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Não podemos olhar para o futuro próximo
sem relembrar nosso passado recente.
PRECISAMOS DE CONTEXTO PARA COMEÇAR.

é um ano que chega 
depois de períodos 
conturbados, agitados 
e marcados por gran-
des transformações.

trouxe as mudanças. 
Drásticas, inespera-
das e jamais vistas 
antes. 

foi um período de maior 
adaptação, que chegou 
junto com a esperança 
de um futuro mais tran-
quilo e, sobretudo, longe 
do pior que a pandemia 
nos trouxe.

Para nosso futuro próximo, muitos usam a palavra normalidade e buscam seu signi-
ficado, mesmo que ele seja diferente agora, adaptado para novos tempos. Mas muito 
além do normal, o que as mudanças fazem é impulsionar. 

As grandes transformações mudam hábitos, despertam novos interesses e, nos negó-
cios, podem abrir espaço para a inovação. Além disso, elas podem reacender a espe-
rança e o otimismo que podemos ter perdido em razão das épocas mais difíceis.

A fim de explorar o que vem pela frente, lançamos novamente nosso relatório de Con-
sumer Trends. Neste material, trazemos para você as tendências sobre o consumo, os 
consumidores e, principalmente, as pessoas. Muito além do que elas compram e utili-
zam, as pessoas estão por trás desses dados e análises. 

Nas próximas páginas, você terá acesso às descobertas que os especialistas do Opi-
nion Box fizeram ao longo de 2021, assim como os insights que extraímos de dezenas 
de milhares de entrevistas com internautas brasileiros.

E nós esperamos que, ao entendê-las melhor, você consiga se preparar, encarar o fu-
turo e extrair o melhor dele.

Boa leitura e um bom futuro a todos nós.

DANI SCHERMANN

Head de Marketing 
do Opinion Box



QUEREMOS 
COMER 

MELHOR

A relação das pessoas com a comida pode ser bastante forte. 
Muito além do “Você é o que você come”, comer é um ato de 
autocuidado, de bem-estar, está relacionado à saúde e a forma 
como levamos nossa vida. Além de toda essa preocupação, tam-
bém é comum somar a alimentação de hoje ao impacto no meio 
ambiente. Queremos uma comida que não esteja ligada ao des-
perdício de recursos, à poluição e à destruição de biomas.

Hoje, já não comemos pelo prazer instantâneo e apenas por ele. 
Queremos comer bem, mas também queremos que as refeições 
sejam experiências. A alimentação está ligada à aparência física, 
ao peso, mas também ao hábito de cozinhar e à forma como ela 
faz com que nos sintamos bem.



Fonte: Pesquisa Tendências 2022 - Seção Alimentação, realizada pelo Opinion Box 
em Novembro de 2021. 2130 entrevistas, margem de erro de 2,1pp

REDUZI O CONSUMO OU DEIXEI DE COMER

FAST FOOD FRITURAS DOCES E
CHOCOLATES

38% 39% 34%

80% acreditam que comer é um ato de saúde.

Considerando os últimos 2 anos, 
58% dos brasileiros mudaram 
seus hábitos alimentares para 
melhor. 10% chegam a afirmar 
que se alimentam muito melhor 
hoje. 

Para o futuro, mais da metade 
pretende melhorar a relação com 
a alimentação. 80% dizem que 
comer bem é sinônimo de saúde. 
E esse hábito se reflete em todo 
o cotidiano das pessoas.

Entre os inimigos da boa ali-
mentação, certos grupos de ali-
mentos estão perdendo espaço 

na vida de quem busca uma ali-
mentação melhor.

Nos últimos anos, os ultrapro-
cessados, por exemplo, ganha-
ram destaque no debate sobre 
uma alimentação mais saudável 
e consciente. Se tornaram vi-
lões, de certa forma. Nomes im-
portantes da gastronomia, pes-
soas influenciadoras de opinião 
e, consequentemente, qualquer 
um que se interesse por alimen-
tação, passaram a buscar op-
ções mais naturais ao invés de 
alimentos prontos para comer.

43% reduziram o consumo ou deixaram de
comer ultraprocessados nos últimos anos



Existe uma certa dificuldade em falar, de forma conjunta, sobre 
corpo, saúde e bem-estar. Os três termos se referem a cuidados, 
preocupações e prioridades distintas.

Ao mesmo tempo, porém, o cuidado com a saúde, a relação com 
a aparência física e as práticas de bem-estar parecem estar mais 
ligados do que nunca.

CORPO, 
SAÚDE E A 

BUSCA PELO 
BEM-ESTAR

Uma rotina de cuidados com a pele, por exemplo, não é uma 
preocupação puramente estética. As marcas desse mercado já 
se posicionam como provedoras de momentos de prazer e bem-
estar. E as pessoas consumidoras absorvem essa ideia.

Já não são mais corpos magros e livres de gordura que são bus-
cados pela moda e pela propaganda, mas sim corpos mais próxi-
mos da beleza real e que reflitam hábitos saudáveis e a própria 
satisfação. O espaço da moda, onde o corpo sempre fica em evi-
dência, já não é destinado apenas a modelos super magras, mas 
também a corpos reais.



Fonte: Pesquisa Tendências 2022 - Seção Saúde, beleza e bem-estar, realizada pelo 
Opinion Box em Novembro de 2021. 2130 entrevistas, margem de erro de 2,1pp

72% passaram a se preocupar mais com
a própria saúde nos últimos 2 anos

Tirar um tempo para cuidar da 
própria saúde, seja usando pro-
dutos de beleza, se exercitando 
ou fazendo um check-up médi-
co, é bastante importante para 
muitos.

O autocuidado, termo que vem 
ganhando espaço na internet 
e na vida das pessoas recente-
mente, pode ser a palavra chave 
para entender a nova mentali-
dade das pessoas. 

O desafio para o futuro do au-
tocuidado existe para todas as 
pessoas. Não só para empresas 
desse setor ou para cada um de 
nós individualmente. Líderes de 
equipes, por exemplo, devem 
entender e compreender a for-
ma como cada indivíduo encara 

questões tão importantes para 
si mesmos. 

Em um cenário em que 56% 
acham que todo mundo deveria 
fazer terapia, esse exercício de 
entender e promover o autocui-
dado deve ser uma prioridade.

65% se sentem bem consigo mesmos
quando fazem uma rotina de beleza

Cuidar de si, hoje, envolve a integridade física, a aparência
externa e, sem dúvidas, o aspecto da saúde mental.

PRATICAR 
EXERCÍCIOS FÍSICOS 
REGULARMENTE

ADOTAR UMA
ROTINA DE CUIDADOS 
COM A PELE

CUIDAR DA SAÚDE 
MENTAL DE FORMA 
FREQUENTE

44% 56% 72%

NO PRÓXIMO ANO PRETENDEM



Os últimos anos também foram de grandes transformações no 
trabalho.

13% das pessoas que entrevistamos contaram que perderam o 
emprego. 10% mudaram de carreira. 21% passaram a trabalhar 
mais do que antes.

No início da pandemia, enquanto grande parte das empresas 
mandavam equipes inteiras para casa e praticamente apenas os 
serviços essenciais permaneciam abertos, muito se falou sobre 
o futuro do trabalho.

Muitos dos que se refugiaram e prosperaram no trabalho remo-
to previram que, em um futuro próximo, essa seria a nova reali-
dade do trabalho no Brasil.

Mas será que isso aconteceu?

A verdade é que o trabalho, se já não era, se tornou uma ques-
tão muito complexa na vida de cada profissional.

A NOVA 
RELAÇÃO COM 

O TRABALHO



Fonte: Pesquisa Tendências 2022 - Seção Trabalho, realizada pelo Opinion Box
em Novembro de 2021. 2130 entrevistas, margem de erro de 2,1pp

A pandemia mudou a forma como 66%
enxergam o trabalho em suas vidas

O “home office” é bem aceito, 
mas não deve ser visto como a 
única opção.

No momento em que as empre-
sas retomam a vida normal no 
escritório, há quem prefira ficar 
em casa e aproveitar os benefí-

cios de fugir do trânsito, de ficar 
perto das crianças, de ter seu 
próprio ambiente. Ainda assim, 
há quem valorize o convívio do 
escritório e não acredite que 
a produtividade é a mesma no 
trabalho de casa.
 

Em nossa pesquisa sobre o tra-
balho, 70% avaliaram que o 
home office é uma tendência 
que veio para ficar. Ainda assim, 
29% preferem trabalhar apenas 
presencialmente, se puderem 
escolher. 20% gostariam de um 
modelo híbrido, mas predomi-
nantemente presencial. Outros 
10% querem ficar igualmente 
em casa e no escritório.

Também impressiona o percen-
tual daqueles que vão priorizar 
o modelo de trabalho remoto 
em futuros trabalhos. Caso mu-
dem de emprego, 41% vão pro-

curar uma empresa na qual pos-
sa trabalhar remotamente 

Para as lideranças de empresas, 
fica o desafio de encontrar o 
meio termo. De mapear as ne-
cessidades da empresa, da pro-
dutividade, mas sempre con-
siderando o que profissionais 
distintos esperam do futuro do 
trabalho. Além das tendências, 
é preciso olhar para dentro de 
casa e entender que uma úni-
ca fórmula não vai atender às 
expectativas de empresas e de 
pessoas diferentes.

77% consideram importantes as interações 
entre pessoas no ambiente de trabalho



O termo internet das coisas data do finalzinho do século 20, mas 
o momento em que ele esteve mais presente na vida das pesso-
as, até sem que elas o conheçam, é agora.

As casas dos brasileiros estão cada vez mais conectadas, pelos 
aparelhos mais variados e com funções específicas.

Em um mundo que prevê 8 bilhões de assistentes de voz ativas 
até 2024, conforme estima a Juniper Research, é esperado que 
a internet leve as pessoas para um novo nível de comodidade e 
praticidade no dia a dia. A chegada do 5G ao Brasil, em especial, 
tende a acelerar esse movimento, permitindo conexões mais rá-
pidas e maior adesão a tecnologias até então muito novas.

Entre os dispositivos conectados, levantamos informações de 
que a maioria deles ainda é modestamente presente nos lares 
do Brasil. A SmartTV, sem dúvidas o mais popular deles, está na 
casa de 64% dos internautas entrevistados.

CASAS
CONECTADAS,

PESSOAS
FELIZES



Fonte: Pesquisa Tendências 2022 - Seção Tecnologia, realizada pelo Opinion Box 
em Novembro de 2021. 2130 entrevistas, margem de erro de 2,1pp

61%  se tornaram pessoas mais
“tecnológicas” e aprenderam a usar

tecnologias novas nos últimos 2 anos

Mas muito além das TVs, 
é crescente não apenas o 
número de pessoas que adere 
às tendências dos objetos 
conectados à internet. 27% 
têm, hoje, um smartwatch ou 
relógio inteligente. O mesmo 
percentual daqueles que 
possuem assistentes de voz.

Geladeiras inteligentes estão em 
14% das casas dos entrevistados, 
as lâmpadas em 17% e as fecha-

duras ligadas à internet, em 7%.
Se esses números te parecem 
modestos, prepare-se para o 
que o futuro lhe aguarda. Boa 
parte dos que não têm esse tipo 
de objeto em casa no momento, 
deseja tê-lo em breve.

As geladeiras conectadas, em es-
pecial, são objeto de desejo de 
24%, assim como os relógios do 
tipo smartwatch.

E todo esse movimento em bus-
ca de casas mais conectadas não 
é apenas uma vaidade de quem 
o deseja. A lição, nesse caso, é 
entender que as pessoas não 
querem utilizar as tecnologias 

apenas por capricho.

O que descobrimos com os con-
sumidores é que, para 72%, a 
tecnologia precisa ser útil.

72% têm objetos de tecnologia que
facilitam suas vidas em casa



Dinheiro é sempre uma questão delicada.

Independentemente da quantidade que você tem, o dinheiro é 
causa de ansiedade, mas também de otimismo, de esperança e a 
força por trás dos planos das pessoas.

O FUTURO DO 
DINHEIRO E O 
DINHEIRO DO 

FUTURO

Enquanto a situação econômica no Brasil não é das mais favo-
ráveis, como as pessoas se comportam em relação às suas pró-
prias finanças?

Em maio, o Opinion Box realizou uma pesquisa sobre o compor-
tamento financeiro no Brasil. Na ocasião, em parceria com a Xer-
pay, descobrimos que, para muitos, o sucesso está ligado a uma 
vida financeira saudável.



Fontes: Pesquisa Comportamento Financeiro, realizada por Opinion Box e Xerpay em abril de 2021. 
2.096 entrevistas, margem de erro de 2,1pp.  Pesquisa Tendências 2022 - Seção Dinheiro, realizada 
pelo Opinion Box em Novembro de 2021. 2130 entrevistas, margem de erro de 2,1pp

Para 27% dos entrevistados, sucesso é
alcançar a estabilidade financeira

Também descobrimos que 69% 
dos entrevistados têm medo de 
não conseguir ter uma reserva 
financeira no futuro. Além dis-
so, 29% nos contaram que pas-
sam a maior parte do mês sem 
dinheiro. 

E se a relação com dinheiro en-
volve um medo do futuro e a 
esperança de ter sucesso com 
uma vida financeira tranquila, o 
que podemos esperar?

Em uma nova pesquisa, quise-
mos entender o momento atual 
versus o que as pessoas espe-
ram para suas finanças no futu-
ro próximo.

O objetivo, para muitos brasilei-
ros, é segurar o que vem pela 
frente. 32% nos contaram que, 
em 2022, pretendem começar 
uma reserva financeira. Esse 
dado pode ser explicado pelo mo-
mento de mais instabilidade pelo 
qual passamos, causado, entre 
outras razões, pela pandemia. 

Se muitos perderam o emprego, 
a renda diminuiu. E colocando a 
pandemia como fator que provo-
cou mudanças no bolso das pesso-
as, há um paralelo interessante e 
mais positivo: enquanto 31% gas-
taram a reserva financeira nesse 
período, 44% conseguiram usar o 
período para construir a sua.

O que resta, então, é a esperan-
ça de se levantar e garantir uma 
vida mais tranquila daqui para 
frente.

Por outro lado, há quem se sin-
ta mais seguro e, inclusive, tem 
passado pelos últimos tempos 

apostando em investimentos. 
Novamente, com a seguran-
ça sendo uma prioridade, 35% 
aplicaram dinheiro em poupan-
ça ou previdência privada; 33% 
começaram a investir em renda 
fixa e, 28%, em ações.

32% pretendem começar uma
reserva financeira em 2022



Talvez você se lembre, lá no início da pandemia, em meados de 
2020, da campanha que até o próprio Instagram aderiu, pedindo 
para que as pessoas comprassem localmente.

Essa ideia, atrelada ao fechamento de empresas para o público, 
tinha como objetivo não deixar que pequenos produtores e ne-
gócios entrassem em colapso pela falta de clientes.

O que nem todo mundo pode saber ou se lembrar, porém, é que 
comprar de negócios locais é um movimento anterior a esse pe-
ríodo. É uma tendência que vem crescendo há algum tempo, com 
o objetivo de impulsionar pequenos negócios e aproximá-los de 
um número maior de clientes.

COMPRE DO 
PEQUENO, 

INCLUSIVE PELA
INTERNET



Fontes: Pesquisa Jornada de Compra Online nas PMEs, realizada por Opinion Box 
e Locaweb, em setembro de 2021. 2.157 entrevistas, margem de erro de 2,1pp. 

O resultado desse movimento 
pode ser bastante positivo. Di-
nheiro é injetado na economia 
local, o que gera um desenvolvi-
mento sentido pela sua própria 
comunidade. Além disso, cria-
-se uma relação ainda mais for-
te entre cliente e marca. Assim, 
quem compra pode ter uma ex-
periência melhor e sair dessa 
transação com maiores índices 
de satisfação.

A ideia de comprar do pequeno 
pode parecer algo que se resu-
me às compras nos comércios 

e produtores do seu bairro, por 
exemplo. Mas a verdade não é 
nem um pouco assim.

Pequenas e médias empresas 
estão conseguindo fazer a tran-
sição para o e-commerce com 
bastante sucesso.

Em uma pesquisa exclusiva do 
Opinion Box sobre a jornada de 
compra online em PMEs, nós 
descobrimos que 32% compram 
online igualmente em grandes e 
pequenas e médias empresas. 

Os pequenos negócios, motiva-
dos pelo isolamento social ou 
não, estão encontrando oportu-
nidades para vender nos mais 
diversos formatos online.

Sites e apps próprios, redes 
sociais e, em especial, os 

marketplaces, todos são opções 
para quem quer se aproveitar 
do auge em que se encontra o 
comércio digital no Brasil. Se 
antes essa era uma realidade 
apenas dos gigantes do varejo, 
o cenário agora é outro.

No último ano, 41% passaram a comprar
online de pequenos e médios negócios



Desde o início do século, o tema da sustentabilidade figura entre 
as preocupações com o futuro e, claro, as tendências que preci-
samos ficar de olho.

Entre Outubro e Novembro de 2021, os olhos do mundo se vol-
taram para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudan-
ças Climáticas de 2021 (COP26). A reunião, prevista para 2020 
mas adiada em razão da pandemia, levou governos, empresas e 
representantes da sociedade a discutir a urgência climática em 
escala global.

As discussões e acordos trataram das grandes pautas desse pro-
blema real, devastador e, ainda hoje, negligenciado por tantos. 
Um dos principais anúncios para o mercado brasileiro é o acordo 
que visa reduzir 30% das emissões de metano em relação aos 
níveis de 2020 até o final desta década - assinado por 97 países, 
incluindo o Brasil. 

A 
SUSTENTABILIDADE, 

MAIS UMA VEZ



Fonte: Infográfico Pesquisa Sustentabilidade,  realizado pelo Opinion Box
em Junho de 2021. 2.203 entrevistas, margem de erro de 2,1pp

A busca por um mundo mais 
sustentável é a pauta em diver-
sas outras esferas. As pessoas 
são impactadas individualmente 
por campanhas de conscientiza-
ção. Governos discutem os ru-
mos, as ações e promessas para 
o futuro. E as empresas não es-
tão isentas dessa discussão.

Já não é incomum que empre-
sas divulguem suas políticas de 
emissão de carbono. É o que 
Uber e iFood fazem e mostram 
para seus clientes, por exemplo.

Essa preocupação deve ser real 
pensando, obviamente, no futu-
ro do planeta. Mas além disso, 
para as empresas, é algo que as 
pessoas consumidoras esperam 
delas.

Em uma pesquisa que realiza-
mos em junho de 2021, entre-
vistamos milhares de pessoas 
para saber suas posições sobre 
questões sustentáveis, inclusive 
na relação com empresas.

Pensando nisso, adotar práticas sustentáveis não é só uma forma 
de garantir um futuro melhor para nós mesmos e para as próximas 
gerações. A sustentabilidade pode ser decisiva para os negócios.

O que descobrimos é que a sus-
tentabilidade pode ser decisiva 
para atrair clientes. 82% afirma-
ram que empresas que têm práti-
cas sustentáveis têm mais chances 
de conquistá-los como clientes. 

Depois do momento de compra, 
a satisfação do cliente ainda ten-
de a ser maior: 81% concordam 
que se sentem mais satisfeitos ao 
comprar produtos sustentáveis.

81% concordam que se sentem mais
satisfeitos ao comprar produtos sustentáveis

42% estão pessimistas em relação às
mudanças climáticas no Brasil e no mundo



Como você já deve saber muito bem, não faltaram dificuldades 
no nosso passado recente. Não só pela pandemia e a forma 
como ela afetou cada uma e todas as pessoas. O Brasil, em es-
pecial, enfrenta momentos delicados em diversas áreas, que 
vão além da saúde pública e passam pelo desemprego, pela 
economia e pelas tensões políticas.

E como o indivíduo brasileiro se sente diante disso?

Mais importante ainda: como as pessoas encaram o que ain-
da vem pela frente?

OTIMISTAS 
INDIVIDUALMENTE, 

PREOCUPADOS COM 
O CENÁRIO MACRO

Falar sobre otimismo e pessimismo não é uma tarefa simples. 

Os dois sentimentos podem entrar em conflito, podem se al-
ternar rapidamente e, como descobrimos na nossa pesquisa de 
tendências, podem ser sentidos em cenários distintos por uma 
mesma pessoa.

De forma geral, a pesquisa que realizamos sobre as perspecti-
vas de futuro dos brasileiros traz uma distinção entre o cenário 
micro e macro.



Pesquisa Tendências 2022 - Seção Perspectivas para o futuro, realizada pelo
Opinion Box em Novembro de 2021. 2130 entrevistas, margem de erro de 2,1pp

Em relação ao próprio futuro, a sensação é majoritariamente de otimismo.

Em contrapartida, em especial 
quando olhamos para o Brasil, 
existe um comportamento bas-
tante distinto: as pessoas estão 
divididas. 

Muitos temem pelo futuro no 
país, especialmente quando fa-

lamos em segurança pública, de-
semprego e a situação política 
do Brasil. Todos esses quesitos, 
quando avaliados na pesqui-
sa do Opinion Box, registraram 
maior percentual de pessimis-
tas do que de otimistas. 

Para quem quer entender e tra-
balhar com as emoções e senti-
mentos das pessoas em 2022, o 
desafio, então, se concentra nas 
questões sob as quais temos 
menor controle individual. Fe-
lizmente, por outro lado, pode-
mos terminar essa análise com 
dados mais positivos.

Apesar das dificuldades, a ideia 

de que pessoas brasileiras são 
mais positivas pode ser verda-
de. 2 em cada 3 brasileiros en-
trevistados se consideram oti-
mista, de forma geral.

28% chegam a se considerar 
muito otimistas. E quem sabe 
esse não é o pontapé inicial para 
ter um ano e um futuro melho-
res?

CARREIRA PRÓPRIA VIDA 
FINANCEIRA

SUA VIDA 
AMOROSA

64% 63% 63%

ESTÃO OTIMISTAS EM RELAÇÃO A

42%
SEGURANÇA ECONOMIA

49% 47%

ESTÃO PESSIMISTAS EM RELAÇÃO À

POLÍTICA 
BRASILEIRA



Sobre o

O Opinion Box levanta dados que podem ajudar você a navegar mais 
tranquilamente pelas incertezas do futuro.

Com as nossas soluções de pesquisa de mercado e customer experience, 
ajudamos empresas a tomar decisões mais inteligentes, baseadas em 
dados e não em achismos.

Ao combinar o conhecimento e a experiência do nosso time com 
tecnologias inovadoras, entendemos o comportamento e os desejos dos 
consumidores com agilidade, qualidade e a um preço acessível. Com as 
nossas soluções multiplataformas, já atendemos mais de 1.000 empresas 
de diversos tamanhos e segmentos.

Em 2022 e nos próximos anos, conte com a gente para levantar informações 
relevantes, interpretá-las corretamente e, claro, tomar as melhores 
decisões a partir delas.
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