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• A pandemia mundial do coronavírus esta trouxe sérios  

impactos em todos os setores da sociedade (saúde,  

educação, cultura) e na economia de modo geral: indústria,  

comércio e serviços, causando muitas incertezas para as  

empresas, profissionais e trabalhadores desses segmentos.

• O objetivo desta pesquisa é auferir informações do mercado  

e do consumo, que possam ajudar as empresas a  

entenderem melhor os impactos do coronavírus sobre o  

comportamento dos consumidores brasileiros de artigos 

para  casa (decorativos, cameba, UD, presentes etc.), 

facilitando o  seu planejamento para esse período de 

retomada paulatina  do comércio e da indústria.

• As análises aqui apresentadas se baseiam em dados de  

mercado e no comportamento de compra dos  

consumidores, influenciados pela pandemia.

• Amostragem:

Período de coleta: 3 a 8 de junho

Entrevistados: 404 consumidores de todo o Brasil,
Perfil: homens e mulheres acima de 25 anos  

Poder de compra: A a E

• Abordagem: a pesquisa foi realizada via web, através de  

questionários de autopreenchimento.

• Os resultados foram segmentados para os seguintes níveis  de 

poder de compra: A/B e C/D/E. Além de gênero e faixa  etária.

• São apresentados, ainda, alguns indicadores sobre as  

dimensões e o potencial do mercado de artigos para casa  

no Brasil e as mais recentes projeções para a produção e  

consumo desses produtos em 2020.

CONSIDERAÇÕES



MERCADO NO BRASIL
de artigos para casa no Brasil
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CONSUMO DE ARTIGOS PARA CASA NO VAREJO BRASILEIRO

Consumo no varejo local (sell-out)

R$ 83,8 bilhões
Em 2019

210 milhões de habitantes
R$ 400 gastos por habitante ano

R$ 1.214 gastos por domicílio ano
69 milhões de domicílios

Fontes: IEMI / IBGE
(1) Taxa anual de crescimento nominal (sobre valores em R$, sem descontar a inflação), período 2013 a 2016
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CONSUMO DE ARTIGOS PARA CASA NO VAREJO BRASILEIRO
| LOJAS FÍSICAS E DIGITAIS

Fontes: IEMI / IBGE
(1) Taxa anual de crescimento nominal (sobre valores em R$, sem descontar a inflação), período 2013 a 2016

Total: R$ 83,8
 bilhões em 2019

    Varejo Físico (sell-out)

R$ 79,5 bilhões 
(94,9%)

    E-commerce B2C (sell-out)

R$ 4,3 bilhões (5,1 %)

 3,0% de taxa de crescimento

 4,5 mil municípios com lojas

 170,8 mil pontos de venda
 2,7 milhões de compradores

 R$ 350 por compra

 24% de taxa de crescimento
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Fonte: IEMI / IBGE / SECEX
(*) valores FOB;

TAMANHO DA OPORTUNIDADE PARA A INDÚSTRIA LOCAL

    Produção a valores de fábrica (sell-in)

R$ 38,5 bilhões*
Em 2019

US$ 1,4 bilhão em importações*
US$ 1,0 bilhão em exportações*

20,8 mil unidades produtivas
342 mil empregos diretos e indiretos
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DIMENSÕES DO SETOR DE ARTIGOS PARA CASA NO BRASIL
| CADEIA DE SUPRIMENTO

Fontes: IEMI / IBGE
(1) Taxa anual de crescimento nominal (sobre valores em R$, sem descontar a inflação), período 2013 a 2016
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MERCADO ALTO
23,4% da população

50,1% do consumo

MERCADO POPULAR
76,6% da população
49,9% do consumo

CONSUMO DE ARTIGOS PARA CASA POR PODER DE COMPRA 

Poder de Compra - Critério Brasil

A/B representa o mercado 

de alta decoração com 23% da 

população e 50% do gasto das 

famílias com artigos para casa, 

totalizando R$ 42,0 bilhões em 2019.

O mercado popular responde          

por 77% da população e 49%           

do consumo, totalizando                        

R$ 41,8 bilhões.

Fontes: IEMI/IBGE/ABEP - Critério de classificação Econômica Brasil (CCEB), 



COMPRARAM ARTIGOS PARA CASA ESSE ANO | 2020

Você realizou a compra de artigos para casa* esse ano?

Por conta do isolamento social, uma grande parte dos consumidores  ainda 

não realizaram suas compras de produtos de artigos para casa*,  esse ano. 

Porém, no geral, mesmo com a pandemia, o índice dos que  compraram 

chega a 57% dos consumidores, compondo a maioria da  população no país. 

Em Consumidores  
Amostra = 404

Comprou  
57%

Não comprou  
43%

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho,utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI 9



IMPACTOS NO CONSUMO
pela pandemia do coronavírus



SL  
21%

NO
5%

NE  
20%

SE
45%

CO  
9%

PERFIL AMOSTRAL 
| 2020

Gênero:

58% 42%

Idade: Poder de compra:

Região:

A pesquisa sobre os impactos do 

coronavírus sobre os hábitos de  compra 

de cama, mesa e banho, utilidades 

domésticas e artigos decorativos, nos 

consumidores brasileiros, teve suas 

entrevistas  realizadas entre os dias 03 a 

08 de junho e contou com a  participação 

de 404 consumidores que compraram ou 

planejam  comprar ainda esse ano esses 

artigos, distribuídos da seguinte  forma:

Em Consumidores  
Amostra = 404

A/B  68%

C/D/E
32%

Fonte: IEMI
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45%

34%

14%

5%

De 25 a 34

De 35 a 44

De 45 a 54

De 55 a 64

1%DE 64



MOMENTO DE VIDA ATUAL DOS CONSUMIDORES | 2020

Qual seu momento de vida atual, em relação à construção, reforma ou 

decoração de seu imóvel?

Considerando apenas o grupo de consumidores que compraram ou planejam 

comprar artigos para casa* esse ano, 41% deles disseram  que estavam 

decorando, 21% construindo/reformando a sua  residência. Os 39% restantes, e 

que compraram ou pretendem  comprar esse ano, neste momento, não estão 

em fase de construção  e muito menos de decoração do lar.

Em % de Consumidores  
Amostra = 404

41
%

21
%

39
%

Estou (re)decorando minha casa ou  
apartamento

Estou construindo / reformando minha  
casa ou apartamento

Nenhuma das alternativas anteriores

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI
11



12

ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DO COVID-19 | 2020

Você ou sua família passaram ou estão passando pela experiência da “quarentena”
(isolamento social, home-office, ensino a distância) por conta do Coronavirus?

Fonte: IEMI

Em Consumidores  
Amostra = 404

Através desta questão, avaliamos o nível de restrição ao comércio  com o 

impacto do isolamento social no Brasil, onde 59% dos  consumidores, 

informaram que já estavam retornando às suas  atividades normais, nas 

cidades em que residem. Já, 41% deles,  ainda estão vivendo sob medidas 

mais restritivas, de isolamento  social, devido ao momento atual da 

pandemia, na região.

Passamos e ainda 
estamos em  quarentena

Passamos, mas na cidade já está  
retomando as atividades normais

41%

59%



DESEJO OU NECESSIDADE DE COMPRA NA QUARENTENA | 2020

Em Consumidores  
Amostra = 404

Durante o período da quarentena, em que você permaneceu/permanece em 
casa, você se sentiu/sente incomodado pela falta,  desgaste ou 
envelhecimento das linhas de produto mencionadas abaixo e sentiu desejo ou 
necessidade de comprar/renovar?

No período da quarentena, com o isolamento social, 68%  dos consumidores 

disseram que sentiram necessidade de  comprar/renovar seus artigos para casa e 

por volta de 1/3,  não sentiram nem desejo, nem necessidade de fazê-lo.

Sim
68%

Não  
32%

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI 14



ARTIGOS PARA CASA COMPRADOS NA QUARENTENA | 2020

Ao sentir esse desejo ou necessidade, quais linhas de artigos 
para casa* você comprou, mesmo  estando em quarentena?

Em Consumidores  
Amostra = 404

Considerando especificamente o período da quarentena, 44%  dos consumidores 

disseram que compraram utilidades  domésticas, outros 37% disseram que 

compraram cama, mesa e  banho, enquanto que 19% adquiriram artigos decorativos 

para o  lar. No geral, 57% compraram artigos para casa nesse período.

19
%

Utilidades domésticasCama, mesa e banhoArtigos decorativos

15

37
%

44
%

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI



PRETENSÃO DE COMPRA (FUTURA) | 2020

Você planeja comprar artigos para casa* nas próximas semanas, ou ainda  
esse ano (independente se já comprou ou não)?

39% dos consumidores pretendem realizar suas compras de  artigos de 
casa, ainda este ano, independente das restrições  motivadas pela 
pandemia, já 28% dos consumidores realizarão  suas compras nas próximas 
semanas.

Em Consumidores  
Amostra = 404

39
%

28
%

23
%

9
%

Pretendo comprar ainda este ano

Pretendo comprar nas próximas  semanas

Pretendo comprar, mas ainda não  sei quando será

Não pretendo comprar

16

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI



Em Consumidores  
Amostra = 404

Com as restrições para as lojas físicas (fechadas por conta do  
coronavírus), como você pretende realizar essa compra?

Entre os consumidores que pretendem comprar artigos para casa  nas 

próximas semanas, 40% o farão através da internet, já que boa  parte das lojas 

físicas se encontram fechadas. Os demais pretendem  esperar as lojas físicas 

reabrirem, com preferência para as lojas  especializadas em decoração (33%) e 

de departamento (18%).

CANAL PARA REALIZAR A COMPRA

40
%

33
%

18
%

4
%

3
%

Internet

Loja especializada

Loja de departamento

Hipermercado/supermercado

Homecenter

17
Fonte: IEMI



DIFICULDADES PARA REALIZAR A COMPRA ONLINE | 2020

Supondo que esteja pesquisando esses produtos online, tem percebido 

alguma dificuldade no processo de realização da compra?

Entre os consumidores que pretendem realizar suas compras  online, 33% 

disseram que os preços estão caros. Entretanto,  27% dos consumidores não 

encontraram nenhuma  dificuldade para comprar online.

Em Consumidores
Amostra = 404

33%

18

27%

25%

9%

7%

Os preços estão muito caros

Não encontrei dificuldade

Não estou pesquisando

Não encontro o produto

Não encontro a marca desejada

Fonte: IEMI



DIFICULDADES PARA COMPRAR INDEPENDENTE DO CANAL | 2020

De uma maneira geral, quais dificuldades que têm notado por conta da 

pandemia do Coronavírus?

Dentre os consumidores que pretendem realizar suas compras, mesmo  diante 

da quarentena, apontaram que a maior dificuldade da  efetivação dessas 

compras é pelo motivo das lojas que se encontram  abertas não atenderem suas 

necessidades, já 29% informaram que a  maior dificuldade é o prazo de entrega 

online não atender suas  necessidades.

Em Consumidores  
Amostra = 404

32
%

29
%

9
%

8
%

7
%

15
%

As lojas que estão abertas não
atendem as minhas necessidades

O prazo de entrega no online não
atende a minha necessidade

A comunicação com a marca
(empresa) é difícil

Os sites não atendem minhas
necessidades

Não entregam no meu endereço

Outros

19
Fonte: IEMI
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MOTIVAÇÕES PARA COMPRAR PELA INTERNET | 2020

Em Consumidores  
Amostra = 404

O que o motivaria a comprar alguma dessas linhas de produto, mesmo com as 

restrições atuais por conta do Coronavírus?

Questionados sobre o que poderia motivar esses consumidores a  comprar artigos para 

casa, em meio à pandemia, 19% deles afirmou  que “nada os faria a comprar agora”. 

Para a grande maioria, porém  (81% do total), o que mais os motivaria a comprar nesse 

momento  seriam descontos atraentes (58%) e frete grátis (53%), na compra online.

58
%

53
%

24
%
24
%

19
%
19
%

12
%

Aumento expressivo na quantidade de parcelas

Desconto relevante no preço do  produto

Frete grátis

Prazo curto de entrega

Desconto especial para pagamento à vista

Nada me motivaria

Cupons especiais de desconto

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI

3%Prazo de troca amplo
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OUTRAS MOTIVAÇÕES PARA COMPRAR ARTIGOS PARA CASA | 2020

Que algo mais te motivaria a comprar essas linhas de produto, mesmo com 

as restrições atuais por conta do Coronavirus?

Questionados sobre o que mais poderia motivar esses  consumidores a comprar 

artigos para casa, em meio à pandemia,  43% dos consumidores afirmam que 

nada mais os motivaria, além  de preços baixos e promoções.

Em Consumidores
Amostra = 404

43
%

31
%

28
%

27
%

25
%

24
%

Nada me motivaria além de preços
baixos e promoções

+  informações e detalhes sobre o  produto

Conteúdos de casa e decoração

Sugestões/dicas de produtos com  base no 
meu gosto/itens que já  comprei

Sugestões/dicas de produtos de  
como usar/combinar os itens

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI

Recomendação/reviews de outras  pessoas



PUBLICIDADE E PROPAGANDA
visualização e motivação de compra
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VISUALIZAÇÃO DE PROPAGANDA QUE MOTIVA A COMPRA | 2020

Após o fechamento das lojas físicas, por conta da pandemia, você 

viu alguma propaganda que  te motivou a realizar a compra dos 

produtos de artigos para casa?

44% dos consumidores afirmaram que foram motivados a  comprar 

artigos para casa*, através de alguma propaganda  que visualizaram 

neste tempo de isolamento social.

Em Consumidores  
Amostra = 404

Não  56%Sim  44%

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI
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CANAIS ONDE VIU A PROPAGANDA QUE MOTIVOU A COMPRA | 2020

Após o fechamento das lojas físicas, por conta da pandemia, em quais canais de comunicação você viu propaganda dessas linhas 
de produto (roupas de cama, mesa e banho, artigos decorativos ou utilidades domésticas) e que te motivaram a comprar?

40% dos consumidores informaram que visualizaram as  propagandas dos produtos que pretendem comprar nos sites das  lojas, outros 
37% visualizaram essa mensagem pelas redes sociais.

40
%

37
%

35
%

25
%

16
%

Site da loja

Redes sociais (instagram/facebook)

App da loja

Site de busca

Não me motivei a comprar 
com nenhuma propaganda

Email 15
%

11%

10
%
10
%

6%

3%

Rádio/TV

Youtube

WhatsApp

Jornal/Revista

Site de notícias/conteúdo

Em Consumidores  
Amostra = 404

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI
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CANAIS DE RELACIONAMENTO COM AS LOJAS | 2020

Quais canais de comunicação você está utilizando para se relacionar com as 

lojas que costuma comprar artigos para casa?

Entre os consumidores que pretendem realizar a compras de artigos  para casa 

comprar, 61% está mantendo contato com as lojas onde  deseja comprar através 

do site da loja, enquanto que outros 42%  estão fazendo uso dos apps dessas lojas.

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI

61
%

42
%

31
%

25
%

16
%

Site da loja

App da loja

Instagram

Facebook

WhatsApp

Email 12
%

10
%

Nenhum canal de comunicação
Em Consumidores  

Amostra = 404



PERÍODO PÓS-PANDEMIA
mudanças no comportamento de compra
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MUDANÇA NOS HÁBITOS DE COMPRA APÓS A PANDEMIA | 2020

Você acredita que após a pandemia do Coronavirus a forma como você 

realiza a compra desses produtos irá mudar?

74% dos consumidores apontaram mudanças de comportamento após a  

pandemia, com destaque para os que informaram que passarão a comprar 

mais  pela internet (24%), 16% buscarão economizar ao máximo nas compras, 

enquanto  14% irão tentar aproveitar as promoções que virão.

26
%24

%

16
%

14
%

10
%

5
%

3
%

Não, continuarei a comprar da forma que  
sempre fiz

Sim, passarei a comprar mais pela internet

Sim, pretendo comprar, mas de forma mais comedida

Sim, vou aproveitar as promoções para
comprar tudo o que estou precisando e não…

Sim, vou comprar menos por impulso

Sim, vou preferencialmente comprar em 
lojas menores e mais perto de casa

Sim, vou comprar preferencialmente em  
shoppings, porque serão mais seguros

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI

Em Consumidores  
Amostra = 404
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CANAL PREFERIDO APÓS A PANDEMIA | 2020

Considerando o período pós-pandemia e já com a reabertura do  comércio em 

sua cidade, por favor informe qual será a sua preferência  para consumir as 

linhas de produto de artigos do lar

Após o término da pandemia, com a reabertura do comércio, 56%  dos consumidores 

continuarão a realizar suas compras de artigos  para casa, nas lojas físicas. Já 44% 

dos consumidores informaram que  darão preferência para o e-commerce, em suas 

compras, refletindo  o efeito do crescimento das vendas pela internet, durante o  

isolamento social.

Loja física  
56%

Internet  
(ecommerce)  

44%
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Considerando o período pós-pandemia e já com a reabertura do comércio em 

sua cidade,  por favor informe qual será a sua preferência para comprar as linhas 

de produto de artigos  do lar nas lojas físicas.

Dos 56% de consumidores que manterão sua rotina de compras  de artigos do lar 

nas lojas físicas, 59% afirmam preferir comprar  em lojas localizadas na rua, 

enquanto outros 41% preferem  comprar nos shoppings centers.

LOCAL PREFERIDO DA LOJA APÓS A PANDEMIA

Loja de rua  
59%

Loja de  
shopping  

41%

Nota: (*) Inclui cama, mesa, banho, utilidades domésticas e artigos decorativos

Fonte: IEMI

Em Consumidores  
Amostra = 404



PLANOS DE QUEM ESTÁ DECORANDO DURANTE A PANDEMIA | 2020

Em Consumidores  
Amostra = 404

Se você informou que estava (re)decorando seu imóvel, por favor, quais são os seus 

planos no momento

65% continuam a decorar seu imóvel, mesmo diante de pandemia.  Embora metade deles esteja 

esperando as restrições acabarem  para retomar. Apenas 4% irá suspender sem previsão para 

retomar.  Os demais 30% não estavam redecorando as suas casas nesse  momento.

33
%

30

32
%

30
%

4
%

Continuar a (re)decorar o meu  imóvel 
mesmo durante o período  da pandemia

Suspender a decoração e só  retomá-la 
após o fim do período da  pandemia

Não estou (re)decorando

Suspender em definitivo sem  
previsão para retomar

Fonte: IEMI

Pergunta de múltipla escolha



CUIDADOS QUE O CLIENTE ESPERA DAS LOJAS FÍSICAS APÓS A PANDEMIA

Ao considerar essa compra em uma loja física, quais os cuidados que você espera

/exige das lojas para que você se  sinta motivado e seguro a voltar a comprar lá?

Após o término da pandemia, com a reabertura do comércio, 69% dos  consumidores 

esperam que as lojas físicas tenham constante limpeza e  higienização das áreas de 

venda e de exposição dos produtos, além  da exigência do uso de máscara para todos 

os clientes que  frequentarem a loja (67%).

Em Consumidores  
Amostra = 404

69
%

31

67
%

67
%

50
%

43
%

29
%

Limpeza e higienização frequente das  
áreas de venda e exposição

Exigência de uso de máscara para todos  os 
clientes que frequentarem a loja

Fornecimento gratuito de álcool gel para  os 
clientes

Uso obrigatório de máscaras e luvas pelos  
funcionários da loja

Layout readequado para garantir o  
distanciamento social

Selos e certificações de boas práticas na  
proteção contra a contaminação do vírus

Fonte: IEMI

Pergunta de múltipla escolha



IMPACTOS SOCIAIS
renda, emprego, convívio



IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL NA RENDA FAMILIAR | 2020
Como a pandemia afetou a sua renda?

Devido ao isolamento social, por motivo da pandemia do  

coronavírus, houve um impacto de redução salarial, afetando 59%  

dos trabalhadores, ou seja, uma parcela superior a 1/3 dos  

trabalhadores não foram afetados

Em Consumidores  
Amostra = 404

59
%

37
%

4
%

A minha renda diminuiuA minha renda aumentou

33

Não afetou a minha renda

Fonte: IEMI



IMPACTO DA PANDEMIA NO TRABALHO/EMPREGO | 2020

Como a pandemia afetou o seu trabalho/emprego?

A paralisação da economia gerada pela pandemia do novo coronavírus  

impactou 63% dos trabalhadores, destes 21% sofreram redução salarial, 

já  19% tiveram redução na jornada de trabalho, entretanto 34% dos  

trabalhadores não sofreram nenhuma perda.

Em Consumidores  
Amostra = 404

34
%

19
%

18
%

15
%

9
%

3
%

3
%

Não afetou o meu  
trabalho/emprego

Estou com redução de jornada

Sou autônomo/empresário e estou  
ganhando menos

Estou afastado temporariamente

Perdi o meu emprego

Sou autônomo/empresário e estou  
ganhando mais

Estou fazendo horas extras

34
Fonte: IEMI



MUDANÇA DE HÁBITO NO TRABALHO APÓS A PANDEMIA | 2020
Comparativamente ao período anterior à quarentena, como você acredita que irão  
mudar os seus hábitos em relação ao trabalho, após o fim das restrições da pandemia

Aqui os consumidores relatam como deverá se 

modificar  os seus hábitos no trabalho, após o 

período da  pandemia. Dentre eles destacamos a 

redução na  frequência de almoços em 

restaurantes e de reuniões  presenciais, com o 

consequente aumento das reuniões  online e 

maior número de profissionais levando comida  

de casa.

Quanto ao home-office, 59% dos entrevistados 

passaram  a compreender a jornada profissional 

em home office  como um tempo maior com a 

família, a cuidar melhor  das tarefas domésticas e 

mais atenção com os filhos, que  será mais 

valorizado daqui para a frente.

Reuniões presenciais 56% 34% 9%

Frequentar hotéis 55% 37% 8%

Viagens a trabalho 51% 41% 8%

Transporte público 41% 48% 11%

Home-office 19% 27% 54%

57
%

16% 25%

11%

37
%

36%

6
%

59
%

53%

Almoçar em restaurantes

Reuniões online

Levar o almoço de casa

Diminuirá Manterá Aumentará
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MUDANÇA DE HÁBITO DE VIDA APÓS A PANDEMIA | 2020
Comparativamente ao período anterior à quarentena, como você acredita que irão  mudar 
os seus hábitos em relação ao trabalho, após o fim das restrições da pandemia

A crise do coronavírus deverá fazer com que  

alguns hábitos da população se modifiquem  

daqui para frente.

Segundo os pesquisados, tendem a diminuir a  

frequência em bares e restaurantes, cinemas,  

teatros e academias, viajar de férias.

Devem crescer hábitos como lavar as mãos  

regularmente, usar máscaras na rua, lavar as 

roupas com maior frequência, praticar  

exercícios e ficar mais tempo em casa com a  

família e amigos.

Em Consumidores  
Amostra = 404

Frequentar Clubes/Academias 42% 44% 14%

Frequentar Cinemas/Teatros 42% 44% 14%

50
%

36%

26%

16%

11%

8%

7%

38
%

45%

47%

23%

44%

44%

24%

17%

37%

13
%

19%

27%

62%

45%

48%

69%

80%Lavar as mãos 3%

60%Lavar roupas de cama e vestuário 2%

Frequentar bares/restaurantes

Viajar de férias

Frequentar Parques

Usar máscaras na rua

Ficar em casa com família/amigos

Praticar exercícios

Higienizar compras de mercado e
produtos novos adquiridos

Diminuirá Manterá Aumentará
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MUDANÇA NO COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO A CASA | APÓS A PANDEMIA
E após a pandemia? Quais comportamentos adquiridos nesse período, que você  acredita que irá incorporar (manter) em 
relação a seu convívio em casa:

Com o isolamento social, houve uma  mudança 

no comportamento das pessoas  com relação a 

sua casa, que mesmo após  a pandemia, será 

incorporado no dia a dia  de convívio em sua 

casa,

25% dos entrevistados disseram que  valorizará 

ainda mais o tempo em que fica  em casa.

Outros 16% investirá em suas residências  para 

deixá-las mais confortável e funcional

Em Consumidores  
Amostra = 404

25
%

37

16
%

15
%

14
%

13
%

8
%

4
%

4
%

2
%

Valorizar ficar mais tempo em casa

Investir para deixar a minha casa mais confortável/
funcional

Fazer atividades em casa que antes fazia fora  
(como esportes, cursos etc.)

Nada mudará

Assumir mais tarefas que antes contratava/realizava  
fora (cozinhar, lavar/passar, roupas, pequenos  consertos 

etc.)

Vou receber mais os amigos e familiares em casa ao
invés de sair

Investir para deixar a minha casa mais bonita

Reformar/ mudar móveis e decoração para atender  
todas as necessidades da minha família (trabalho,  filhos 

etc.)

Consumir conteúdos sobre casa e decoração

Fonte: IEMI



Está claro que o fechamento do comércio e todas as restrições  

impostas para o controle do coronavírus, vêm exercendo grande  

impacto sobre o consumo de artigos para casa no Brasil, e  deverá 

continuar a exercer influencia sobre esse mercado, por  um 

período que irá muito além do término da pandemia.

De maneira geral, estes são considerados bens de consumo  

permanentes, uma vez que são artigos de necessidade constante  

nos lares, além de estarem fortemente atrelados ao momento de  

vida das famílias: como aquisição, construção ou reforma de  

imóveis, ou mesmo à redecoração da casa ou ambientes. Nas  

famílias de menor renda, essa compra é mais pontual e  paulatina, 

condicionada ao crédito e à confiança no emprego,  que no médio 

prazo sofrerão com a queda da demanda  agregada no País, 

como resultado desse período de restrições.
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Apesar disso, acreditamos que o momento do mercado antes da crise era 

bastante favorável e há boas possibilidades, caso o  retorno do comércio 

ocorra em tempo, de ainda assistirmos a  uma retomada do consumo no 

formato em “V”, mesmo que em  proporções mais restritas no período 

pós-pandemia. Essa  expectativa é reforçada por essa pesquisa, onde 90% 

dos  consumidores que compraram, ou pretendiam comprar artigos  para 

casa esse ano, pretendem dar continuidade a seus planos  de consumo após 

o reabertura do comércio, mesmo que 16%  pretenda fazê-lo de uma forma 

mais comedida (economizando).

Outro ponto a ser considerado é a maior valorização pelos consumidores do 

seu “tempo em casa”, o que tem favorecido  um maior investimento em 

artigos para casa.

Por último, há que se destacar uma provável expansão do  consumo online 

desses produtos, que ainda hoje ocorre em  proporções modestas no Brasil: 

~5,1% do total do varejo.



A seguir, destacamos alguns fatores a serem observados pelas marcas, de

artigos para casa, para uma boa performance na reabertura do varejo:

• Oferta qualificada e diversificada de produtos como principal atrativo 

e  diferencial competitivo para as lojas, com novidades em destaque;

• Promoções atraentes que gerem estímulo real à demanda (descontos,  

prazos, serviços, prêmios, etc.), com destaque para a oferta de crédito,  

em maior número de parcelas;

• Garantias contra a propagação nas lojas, com medidas de proteção  

expostas de forma visível para conhecimento dos consumidores (que  

ainda estarão assustados com os riscos de contaminação);

• Soluções integradas (multicanal) onde o que o consumidor encontrar 

na  loja online, possa ser retirado no ponto de venda, ou ao escolher 

um  produto na loja física, preferir efetivar a compra pela loja online.

Enfim, mais do que nunca as marcas tendem a vender mais e melhor  

fazendo uso intensivo da internet, de modo coordenado com as suas lojas  

físicas e redes sociais.
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PROJEÇÕES IEMI 2020 | IMPACTOS NO VAREJO BRASILEIRO
Previsão para as vendas acumuladas de artigos para casa| baseado nos resultados até Abril de 2020

Varejo de Artigos para Casa:

Embora o cenário ainda seja incerto em relação  

ao fim das restrições ao varejo convencional, por  

conta da pandemia, estamos atualmente em fase 

de reabertura gradual do varejo especializado em 

decoração, nos principais  centros de consumo 

do país. Com base em  dados apurados até maio 

desse ano e os  históricos recentes de anos 

anteriores, estimamos  que as vendas anuais de 

artigos para casa no  varejo sofra uma perda 

acumulada de -7,6% em  2020, nas vendas 

nominais, frente aos resultados  de 2019.

-7,6% em 2020
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PROJEÇÕES IEMI 2020 | IMPACTOS NA PRODUÇÃO LOCAL
Previsão para as vendas acumuladas de artigos para casa| baseado nos resultados até Abril de 2020

-8,5% em 2020  
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Produção de Artigos para Casa:

Ao analisarmos as projeções da produção de  

artigos para casa no Brasil, partindo do mesmo  

cenário do varejo, a curva de desempenho  mostra 

clara evolução no formato em “V”, mas  com 

retorno mais lento após o choque do  fechamento 

do comércio especializado em  decoração. Como 

resultado estima-se uma forte  redução nos níveis 

de fabricação, mesmo após o  fim do período de 

restrições e ao longo de todo o  ano de 2020. No 

acumulado do ano 2020, o  cenário mais provável é 

o de uma queda de 8,5%  no valor das vendas 

nominais, quando  comparadas com os resultados 

apurados em  2019.

Fonte: IEMI
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