ PESSOAS ]
OS AMIGOS E
AS NOVAS
DISTÂNCIAS

* Fase Quali

As distâncias
agora são as
mesmas,
independente da
geografia
//Na prática todos os
amigos estão longe
//Isso os permite
estreitar laços
independente de onde
eles estão
//O celular voltando a ser
um meio de
comunicação, e não
meio de distração

A experiência de
eventos na
quarentena presentes
criativos e festas
que viraram
reuniões
//Reuniões de vídeo
conferência são a nova
festa de aniversário?
//Presentes como forma
de caridade
//Reunir poucos amigos,
mas sem contato físico

O dilema do toque
- o contato físico é
uma falta forte
//Tem gente que
somente contato
online não supre a
falta dos amigos
//Momentos que o
contato físico se torna
um risco assumido

Os amigos são o
primeiro risco a
ser tomado na
aproximação
//Encontros mais
intimistas com amigos
próximos
//O medo e culpa em
torno do contato físico
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[ PESSOAS ]
OS AMIGOS E
AS NOVAS
DISTÂNCIAS

O dilema do toque o contato físico faz falta
SENDO UM
"VÍRUS SOCIAL":
“O que precisamos
fazer menos é
apertar as mãos,
abraçar, beijar”
afirma o virologista John Oxford, da
Universidade Queen Mary de Londres.

Tem gente que somente contato
online não supre a falta dos amigos
/

"Tenho um pouco de preguiça dessa coisa do
digital, de falar por vídeo e tal, porque um fala,
daí o outro fala ao mesmo tempo, aí vira uma
bagunça e eu fico meio confusa. Pra mim não é a
mesma coisa. Senti um distanciamento com os
meus amigos. A gente continua se falando
bastante online, mas não é a mesma coisa. "
Mulher, 21, Estudante, Porto Alegre, Classe A

"Eu cheguei a sonhar que eu entrei
na casa de um amigo sem máscara e
abracei ele eu falei: “Nossa, a gente
se abraçou! Que perigo!”. Está no
meu inconsciente que abraçar
alguém é uma coisa errada”.
Homem, 35, Ator, São Paulo, Classe CB

A justificativa de que

“somos um povo
que abraça”
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[ PESSOAS ]
OS AMIGOS E
AS NOVAS
DISTÂNCIAS

* Fase Quali

Os amigos estão sendo o primeiro risco a ser
tomado na aproximação
Encontros mais intimistas com
amigos próximos
/
“"A primeira coisa que quero fazer é encontrar
meus amigos de corrida. Você correr sozinho é
uma coisa, você correr com amigos é bem
diferente.”
Homem, 64, aposentado/fotógrafo, São Paulo, Classe, BC

Alguns sentem medo e culpa
/
"Dois amigos mais próximos já vieram no portão
de casa e eu fiquei na sala, coisa rapidinha. O que
mais fiquei mais culpada em abraçar uma amiga
de infância que descobri que engravidou. Falei:
“Não vai ter como, preciso de te abraçar!” Foi um
abraço sentindo aquela culpa, mas tem coisas
que são maiores."
Mulher, 29, coordenadora artística, São Paulo, Classe BC
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[ PESSOAS ]
OS AMIGOS E
AS NOVAS
DISTÂNCIAS

As distâncias agora são as mesmas,
independente da geografia
Na prática todos os
amigos estão longe
/
“É muito estranho estar longe dos
amigos. Tem alguns que moram na
europa e a gente sabe que tá longe, mas
tem uns que moram tão perto, mas no
fim na prática, estão todos longe"
Mulher, 32, desempregada, Rio de Janeiro, Classe
BC

Isso os permite estreitar
laços independente de onde
eles estão

O celular voltando a ser
um meio de comunicação, e não
meio de distração

/
“Sabe uma coisa que eu acho que mudou muito e
que eu achei bem interessante? Que agora, por
exemplo, o meu amigo que mora em POA e o meu
amigo que mora aqui, a gente está na mesma
distância. É bom que a gente estreite os laços com
quem está mais longe. Descobri coisas do meu
amigo de POA que eu jamais imaginei porque a
gente não tinha tempo de parar e conversar
direito."

/
“A gente, às vezes, reúne 4 ou 5 no whatsapp e fica
tomando cerveja como se estivesse na casa de um. A
gente reparou que antes o celular atrapalhava as
conversas. Agora, conversando através do celular, está
todo mundo completamente engajado na conversa.
Então, o celular deixou de ser uma distração”.

Mulher, 37, Psicóloga, Belo Horizonte, Classe CB

Homem, 35, Ator, São Paulo, Classe CB
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[ PESSOAS ]
OS AMIGOS E
AS NOVAS
DISTÂNCIAS

A experiência de eventos na quarentena presentes criativos e festas que viraram reuniões
Presentes como forma
de caridade

Reuniões de vídeo conferência são
a nova festa de aniversário?

Reunir poucos amigos,
mas sem contato físico

/
“Tem colega, um vizinho meu,
que fez aniversário e pediu
alimentos pra doar ao invés de
presentes, achei massa."

/
“Queria fazer uma festona de 30 anos agora adiei
pra sei lá quando.Não queria fazer Zoom (video
conferência) porque não gosto muito da
dinâmica, acabei fazendo pelas pessoas, é
estranho, parece aquelas mesas de aniversário
gigantes com todos mundo falando ao mesmo
tempo. Mas se o papo fica chato você não pode
mudar de lugar levantando e falando que ia
pegar um bebida no bar, no fim, o mais legal
foram as ligações individuais."

/
“No meu aniversário em junho,
acabei chamando três amigos e
eles jantaram comigo. Aí falei:
'- Fica cada um para um canto
da mesa', eles ficaram aqui
duas horinhas…”

Mulher, 33, microempresária, Caxias do Sul,
Classe AB

Mulher, 30, videomaker, São Paulo, Classe AB

Mulher, 29, coordenadora artística, São
Paulo, Classe BC
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Pessoas
A cobrança social e
a micropolítica

No primeiro círculo mais
expandido de pessoas com quem
se convive é onde os atritos e
cobranças acontecem.
Existe uma cobrança social que
caracteriza as relações onde há
proximidade mas não há tanta
intimidade (vizinho, colegas de
trabalho, pessoas com quem se
cruza no mercado, entre outras). O
sentimento de cidadania está
presente, em prol de um bem
maior.
As pessoas se sentem fazendo
micropolítica no cotidiano, seja
tomando suas próprias medidas,
ou controlando as precauções do
outro.
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[ PESSOAS ]

A COBRANÇA SOCIAL
E A MICRO POLÍTICA

//Sentem a revolta em
ver quem não está se
cuidando

A dificuldade em
entender a lógica
do distanciamento
social tem gerado
muito stress (micro
política)

//Sabem quem está
furando a
quarentena

//Sair de casa é
sinônimo de cansaço
mental e stress

//E quem fura, sente a
hostilidade

//Muita gente não
aprendeu a praticar o
distanciamento
social

Os fiscais da
quarentena alheia

* Fase Quali

Apoio ao pequeno é hora de consumir
de quem eu
conheço

Iniciativas
solidárias - é hora
de ajudar o meu
entorno

//Cresce o número de
oferta e demanda de
produtos 'handmade'

//Ações solidarias
entre família e
amigos

//O comércio local
mais presente no
cotidiano das
pessoas

//Ações pensadas para
o bairro e a região
onde vivem

//A lógica de consumir
de consumir de
quem está mais
próximo da sua
realidade
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[ PESSOAS ]

A COBRANÇA SOCIAL
E A MICRO POLÍTICA

Com relação a sair
de casa, existe uma
cobrança social
sobre o comportamento do outro

* Fase Quali

A falta de ‘bons
comportamentos’ revolta e
preocupa os mais
cautelosos

/

"Se as pessoas estivessem mais
conscientes, talvez não precisasse
martelar tanto. E aí era mais
tranquilo, porque aí não precisava
ter tanta preocupação da gente
que segue direitinho.”

Mulher, 37, Psicóloga, Belo Horizonte, Classe CB

A disputa pelo que “é certo”
tem gerado stress e acirrando
a micro política

/

“A gente tem que aprender a respeitar
a opinião do outro. Do mesmo jeito
que eu respeito a opinião de quem
quer ficar 24/7 dentro de casa, eu
quero que respeitem as minhas dores.
Só acho chato, e fica aquela agressão
verbal: ‘Assassinos’. Não gosto desse
tipo de apontamento.”
Mullher, 47, Nutricionista, Rio de Janeiro, Classe AB
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[ PESSOAS ]

A COBRANÇA SOCIAL
E A MICRO POLÍTICA

* Fase Quali
amigos

A questão é que as
condutas morais
(do indivíduo)
criam um dilema
ético - pois afetam
o coletivo

conhecidos

mídia

Moral
Moral

consciência

empresas

eu

informação

Ética
Ética
sociedade

família

países

governo
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[ PESSOAS ]

A COBRANÇA SOCIAL
E A MICRO POLÍTICA

são um risco à
saúde física
1º minha
2º das pessoas próximas de mim
3º da sociedade

* Fase Quali

Sair ou
não sair?
O dilema do momento
e o paradoxo das
‘escapadinhas’

mas um ganho
à saúde
emocional
1º minha
2º das pessoas próximas de mim
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[ PESSOAS ]

A COBRANÇA SOCIAL
E A MICRO POLÍTICA

O dilema se agrava
pela falta de consenso,
como sociedade,
sobre o que devemos
fazer
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Ampliando ainda
mais o olhar, como
fica a visão social
nesse momento da
pandemia?

Sociedade
As empresas e responsabilidade social
Em quem confiar?
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Sociedade
As empresas e
responsabilidade social

As grandes empresas tiveram uma
participação importante no início da
pandemia, o que despertou a
atenção para a continuidade (ou
descontinuidade) de suas ações.
As pessoas seguem atentas ao
“comportamento” das grandes
empresas, inclusive boicotando
aquelas que agiram contra os
princípios gerais do isolamento, em
sua fase mais extrema.
Conforme verificado no estudo
anterior (maio/2020), as empresas
são tidas como responsáveis por
cuidar das pessoas durante a
pandemia.
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[ SOCIEDADE ]
AS EMPRESAS E
RESPONSABILI
DADE SOCIAL

* Fase Quali
Empresas
precisam ser de
fato humanas
quando a
humanidade
está em cheque
//Alguns viraram
fiscais de
empresas

As pessoas
estão ligando os
pontos!
//Os discursos
precisam estar
alinhados com
todas as práticas
da empresa

Marcas foram
criticadas por
suas atitudes
de…

Empresas que
conseguiram
ser coerentes
com a situação

//Verbalizar contra
o isolamento

//Destaque para
as que
mostraram ter
entendido que
não era
momento de
promover
produtos ou
serviços

//Manter ponto de
venda aberto
durante o
lockdown
//Demitir
funcionários

As empresas
pioneiras em
contribuir na luta
contra o Covid só
agiram no começo
//Parou de acontecer?

Aqui trazemos alguns dados da pesquisa
realizada pela Talk em maio/2020

Em abril de 2020 investigamos como a
população percebia a responsabilidade
dos atores da sociedade para proteger
as pessoas / o Brasil do Covid-19

De quem é a RESPONSABILIDADE de agir para proteger as pessoas / o Brasil do coronavírus? (Estimulado) Base total da amostra (1064) / campo realizado em
abril/2020

77

TALK

Os governos são vistos
como os maiores
responsáveis por agir
pelas pessoas e pelo
Brasil.
As grandes empresas
aparecem como extrema/
alguma responsabilidade
para 80% das pessoas.

Quem possui extrema
responsabilidade em agir para
proteger as pessoas/ o Brasil

Top 2 boxes
(4+5 – escala
de 5 pontos)

86%

Governo Federal

94%

Governo Estadual

82%

94%

Cidadão brasileiro

81%

92%

Governo Municipal

80%

94%

52%

Grande mídia
Escolas / Universidades
Grandes empresas
Igreja

78%

44%
41%

78%

(Sudeste 87%)

37%

80%
67%

De quem é a RESPONSABILIDADE de agir para proteger as pessoas / o Brasil do coronavírus? (Estimulado) Base total da amostra (1064). Campo realizado em
abril/2020

78

TALK

E como a população percebia a
ação destes mesmos atores pelas
pessoas / o Brasil?

E quem você acha que efetivamente ESTÁ AGINDO para proteger as pessoas / o Brasil do coronavírus? (Estimulado) Base total da amostra (1064) / campo
realizado em abril/2020

79

TALK

Top 2 boxes
(4+5 – escala
de 5 pontos)

Quando perguntados quem
de fato está agindo, os
cidadãos brasileiros e as
grandes empresas são
vistos como menos ativos.

50%

Governo Estadual

36%
45%

Governo Municipal

42%

Estão agindo fortemente para a de
proteção das pessoas e do Brasil

41%

Estão agindo de alguma forma para a
de proteção das pessoas e do Brasil

Escolas / Universidades

37%

79%

36%
38%

75%

23%

Igreja

58%

35%
18%

Cidadão brasileiro
Grandes empresas

71%

28%

Grande mídia

A percepção cai para grandes
empresas como atuantes entre
jovens até 24 anos (41%)

86%

41%

Governo Federal

86%

65%

47%
14%
51%

63%

E quem você acha que efetivamente ESTÁ AGINDO para proteger as pessoas / o Brasil do coronavírus? (Estimulado) Base total da amostra (1064). Campo
realizado em abril/2020

80

TALK

Unindo as avaliações
de responsabilidade
atribuída e
percepção de ação
temos um
diagnóstico
comparativo em
relação aos atores
pesquisados.

MAIOR RESPONSABILIDADE –
MAIOR AÇÃO

EIXO RESPONSABILIDADE

MAIOR RESPONSABILIDADE –
MENOR AÇÃO

MENOR RESPONSABILIDADE –
MENOR AÇÃO

EIXO AÇÃO/ ATUAÇÃO

MENOR RESPONSABILIDADE –
MAIOR AÇÃO

De quem é a RESPONSABILIDADE de agir para proteger as pessoas / o Brasil do coronavírus?(Estimulado) / E quem você acha que efetivamente ESTÁ AGINDO
para proteger as pessoas / o Brasil do coronavírus? (Estimulado) Base total da amostra (1064). Campo realizado em abril/2020

81

TALK

MAIOR RESPONSABILIDADE –
MENOR AÇÃO

(aqui comparados os índices de
top 2 boxes / escala de 5:
‘extrema + alguma
responsabilidade’ com ‘agindo
fortemente + alguma ação’)

Cidadão
Brasileiro
92% vs 65%
EIXO RESPONSABILIDADE

O quadrante para
o qual chamamos a
atenção é o com
maior atribuição de
responsabilidade e
menos percepção
de ação.
/

MAIOR RESPONSABILIDADE –
MAIOR AÇÃO

Grandes
Empresas
80% vs 65%

Governo
Federal
94% vs 71%

Governo 94% vs 86%
Estadual
Governo 94% vs 86%
municipal

Escolas / 78% vs 75%
Universidades
Grande
mídia
78% vs 79%

Igreja
67% vs 58%

MENOR RESPONSABILIDADE –
MENOR AÇÃO

EIXO AÇÃO/ ATUAÇÃO

MENOR RESPONSABILIDADE –
MAIOR AÇÃO

De quem é a RESPONSABILIDADE de agir para proteger as pessoas / o Brasil do coronavírus? (Estimulado) / E quem você acha que efetivamente ESTÁ AGINDO
para proteger as pessoas / o Brasil do coronavírus? (Estimulado) Base total da amostra (1064). Campo realizado em abril/2020

82

TALK

Zeitgeist da Pandemia

Sociedade
Em quem confiar?

Um dos grandes dilemas que vivemos
na sociedade brasileira tem a ver
diretamente com confiança. Em quem
confiamos para seguir em frente?
A resposta a essa pergunta é que os
brasileiros, mais do que em
instituições, confiam em si mesmos. A
esperança de um futuro melhor a
curto prazo está distante, pela falta de
perspectiva de um futuro próximo
com segurança.
É principalmente esse o ponto que
cria diferenças na visão de país e
sociedade, entre os brasileiros.
Percebendo estas diferenças,
resolvemos aprofundar um estudo de
perfis que apresentamos ao final
deste capítulo (slide 91).
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[ SOCIEDADE ]
EM QUEM
CONFIAR?

Avaliando o futuro
próximo, existe
uma grave crise de
confiança

"A gente está muito
abandonado e o problema é que
são mensagens completamente
conflitantes e a população fica
muito perdida. As pessoas
falam: “Está tudo bem, tanto
faz, eu faço o que eu quiser”,
entendeu? "
Homem, 35, Ator, São Paulo, Classe CB

Zeitgeist da Pandemia

[ SOCIEDADE ]
OUVINDO OS
ESPECIALISTAS

Não sabendo em quem / no que confiar, a
sensação é de “cada um por si”
A flexibilização politizando a pandemia
“Acho que estamos com outro ânimo
agora, passou a fase coletiva, agora sinto
um pouco de raiva e tensão no ar, um
pouco mais individualista de tentar
sobreviver .”
Mulher, 33, microempresária, Caxias do Sul, Classe AB

/

“No começo estava paranóia fiscalizando
geral. Mas depois eu me conscientizei que
cada um é responsável pela própria vida,
pela própria saúde e é quem vai arcar com
as consequências .”
Mulher, 39, esteticista, São Paulo, Classe BC

“Tá uma bagunça
danada, né? Tô
contando um pouco
com ajuda divina.”
Mulher, 55, Atriz, Rio de Janeiro, Classe A
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[ SOCIEDADE ]
OUVINDO OS
ESPECIALISTAS

A falta de um posicionamento
único e claro
Não é apenas uma questão brasileira

“Faltou uma clareza de
discurso, cada um diz
uma coisa, a população
fica confusa sobre
distanciamento,
cloroquina, máscara,
reabertura do comércio…”
Mulher, 36, Freelancer, São Paulo,
Classe A/B

“Você não tem uma clareza.
Uma linha que todo mundo
segue, todo mundo se apoia. A
coisa perde a força, vc começa
seguir, outra pessoa não segue.
Fica todo mundo perdido. As
pessoas foram ficando
descrentes, distantes do
assunto. Você acredita, depois
não acredita…”
Homem, 32 anos, empresário, Rio Claro, Classe A
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[ SOCIEDADE ]
EM QUEM
CONFIAR?

Para decidir sobre os próximos passos do isolamento social:
Percentual de pessoas que responderam que confiam “CONFIO MUITO”

72

%

em si
mesmas

43

21

18

12

39

20

13

13

%

em
especialistas
em pandemia

%

na OMS

%

na universidade /
escola

%

confiam na
empresa onde
trabalham

%

no Presidente do
Brasil

%

na mídia /
imprensa em
geral

%

no Governo do
seu estado

%

no Governo da
sua cidade

COM RELAÇÃO AOS PRÓXIMOS PASSOS DO ISOLAMENTO SOCIAL, QUANTO CONFIA: …BASE 1354
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[ SOCIEDADE ]
EM QUEM
CONFIAR?

Avaliação do
Presidente do
Brasil para lidar
com a pandemia

Quanto confia no
Presidente do Brasil
com relação aos
próximos passos do
isolamento social?

Como avalia a
atuação do
Presidente do Brasil,
frente à pandemia?
Ótima

13%

Muito

Boa

14%

Regular

22%

Ruim

14%

Péssima

37%

18%

Um pouco

24%

Nada

52%

COM RELAÇÃO AOS PRÓXIMOS PASSOS DO ISOLAMENTO SOCIAL, QUANTO
CONFIA: NO PRESIDENTE DO BRASIL. BASE 1354

COMO AVALIA A ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA FRENTE À SITUAÇÃO
DO CORONAVÍRUS NO BRASIL. BASE 1354
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[ PESSOAS ]

A COBRANÇA SOCIAL
E A MICRO POLÍTICA

Pensando nas cidades voltando às atividades, as
pessoas estão principalmente preocupadas e
cautelosas

65%
52%

Preocupado/a

Cauteloso/a

44%

Inseguro/a

38%

Esperançoso/a

29%

27%

Com medo

Incomodado/a

14%

12%

11%

Animado/a

Feliz

Chocado/a

8%
Seguro/a

COMO SE SENTE COM A DIMINUIÇÃO DAS RESTRIÇÕES AO ISOLAMENTO SOCIAL ACONTECENDO EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL BASE 1354
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[ SOCIEDADE ]
OUVINDO OS
ESPECIALISTAS

* Fase Quali

É melhor seguir os
próprios jornalistas em
que confiam

Conversar com
médicos que
conhecem

// Seguir o próprio jornalista que
confiam no Twitter tem sido uma
forma de encontrar informações
mais confiáveis

// A necessidade de ouvir quem
está na linha de frente para
conseguir entender melhor o
que está acontecendo

Voltar para telejornal
como principal meio de
informação confiável e
centralizada
// Ainda na lógica que consumir
menos notícias, eles escolher um
só telejornal para acompanhar o
assunto de forma mais geral

Ouvir os especialistas
// Átila Iamarino é o biólogo que virou
um dos principais sinônimos de
informação confiável sobre Covid 19 no Brasil
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[ PESSOAS ]

A COBRANÇA SOCIAL
E A MICRO POLÍTICA

A partir da visão da pandemia,
principalmente com relação aos
próximos passos como
sociedade, conseguimos
identificar cinco diferentes
perfis de brasileiros.

Zeitgeist da Pandemia
Perfis

Perfis
Trabalhadores
Receosos
18%

Os perfis dos brasileiros,
a partir da visão da pandemia
Para entender melhor os
diferentes brasileiros, fizemos
uma modelagem de segmentação
que nos mostrou 5 perfis a partir
do que o estudo descobriu sobre
COMO ENCARAM
A PANDEMIA

Cautelosos
18%

Super
Cuidadosos
34%

Passivos
Esperançosos
19%
Descrentes
12%
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Perfis

Resumo dos Perfis
Super
Cuidadosos
(34%)

Trabalhadores
Receosos
(18%)

Maioria mulheres,
muitas trabalhando de
casa. Saem muito
pouco, sentem-se
inseguras com relação a
voltar às atividades.
Confiam apenas na
medicina para sentiremse confortáveis para
seguir a vida
normalmente e são
muito críticos com
relação ao Presidente do
Brasil e também aos
governos estadual e
municipal.

Maioria homens, com
relações de trabalho mais
estáveis, que não puderam
deixar de trabalhar durante
a pandemia. Apesar de
serem os que mais saem
de casa, o fazem por
necessidade. Não estão
tranquilos em sair, confiam
na medicina para sentiremse confortáveis pra seguir a
vida normalmente.

Cautelosos
(17%)
Pessoas que vêem o
coronavírus como algo
muito grave mas
sentem-se mais
preparadas para sair e
estão abertas à
flexibilização do
isolamento social. Isso
não quer dizer que
estejam tranquilas com
relação a isso, mas sair é
necessário.

Passivos
Esperançosos
(19%)
Maioria mulheres de classe
mais baixa, muitas sem
renda, que têm uma visão
positiva de como o
Presidente do Brasil lida
com a pandemia. São mais
divididos sobre se sentir
preparados para as
atividades voltarem ao
normal, e tem saído muito
pouco de casa, pois
entendem a pandemia
como uma doença muito
grave.

Descrentes
(12%)
Maioria homens, perfil com
maior número de pessoas
mais maduras e faixa
salarial um pouco mais alta
na média. Percebem a
doença como algo não tão
grave, saem bastante e são
os únicos que se declaram
“animados e felizes” com o
retorno às atividades.
Confiam muito no
Presidente da República e
pouco na OMS.

Zeitgeist da pandemia
Pandemia
Perfis

Super
Cuidadosos
(34%)

DOENÇA PERIGOSA
88% concordam totalmente que é uma doença muito
grave

60% são mulheres

PERFIL

Mais presente no Sudeste
(41%) e Nordeste (32%)
Renda familiar média:
R$ 4.980,00. Bem
distribuídos em todas
as classes
40% trabalhando em casa

VISÃO DA
PANDEMIA

SITUAÇÃO DESCONTROLADA
83% discordam totalmente que a pandemia está sob
controle
AVALIAÇÃO NEGATIVA do Presidente da República
frente à situação do coronavírus:
82% negativa (Ruim 16%/Péssima 65%)
CONFIANÇA EM SI MESMO + ESPECIALISTAS E OMS
63% confiam muito em especialistas em epidemias e 55%
na OMS e apenas 4% confia muito no presidente do
Brasil / 44% não confiam nada no governo da sua cidade e
41% não confiam nada no governo do seu Estado

Zeitgeist da pandemia
Pandemia
Perfis

Super
Cuidadosos
(34%)

CONCORDAM COM MEDIDA
77% saiu de casa de 1 a 2 dias
nos últimos 7 dias,

COMO
VIVEU O
ISOLAMENTO

Saídas foram para:
//Mercadinho/padaria: 55%
//Casa de amigos: 43%
//Igreja/templo: 33%
//Supermercado: 19%
//Trabalho: 16%

DISCORDAM DO MOVIMENTO
79%

COMO SE
SENTE COM
A FLEXIBILIZAÇÃO

91% não se sentem preparados
para sair de casa e voltar a fazer atividades
que faziam antes de março/2020
Sentimentos com relação à diminuição
das restrições ao isolamento social:
//80% Preocupados
//57% Inseguros
//44% com medo

Zeitgeist da pandemia
Pandemia
Perfis

Super
Cuidadosos
(34%)

Estão muito inseguros com relação a sair
de casa e saem pouco

PRINCIPAIS
FATORES
DISCRIMINANTES
DO PERFIL

91% não se sentem preparados para sair e
voltar às atividades
Confiam pouco no governo (menos ainda
no Presidente do Brasil)
Têm medo da doença (Covid-19)
80% acham que não é difícil pegarem a
doença
Sentimentos negativos com relação à
diminuição das restrições ao isolamento
social (medo, preocupação e insegurança)

“Agora eu tenho um arsenal de
limpeza casa. Tenho luvas,
máscaras, litros de álcool em gel,
álcool em spray, álcool 70%,
álcool 70% também em spray! E
Lysoform e Lysol que descobri
que matam o vírus, higienizo e
lavo tudo.”
Mulher, 46, Publicitária, São Paulo, Classe AB
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Pandemia
Perfis

Trabalhadores
Receosos
(18%)

DOENÇA PERIGOSA
74% concorda totalmente que é uma doença muito
grave

66% são Homens

PERFIL

Mais presente no Sudeste (44%)
e Nordeste (31%) e ⅓ mora no
interior do Estado
29% têm entre 35 e 44 anos
Renda familiar média:
R$ 4.199,00. 54% possuem renda
familiar de até R$ 3.085,00
66% estão empregados e
61% não está trabalhando em
casa

VISÃO DA
PANDEMIA

SITUAÇÃO DESCONTROLADA
64% discorda totalmente que a pandemia está sob
controle
AVALIAÇÃO NEGATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA frente à situação do coronavírus:
54% negativa (Ruim 19%/Péssima 25%)
CONFIANÇA EM SI MESMO + ESPECIALISTAS E OMS
34% confiam na OMS e 33% confiam muito em
especialistas em epidemias e apenas 9% confia muito
no presidente do Brasil.

Zeitgeist da pandemia
Pandemia
Perfis

Trabalhadores
Receosos
(18%)

CONCORDAM COM MEDIDA
64% saiu de casa de 6 a 7 dias
nos últimos 7 dias

COMO
VIVEU O
ISOLAMENTO

Saídas foram para:
//Trabalho: 71%
//Mercadinho/padaria: 61%
//Casa de amigos: 53%
//Igreja/templo: 43%
//Rua/entorno de casa: 30%

DISCORDAM DO MOVIMENTO
53%

COMO SE
SENTE COM
A FLEXIBILIZAÇÃO

54% não se sentem preparados
para sair de casa e voltar a fazer atividades
que faziam antes de março/2020
Sentimentos com relação à diminuição das
restrições ao isolamento social:
//66% Preocupados
//56% Cautelosos
//49% Inseguros

Zeitgeist da pandemia
Pandemia
Perfis

Trabalhadores
Receosos
(18%)

Por trabalharem fora de casa, não têm
alternativa, então saem mesmo com receio

PRINCIPAIS
FATORES
DISCRIMINANTES
DO PERFIL

Cerca de 70% estão em isolamento de forma
flexível, e quase 1/3 sente-se preparados para
voltar às atividades
Confiam mais em si mesmos. Mas são os qu mais
acreditam na OMS e em especialistas
Poucos do perfil confiam muito no Presidente (9%)
75% acham que não é difícil de se infectarem

Sentimentos com relação à diminuição das
restrições ao isolamento social são de cautela,
preocupação e insegurança

“Volto a trabalhar segundafeira. Tomando todas as
precauções, morrendo de medo,
né? Só estou indo porque sou
obrigada mesmo, tenho medo
de perder o emprego.”
Mulher, esteticista, classe BC

Zeitgeist da pandemia
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Cautelosos
(17%)

DOENÇA PERIGOSA
66% concorda totalmente que é uma doença muito
grave

50% Homens 50% Mulheres

PERFIL

Mais presente no Sudeste
(42%) e Nordeste (35%).
27% mora na região
metropolitana (menos
moradores na Capital)
São mais jovens (50% têm até
34 anos)
Renda familiar média:
R$ 3.799,00
38% trabalhando em casa

VISÃO DA
PANDEMIA

SITUAÇÃO DESCONTROLADA
39% discorda totalmente que a pandemia está sob
controle
AVALIAÇÃO NEGATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA frente à situação do coronavírus:
72% negativa (Ruim 25%/Péssima 47%)
CONFIANÇA EM SI MESMO + ESPECIALISTAS E OMS
63% confiam muito em especialistas em epidemias e
55% na OMS e apenas 4% confia muito no presidente
do Brasil

Zeitgeist da pandemia
Pandemia
Perfis

Cautelosos
(17%)

COMO
VIVEU O
ISOLAMENTO

CONCORDAM COM MEDIDA
76% saiu de casa de 1 a 2 dias
nos últimos 7 dias,
Saídas foram para:
//Mercadinho/padaria: 54%
//Casa de amigos: 44%
//Casa lotérica: 22%
//Igreja/Templo: 24%

COMO SE
SENTE COM
A FLEXIBILIZAÇÃO

INDECISOS QUANTO AO MOVIMENTO
45% concorda / 28% discorda e 26% nem
concorda nem discorda
Metade (48%) se sente preparada
para sair de casa e voltar a fazer atividades
que faziam antes de março/2020
Sentimentos com relação à diminuição das
restrições ao isolamento social:
//67% Preocupados
//55% Cautelosos
//51% Inseguros

Zeitgeist da pandemia
Pandemia
Perfis

Cautelosos
(17%)

PRINCIPAIS
FATORES
DISCRIMINANTES
DO PERFIL

Esse perfil é mais jovem (metade tem até 34
anos) e está inseguro e cauteloso sobre sair
para a rua
Dividem-se sobre estarem preparados para sair e
voltar às atividades
Além de si, confiam mais em especialistas e na
OMS
66% concordam totalmente que é uma doença
muito grave

São muito críticos ao Presidente do Brasil
(avaliação é negativa para 72%)
Mais indecisos sobre o movimento de voltar às
atividades (45% concorda / 28% discorda e 26%
nem concorda nem discorda)

“Preciso sair para minha saúde,
tanto física quanto mental. A questão
é: quais os critérios para essa
flexibilização? Vou estudar, fazer
esquemas e ler protocolos para
aprender como fazer uma
flexibilização sensata. Não confio
que o governo, estadual, federal, eles
não estão nem aí pra ninguém.”
Homem, 34, Professor, São Paulo, Classe B

Zeitgeist da pandemia
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Perfis

Passivos
Esperançosos
(19%)

58% são Mulheres

PERFIL

Menor presença no Nordeste (26%)
Um pouco mais no Sul (15%), NO (10%) e
Centro-Oeste (7%). 35% mora no interior.
menor qtd de moradores do centro da
cidade (12%)
Mais concentrados na faixa de 25 a 34 anos
Perfil com maior faixa classe D - 21%
Renda média: R$ 3.645,00
Sem renda: 32% (dona de casa e
desempregados)

DOENÇA PERIGOSA
68% concorda totalmente que é uma doença muito grave

VISÃO DA
PANDEMIA

SITUAÇÃO DESCONTROLADA
Maior distribuição entre quem concorda e não concorda
que a pandemia está sob controle (56% discorda dessa
afirmação)
BOA AVALIAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA frente
à situação do coronavírus:
67% positiva (Boa 34%/Ótima 34%)
CONFIANÇA EM SI MESMO + OMS + PRESIDENTE +
ESPECIALISTAS
São o único perfil que confiam muito tanto no Presidente
do Brasil quando na OMS e nos especialistas em
epidemias.
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Passivos
Esperançosos
(19%)

CONCORDAM COM MEDIDA
72% saiu de casa de 2 a 3 dias
nos últimos 7 dias,

COMO
VIVEU O
ISOLAMENTO

Saídas foram para:
//Mercadinho/padaria: 66%
//Casa de amigos: 62%
//Trabalho: 54%
//Igreja/Templo: 46%
//Rua / Entorno: 42%

CONCORDAM COM O MOVIMENTO
76%

COMO SE
SENTE COM
A FLEXIBILIZAÇÃO

55% não se sente preparada
para sair de casa e voltar a fazer atividades
que faziam antes de março/2020
Sentimentos com relação à diminuição das
restrições ao isolamento social:
//66% Cautelosos
//60% Esperançosos
//54% Preocupados

Zeitgeist da pandemia
Pandemia
Perfis

Passivos
Esperançosos
(19%)

PRINCIPAIS
FATORES
DISCRIMINANTES
DO PERFIL

Mesmo percebendo a pandemia como algo
grave, concordam com a flexibilização do
isolamento
55% não se sentem preparados para sair e
voltar às atividades
Único perfil que confia tanto no Presidente
quanto na OMS e em epidemiologistas
67% acham que não é difícil pegarem a
doença
Sentimentos mistos com relação à
flexibilização do isolamento: cautela,
esperança e preocupação

“O governador está fazendo um bom
trabalho, o prefeito também, até o
presidente, cada um do seu jeito. Eu gosto
da divergência, ela é interessante porque
temos muitas vertentes. Quem quer
trabalhar, vai com presidente e trabalha,
Quem quer ficar em casa, confia no
governador e fica em casa. A necessidade
é única, só eu sei da minha.”
Mulher, 34, advogada familiar, Goiânia, Classe AB

Zeitgeist da pandemia
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Descrentes
(12%)

61% são Homens

PERFIL

Metade está no Sudeste (58%). 58%
moram nas capitais. Presença forte no RJ
(17%)
Perfil mais velho Quase metade tem mais
de 45 anos / 30% têm entre 25 a 34 anos
Menos pessoas de baixíssima renda
Média: R$ 5.120,00. ¼ não está em
isolamento social (média geral = 10%)

DOENÇA NÃO PERIGOSA
Não consideram a covid-19 uma doença grave (⅓ concorda
totalmente)

VISÃO DA
PANDEMIA

SITUAÇÃO CONTROLADA
55% acredita que a pandemia está sob controle
(média geral 16%) 45% acredita que é “difícil acontecer
comigo” (pegar o vírus)
BOA AVALIAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA frente
à situação do coronavírus:
67% positiva Boa 29%/ Ótima 38%)
CONFIANÇA EM SI MESMO + PRESIDENTE DO BRASIL
(45% confia muito)
São o perfil com índices mais baixos de confiança na OMS
(15% confia muito) e nos especialistas em epidemias (17%
confia muito)
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Perfis

Descrentes
(12%)

CONCORDAM COM MEDIDA
50% saiu de casa quase todos os
dias nos últimos 7 dias,

COMO
VIVEU O
ISOLAMENTO

Saídas foram para:
//Mercadinho/padaria: 64%
//Casa de amigos: 48%
//Igreja/Templo: 36%
//Casa lotérica: 22%
//Trabalho: 21%

CONCORDAM COM O MOVIMENTO
85%

COMO SE
SENTE COM
A FLEXIBILIZAÇÃO

86% se sentem preparados
para sair de casa e voltar a fazer atividades
que faziam antes de março/2020
Sentimentos mais positivos com relação à
diminuição das restrições ao isolamento
social:
//67% Esperançosos
//50% Cautelosos
//41% Animados
//37% Feliz (média geral 12%)

Zeitgeist da pandemia
Pandemia
Perfis

Descrentes
(12%)

Todos saíram de casa nos últimos 7 dias (de 4
a todos os 7 dias)

PRINCIPAIS
FATORES
DISCRIMINANTES
DO PERFIL

[perfil que mais foi à igreja ou templo, casa de amigos e bar]

Somente 5% não se sentem preparados para
sair e voltar às atividades
Sentimentos mais positivos com relação à
diminuição das restrições ao isolamento social
Confiam em si e no Presidente

“Daqui uns anos só que vamos
esquecer de vez e vai passar a ser
que nem uma gripe, que matou,
mas o povo criou resistência, com
o tempo a gente cria imunidade e
vai ser como uma outra doença
que já tivemos."
Homem, 38, Desempregado, São Paulo, Classe C

Perfil que mais acha que é difícil pegarem a
doença (45%)
55% acredita que a pandemia está sob controle

Zeitgeist da pandemia
Perfis

As diferenças
entre os cinco perfis refletem
uma politização da pandemia.
Com relação à confiança, vemos
uma divisão clara entre aqueles
que confiam na ciência para lidar
com a pandemia e os que
confiam no Presidente da
República.
Outro ponto importante que
diferencia os perfis são os
sentimentos diante da situação
de retorno às atividades.

Uma análise
transversal destes
grupos nos mostra
um país inseguro e
cauteloso no
momento da
flexibilização do
isolamento social
(estes são os
principais
sentimentos de
aproximadamente
70% das pessoas).

Zeitgeist da Pandemia

Como fica o
seguir em frente
para brasileiro?
O que vamos levar
para os futuros?
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Futuro do
Eu
autoconhecimento
simplicidade
criatividade

O longo período de isolamento tirou
a vida do 'piloto automático’ e nos
colocou em 'modo manual’.
O tempo para refletir vem gerando
um maior autoconhecimento, que
faz com que se valorize as
pequenas coisas, a simplicidade do
cotidiano e a profundidade das
relações. Tudo é questionado e
colocado na balança: saúde,
dinheiro, trabalho, consumo
principalmente.
Também dá forma a uma sociedade
mais criativa e resiliente, com o
contraponto de questões
emocionais que podem continuar
afetando as pessoas, com
consequências não previsíveis.

Zeitgeist da Pandemia

O futuro do eu

A expansão
da criatividade
Despertando o lado
artístico

Explorando o
lado maker

A criatividade até na prática
de exercícios

"Eu aprendi a fazer artesanato macramê,
eu nunca me imaginei fazendo nada do
tipo! Sempre tive vontade e admirei essas
coisas. Mas agora aprendi, então estou
fazendo milhares. Estou presenteando
sabe?"

“Decidi fazer um monte de coisas, primeiro
uma horta em casa aí já desisti da horta. Aí
comecei a fazer velas perfumadas,
presenteie todas as amigas e agora estou
buscando outros hobbies.”

“A gente tem que aprender a respeitar a
opinião do outro. Do mesmo jeito que eu
respeito a opinião de quem quer ficar 24/7
dentro de casa, eu quero que respeitem as
minhas dores. Só acho chato, e fica aquela
agressão verbal: ‘Assassinos’. Não gosto
desse tipo de apontamento.”

/

Mulher, 39, esteticista, São Paulo, Classe BC

/

Mulher, 28 anos , São Paulo

/

Mullher, 47, Nutricionista, Rio de Janeiro, Classe AB

Zeitgeist da Pandemia

O futuro do eu

Um novo olhar
para as coisas simples
Saudades no cotidiano

De um simples abraço

Do conceito de liberdade

“Eu que eu mais sinto falta são das
pequenas coisas, ir no cinema com minha
noiva, num boteco ruim com amigos,
folhear na livraria, pegar o carro e dirigir
pra uma praia.”

"Sinto falta de coisas simples como
abraçar, queria encontrar minha família e
abraçar, a vó do meu namorado mora aqui
perto a gente encontra ela ou de longe ou
sei lá, a gente abraça as pernas
dela haha, tá difícil.”

“Sofro de saudade da liberdade mesmo.
De ir e vir, de ir num show, de ir no teatro.
Sei lá, bater perna no shopping, das
quermesses!”

/

Homem, 31, Professor, Campinas

/

Mulher, 33, microempresária, Caxias do Sul, Classe AB

/

Mulher, 28 anos , São Paulo

Zeitgeist da Pandemia

O futuro do eu

O desejo de mudança
permeia todos os aspectos da vida

72

%

Querem mudar
a relação com

saúde

70

67

54%

51%

dinheiro

consumo

família

a cidade

68

57

54%

33%

trabalho

Amigos

os filhos
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%
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Querem mudar a
relação com

Querem mudar a
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O QUE PRETENDE MUDAR EM SUA VIDA APÓS A PANDEMIA / BASE 1354
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O futuro do eu

São as mulheres quem mais deseja
mudar sua vida no futuro

81

73

72

59%

saúde

dinheiro

consumo

família

%

Querem mudar
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%

Querem mudar a
relação com

homens: 68%
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%
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homens: 63%
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homens: 49%
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lazer
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Amigos

%

Querem mudar a
relação com

homens: 63%

%

Querem mudar
com relação o

homens: 56%

Querem mudar a
relação com os

homens: 58%

O QUE PRETENDE MUDAR EM SUA VIDA APÓS A PANDEMIA / BASE 1354
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Futuro das
Pessoas
‘micro-coletivo’
proximidade não
geográfica
consciência social

Por mais que a cidade ainda esteja
presente, elas está menos viva e
criativa. As pessoas estão
valorizando o seu bairro, o entorno
da sua casa, a sua vizinhança. Esse
“micro-coletivo”, menor que a cidade
como um todo, se oferece como um
espaço menor, porém mais seguro e
confortante.
A proximidade não é mais geográfica,
mas é emocional. Nossas relações
ganham a possibilidade de viver em
outras dimensões, menos físicas.
A consciência social aumenta.
Expandimos nossa capacidade de
sermos sociais, observando os
parâmetros do comportamento do
outro comparado ao nosso próprio.

Zeitgeist da Pandemia

O futuro das pessoas

O movimento em direção a um espaço
menor e mais controlado
Recolhimento para o micro, já que o macro não dá conta de
conter as ansiedades ou fazer promessas de futuro
COLETIVO

MICRO-COLETIVO
INDIVIDUAL

O micro-coletivo é esse espaço
que se apresenta como uma
nova forma de olhar para a vida
em sociedade, que valoriza o
próximo, o pequeno, o que se
tem um pouco mais de controle
sobre. É o conceito de ‘new
cocooning’, que está entre o
individual e o coletivo maior (a
cidade, o social mais amplo).

Zeitgeist da Pandemia

O futuro das pessoas

Apoio aos ‘seus' os laços sendo fortalecidos
O senso de
pertencimento
no próximo e
conhecido
/

"Reflito sobre trabalhar menos e
passar mais tempos com meus pais,
amigos. Eu sou um cara que acho
que tenho uma dívida com o mundo
porque tive privilégios, tive acesso a
coisas que meus vizinhos não
tiveram. Meu novo eu será voltado
mais pro coletivo.”
Homem, 33, Advogado, São Paulo, Classe AB

“Eu me conectei muito com a minha
amiga, nós moramos juntas mas
antes da pandemia nunca tínhamos
tempo juntas, nossos hora nunca
batiam, agora a gente assiste coisas
juntas, joga baralho, conversa
mais.Isso quero muito manter.”
Mulher, 29, jornalista, São Paulo, Classe AB

Zeitgeist da Pandemia

O futuro das pessoas

Apoio ao pequeno é hora de consumir de quem eu conheço
O senso de
pertencimento
no próximo e
conhecido
/

Cresce o número de
oferta e demanda de
produtos 'handmade'

-

"Meu pai faz queijo, joguei no
Instagram: “gente, estou indo para
São Paulo com queijos, quem quer”?
Não sabia que tinha tanta gente
interessada em comer queijo,
vendeu tudo. Vejo gente conhecida
que começou a fazer torta, docinho,
todo mundo voava em cima: “eu
quero”. Essa coisa de comprar do
amigo, do conhecido, do conhecido
do conhecido é bem legal."
Homem, 47, Cenógrafo, Osasco, Classe CB

A lógica de consumir de
consumir de quem está
mais próximo da sua
realidade

-

"As pessoas começaram a se ligar
mais que dá para você comprar,
consumir, gastar dinheiro com
coisas supérfluas, luxos de
fornecedores que são pessoas mais
próximas da sua realidade, do seu
dia a dia, da sua família, dos seus
amigos, isso eu achei o máximo.”
Homem, 47, Cenógrafo, Osasco, Classe CB

O comércio local mais
presente no cotidiano
das pessoas

-

"Esse mercadinho
do bairro nunca foi tão
importante, antes da
pandemia mal entrava.”
Homem, 47, Cenógrafo, Osasco, Classe CB
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O futuro das pessoas

Iniciativas solidárias - é hora de
ajudar o meu entorno
O senso de
pertencimento
no próximo e
conhecido
/

Ações solidarias entre
família e amigos

Ações pensadas para o bairro
e a região onde vivem

"Eu acho que está rolando mais
solidariedade sim, minha irmã
conseguiu o auxílio e tá dividindo
comigo que não consegui, na rua
vejo muita gente ajudando as
outras, tem uma coisa no ar, só
espero que não passe rápido.”

"Eu sou hoje fotógrafo voluntário num projeto
voltado para prédios. Então chegamos no
condomínio e oferecemos o projeto pra eles sem
nenhum custo em troca de arrecadar alimentos
para as pessoas carentes.. O custo é bancado por
nós mesmos não temos grandes patrocinadores.O
projeto é para divulgar cuidados sobre Covid,
levamos um profissional médico que dá uma
palestra.Um profissional de física, que da exercícios
físicos. E por último uma banda para fazer um
espetáculo para pessoas do condomínio."

-

Mulher, 32, desempregada, Rio de Janeiro, Classe BC

-

Homem, 64, aposentado/fotógrafo, São Paulo, Classe, BC
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O futuro das pessoas

Algumas atividades,
para algumas pessoas,
só vão acontecer
quando houver uma
vacina.

Zeitgeist da Pandemia

Futuro da
Sociedade
a 'geração da higiene’
vida suspensa
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O futuro da sociedade

O futuro tem menos toque
e mais higiene
A pandemia deixou o
ocidente mais preparado

A máscara é o
novo escudo

A educação sanitária veio
para ficar

"Isso tudo gerou um grande aprendizado, as
próximas pandemias serão mais controladas.
Todo mundo aprendeu um pouco e os países
vão estar mais preparados. A gente nunca
chegou nesse ponto de precisar usar
máscara no Brasil, algo que é super comum
no oriente, então agora a gente já sabe: “Tem
uma pandemia chegando!” A maioria já
lembra o que tem fazer."

"A vontade de não usar máscara é grande,
mas aprendemos com ela você se sente
protegido, né, como se fosse um escudo.
Então não sei quando eles derem um sinal
verde a gente vai parar de usar e se sentir
livre... Sabe? A cabeça: “E o álcool em gel
então? É o meu companheiro.”

"Acho que a gente aprendeu muito sobre
higiene, lavar as mãos, não ir a lugares se
estiver resfriado, essas mini mudanças da
educação sanitária vão ficar.”

/

Homem, 34, Professor, São Paulo, Classe B

/

Mulher, 39, esteticista, São Paulo, Classe BC

/

Mulher, 33, microempresária, Caxias do Sul, Classe AB
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Vida suspensa

Fazer o que se fazia antes?
Quando? Apesar da vontade,
acham que vai demorar
A vida segue, com muita coisa suspensa, outras
diferentes, outras canceladas.
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O futuro da sociedade

Em quanto tempo sentem-se confortáveis para
realizar estas atividades
Já estou fazendo

Nos próximos 3 meses

Cortar o cabelo em um salão/
barbearia
Ir ao médico para consulta não
emergencial

8%

Praticar atividades físicas na
academia

8%

3%

Andar de avião

1%

14%

18%

17%

23%
16%
7%
9%

7%
10%

17%
6%

6%
17%

19%
16%

4%

14%

2%

6%

6%

15%

10%
14%

6%

2%
1%

14%
18%

16%

18%

17%

4%
4%

12%
12%

Nunca mais

14%

16%

16%

21%

5%

12%

17%

24%

6%

Encontro com desconhecido que
conheceu por app de relacionamento

14%

26%

12%

10%

18%

25%

11%

Somente com vacina

13%

20%

13%

Comer em um restaurante

Mais de um ano

20%

21%

Ir a churrasco/ almoço/ jantar em
casa de amigos
Visitar familiares idosos em suas
casas

Fazer uma viagem de final de semana

De 6 meses a 1 ano

31%

Ir à missa/ culto na igreja

Ir ao shopping center

De 3 a 6 meses

1%
1%

4%

8%

18%

7%

19%

11%

20%

1%
1%
1%

11%
14%

22%

3%
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