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O levantamento traz dados e análises para uma maior compreensão das 
mudanças na mentalidade do consumidor atual, e também explora as 
implicações potenciais para um mundo pós-pandêmico. 
 
 
A cada mês, a pesquisa “Deloitte Global State of the 
Consumer Tracker” aborda tendências em segurança, 
bem-estar financeiro, apetite para o consumo e 
atitude em relação às mudanças climáticas, entre 
outros temas. Confira a seguir os resultados do 
levantamento conduzido nos meses de novembro e 
dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. Em cada mês, 
foram entrevistados 1.000 consumidores no Brasil. 
 
 
Preocupação com a ômicron impacta comportamento 
do consumidor 
 
Houve, em janeiro de 2022, um aumento na 
preocupação dos brasileiros em relação à pandemia de 
Covid-19, em comparação a novembro de 2021. Além 
disso, os entrevistados no País demonstraram estar 
menos seguros em realizar determinadas atividades, 
em comparação com a amostra global. O número de 
pessoas que acreditam que a volta Às aulas não é 
segura também teve acréscimo em fevereiro, em 
relação a novembro. 
 
 
 

Sentimento de segurança por atividade 
 

  Brasil Mundo 

  nov/21 fev/22 fev/22 

Restaurantes 59% 53% 55% 

Hotéis 59% 52% 54% 

Voos 47% 41% 40% 

Serviços individuais 61% 50% 54% 

Lojas 56% 47% 62% 

Eventos presenciais 45% 33% 41% 

 
 
Acreditam não ser seguro voltar à escola 
 

35% 
Novembro/21 

46% 
Fevereiro/22 

 
Esse maior cuidado, decorrente da escalada de casos 
com a variante ômicron, teve impacto  
sobre o comportamento do consumidor, que aderiu de 
forma ainda mais intensa ao comércio virtual no 
decorrer do período. 
 



Participação esperada no comércio online 
 

  nov/21 dez/21 fev/22 

Eletrônicos 56% 59% 61% 

Roupas 40% 43% 45% 

Restaurante/Comida 43% 45% 43% 

Mobiliário 35% 38% 40% 

Cuidados pessoais 35% 37% 39% 

Utensílios domésticos 32% 34% 34% 

Mercearia 20% 23% 21% 

 
 
Intenção por viajar tem queda após breve aumento 
 
A intenção dos participantes em realizar viagens de 
lazer nas quatro semanas seguintes flutuou no 
trimestre: passou de 70% em novembro para 78% em 
dezembro de 2021, mas em fevereiro de 2022 caiu 
novamente para 68%. 
 
As intenções de viajar por diferentes meios nos três 
meses seguintes também registraram queda e 
chegaram a patamares menores do que em novembro 
do ano anterior. 
 
Têm planos de viagens de lazer para os próximos três 
meses por... 

  nov/21 dez/21 fev/22 

Hotel 41% 37% 42% 

Estrada/trilhos 35% 33% 34% 

Acomodação privada 30% 29% 32% 

Voo doméstico 26% 25% 25% 

Voo internacional 23% 22% 24% 

Aluguel de carro 24% 24% 23% 

Cruzeiro 15% 15% 14% 

 
 

 
O avanço dos casos de Covid-19 com a nova variante 
também incorreu em uma mudança na prioridade dos 
consumidores ao planejarem suas viagens. Em 
novembro de 2021, a possibilidade de manter o 
distanciamento social estava em quinto lugar entre os 
critérios para a escolha de um destino. Já em 
fevereiro, este item figurou em segundo lugar, atrás da 
proximidade do destino. 
 
Motivações para a viagem de lazer 

  nov/21 fev/22 

Perto de casa 46% (1º) 46% (1º) 

Permite distanciamento social 31% (5º) 38% (2º) 

Oferece atividades que eu gosto 36% (2º) 37% (3º) 

Desconto na passagem aérea 36% (3º) 35% (4º) 

Perto de uma atração principal 35% (4º) 32% (5º) 

 
 
Percepção sobre a economia se mantém 
 
Apesar dos desafios, 75% seguem acreditando que o 
cenário econômico vai melhorar nos próximos três 
anos. A preocupação com inflação, inclusive, 
arrefeceu, caindo de 84% em novembro para 76% em 
fevereiro. A percepção sobre os desafios para cumprir 
os compromissos financeiros manteve-se em um 
patamar similar no período. 
 
Preocupações dos consumidores 

  nov/21 fev/22 

Conta do cartão de crédito 77% 78% 

Poupança 76% 78% 

Aumento de preços 84% 76% 

Usar o cartão de crédito para esticar 
dívidas 27% 29% 

Honrar pagamentos 28% 26% 

Adiar compras grandes 27% 26% 
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