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Metodologia do estudo



Universo e amostra do estudo8

• O estudo tem como objetivo geral avaliar o impacto do coronavírus nos supermercados do Paraná.

OBJETIVO

• O estudo apresenta uma amostra de 3.453 consumidores paranaenses que frequentam supermercados, distribuídos 
entre homens e mulheres, com idade acima de 16 anos.

AMOSTRA

• A margem de erro é de 2%, considerando grau de confiança de 95%, sendo satisfatória para uma análise estatística.

MARGEM DE ERRO

• A coleta de dados foi realizada via internet no período de 3 a 7 de julho de 2020.

PERÍODO DE CAMPO

• As perguntas cuja soma das porcentagens não totalizam 100% são decorrentes de arredondamentos ou de múltiplas 
respostas.

• Nas questões abertas, as respostas com pouca significância estatística são somadas e colocadas como outras citações.

• As perguntas classificadas como estimuladas, são feitas através de uma lista que é passada para os entrevistados 
escolherem algumas das alternativas. E as espontâneas, onde não é dada nenhuma alternativa para resposta.

OBSERVAÇÕES
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Avaliação do impacto do coronavírus 
nos hábitos de compra dos 
paranaenses em supermercado



Frequência que os paranaenses tem ido ao supermercado, 
considerando a pandemia do coronavírus (Estimulada única)
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Fonte: Datacenso

Base: 3.453 entrevistas.

De acordo com a

pesquisa, a maior parte

dos paranaenses está

indo ao supermercado

“semanalmente”.

6%

58%

23%

8% 5%

Diariamente Semanalmente Quinzenalmente Mensalmente Outros



A frequência que vai ao supermercado aumentou, diminuiu ou se 
manteve durante o período da pandemia (Estimulada única)
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Fonte: Datacenso

Diminuiu

63%

Se manteve 

igual

29%

Aumentou

8%

Base: 3.453 entrevistas.

A maioria dos entrevistados 

afirmou que a frequência 

com que vai ao 

supermercado diminuiu 

devido a pandemia.



Avaliação dos cuidados e prevenção no combate ao coronavírus 
nos supermercados que frequenta (Estimulada única)
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Fonte: Datacenso

5% 7%

21%

41%

25%

66%

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Grau de

Desempenho

(Bom + Ótimo)

Base: 3.453 entrevistas.

Na avaliação dos 
supermercados em relação aos 
cuidados e prevenção 
orientados pelo Ministério da 
Saúde, 41% dos entrevistados 
classificam esses cuidados 
como “bom”, seguido de 
“ótimo”. Porém o grau de 
desempenho ficou abaixo do 
mínimo aceitável (80%).



Percentual de supermercados que os entrevistados frequentam e 
acreditam que estão tomando as medidas corretas de prevenção 

ao coronavírus (Espontânea única)
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Fonte: Datacenso

Sim, estão 

tomando as 

medidas certas

99%

Não estão tomandos as 

medidas certas

1%

Base: 3.453 entrevistas.

Segundo o estudo, 

praticamente todos os 

entrevistados afirmaram que 

o supermercado que 

frequenta está tomando 

medidas corretas em 

relação a pandemia do 

coronavírus.



Medidas que o supermercado que frequenta está adotando
(Espontânea múltipla)
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Fonte: Datacenso

Base: 3.426 entrevistas.

84%

80%

77%

76%

75%

57%

49%

46%

38%

36%

30%

26%

7%

2%

Chão marcado com espaçamentos de 2 m na fila dos caixas

Suporte para álcool em gel na entrada

Disponibilização de um funcionário para passar álcool em gel

Barreira de proteção nos caixas

Higienização de carrinhos e cestinhas

Controle do fluxo de pessoas

Restrição da entrada de crianças menores de 12 anos

Atendimento limitado em 30% da capacidade da loja

Venda online (WhatsApp, site, aplicativos, etc.) para idosos

Permissão da entrada de apenas um membro da família

Suporte para álcool em gel em vários locais no…

Todos os funcionários dos caixas com luvas

Tapetes higiênicos

Verificação da temperatura

As principais medidas que os

supermercados estão adotando

para a prevenção da

disseminação do coronavírus

mais citadas são:

1. Chão marcado com

espaçamentos de 2 m na fila

dos caixas;

2. Suporte para álcool em gel

na entrada;

3. Disponibilização de um

funcionário para passar

álcool em gel;

4. Barreira de proteção dos

caixas;

5. Higienização dos carrinhos e

cestinhas; e

6. Controle do fluxo de

pessoas.



Percentual de entrevistados que já fez suas compras por aplicativos 
de supermercados devido a pandemia (Espontânea única)
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Fonte: Datacenso

Não

78%

Sim

22%

65%

35%

Sim, foi a

 primeira vez

Não, já comprava

antes da pandemia

Percentual de entrevistados que comprou pelo 

aplicativo pela primeira vez devido a pandemia

Base: 772 entrevistas.

Base: 3.453 entrevistas.

A maior parte dos entrevistados afirmou não ter utilizado
aplicativos de supermercados para fazer suas compras,
devido a pandemia.

Teve 22% que utilizaram aplicativo, destes, 65% disseram
que foi a primeira vez.

Portanto, o paranaense não tem o hábito de fazer suas
compras de mercado por aplicativo.



Avaliação da compra pelo aplicativo do supermercado - Somente para 

quem já fez suas compras por aplicativos de supermercados (Estimulada única)
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Fonte: Datacenso

7% 9%

23%

38%

23%

61%

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Grau de

satisfação

Base: 772 entrevistas.

Em relação a compra
pelo aplicativo, para 38%
dos entrevistados a
experiência foi “boa”. Em
segundo lugar ficou
empatado entre “regular”
e “ótimo”.

O grau de desempenho
ficou abaixo de 80%
(índice mínimo aceitável).



Índice Geral de Satisfação (IGS) com o supermercado que 
frequenta – Geral (Estimulada única)
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Fonte: Datacenso

1% 3%

16%

51%

29%

80%

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Índice Geral

de Satisfação

Base: 3.453 entrevistas.

Segundo a pesquisa, no 

geral, a maioria dos 

consumidores está satisfeita, 

mas não encantada com os 

serviços prestados pelos 
supermercados,

apresentando um IGS

satisfatório.



Avalição da rotina dos 
paranaenses na pandemia de 
coronavírus



Avaliação em relação a rotina atual dos paranaenses devido a 
pandemia de coronavírus (Estimulada única)
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Fonte: Datacenso

Segundo o estudo, a

maioria dos paranaenses

está em quarentena

parcialmente. E 44% ainda

estão em quarentena.

44%

53%

3%

Ainda está

em quarentena

Está em quarentena

parcialmente

Voltou ao normal

 totalmente

Base: 3.453 entrevistas.



Lugares que os entrevistados se sentem seguros em frequentar com 
a pandemia de coronavírus (Estimulada múltipla)

21

Fonte: Datacenso

Base: 1.808 entrevistas.

61%

48%

30%

18% 17% 17%
11%

4% 3%

Supermercados Parques Comércio

em geral

Academias Igrejas Restaurantes Shoppings Escolas/

Faculdades

Bares

O supermercado é o lugar que os paranaenses se sentem mais 

seguros em frequentar com a pandemia de coronavírus. Em segundo 

lugar citam parques, seguido pelo comércio em geral.



Percentual de entrevistados que está trabalhando em casa              
(Espontânea única)
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Fonte: Datacenso

49%

21% 20%

10%

Sim No ramo que trabalha

não tem como fazer

home office

Não Não trabalha

Base: 3.453 entrevistas.

Metade dos entrevistados

está trabalhando no

modelo “home office”.

E 41% não estão

trabalhando em casa.

41%



Conclusão



• A pesquisa Datacenso revela que durante a pandemia a frequência com que o paranaense vai ao
supermercado diminuiu. A maioria está indo semanalmente.

• Ainda de acordo com o estudo, para praticamente todos os entrevistados o supermercado que frequenta
está tomando as medidas corretas em relação a pandemia do coronavírus. Destes, 41% classificam esses
cuidados como “bom”, seguido de “ótimo”.

• A maior parte dos entrevistados afirmou não ter utilizado aplicativos de supermercados para fazer suas
compras, devido a pandemia. Teve 22% que utilizaram aplicativo, destes, 65% disseram que foi a primeira vez.
Portanto, o paranaense não tem o hábito de fazer suas compras de mercado por aplicativo.

• A maioria dos consumidores está satisfeita, mas não encantada com os serviços prestados pelos
supermercados.

• A maioria dos paranaenses está parcialmente em quarentena. E outros 44% ainda estão totalmente em
quarentena.

• O supermercado é o lugar que os paranaenses se sentem mais seguros em frequentar com a pandemia de
coronavírus. Em segundo lugar citam parques, seguido pelo comércio em geral.

• Metade dos entrevistados está trabalhando no modelo “home office”. E 41% estão trabalhando fora.

Considerações24




