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Estamos enfrentando uma situação 

sem precedentes

Antes de mais nada, esperamos que esteja tudo bem 

com você. É um momento desafiador. 

À medida que a pandemia de Coronavírus se espalhava, 

tivemos cada vez mais pedidos dos nossos clientes para 

ajudá-los a navegar por esta nova situação. Primeiro na 

China, então na Itália e agora em todo o mundo.

A pandemia teve implicações para todas as marcas. 

Locais ou globais. Grandes ou pequenas. 

As marcas mais fortes irão emergir melhores por 

entenderem seus consumidores, conectando-se com 

eles emocionalmente e usando a mensagem e tonalidade 

certas. 

Como você vai superar a crise vai depender de como 

você responde a ela. Como a sua marca pode reagir 

melhor nas próximas semanas? E como você pode 

garantir um rápido retorno aos negócios?



O Monitor C19 da Kantar é um estudo sobre como o Covid-19 está 

influenciando os comportamentos, atitudes e expectativas dos 

consumidores

Em mais de 30 mercados e entre mais de 25 mil consumidores.
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Argentina

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

China

Colômbia

República Checa

Equador

França

Alemanha

Grécia 

Hungria

Israel

Itália

México

Holanda

Nigéria

Peru

Polônia

ROI

Romênia

Arábia Saudita

República Eslovaca

África do Sul

Coréia do Sul

Espanha

Turquia

Emirados Árabes

Reino Unido

Ucrânia

Estados Unidos

Como o maior estudo do tipo, explorando as implicações do Covid-19 para 

marcas, continuamos a nos aprofundar e a expandir a lista de países*

*Considerando a natureza mutável da situação que estamos enfrentando, estamos ajustando continuamente a lista de países. Para obter a 

lista mais atualizada dos países, entre em contato com a sua Kantar local. 4



E estamos explorando diversos assuntos, 

adicionando outros de acordo com as 

mudanças da situação ao redor do mundo

Ajudando a entender perguntas como...

• Qual é o sentimento dos consumidores ? 

• Quais são os maiores medos?

• Como os comportamentos e atitudes estão mudando?

• Como a minha marca deveria estar respondendo e 

apoiando nossos consumidores? 

• Quais pontos de contato são mais relevantes agora?

• Quais são as expectativas dos consumidores em relação à 

Responsabilidade Social Corporativa?
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O Monitor C19 da Kantar foi feito para te ajudar a direcionar a reação que o 

seu negócio precisa ter nas próximas semanas e meses

Uma mensagem 

consistente 

Usa dados para ajudar o seu 

negócio a estar alinhado com 

um entendimento consistente 

da situação e ser claro sobre 

qual sinal está no meio de um 

espaço com cada vez mais 

ruído. 

Implicações de curto e 

longo prazo

Define claramente os 

implicações para a marca e 

as fatores de marketing que o 

seu negócio deveria adotar, 

tanto a curto quanto a longo 

prazo.

Tomar as decisões certas

Com diferentes dinâmicas em 

cada país, usa uma grande 

variedade de dados dos 

países para ajudar as equipes 

locais a lidar com a situação 

local da forma certa. 

Prever o que está por vir

Com países em diferentes 

etapas, usa uma comparação 

cruzada vs. o database 

Global assim, você pode 

antecipar o comportamento 

futuro do consumidor e as 

suas expectativas.
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Atitudes do consumidor

• Nível e natureza da preocupação

• Fontes de informação confiáveis

• Áreas de aconselhamento procuradas

Expectativas das marcas

• Perspectiva apropriada da situação

• Como devem se comunicar

• Ações tangíveis a serem tomadas

Impacto no comportamento de compra

• Canal (online / offline, formato de loja)

• Sensibilidade ao preço / promoção

• Empilhamento

• Origem do produto

• Disposição para usar pagamentos eletrônicos

Comportamento de compra Online:

• Categorias afetadas 

• Atitudes em relação ao comportamento de 

compra on-line

Hábitos da mídia:

• Impacto no uso do canal de mídia

• Impacto no uso da mídia social

Hábitos de viagem:

• Impacto nos tipos de transporte**

* Alimentos e bebidas, roupas / acessórios, serviços (seguros, telecomunicações, energia etc), produtos farmacêuticos de venda livre, 

cosméticos / cuidados pessoais, eletrônicos, outros

** aplicativos de transporte público, táxis / passeio, condução, voos pessoais, vôos de negócios, cruzeiros

O estudo aborda questões de negócio que estamos enfrentando atualmente
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E ainda você pode aprofundar contando um diagnóstico digital 

e insigths específicos para suas marcas 

• uma análise de sentimentos que 

irá trazer o que chamamos de 

"Angustiometro" . Avaliará a 

angústia em diferentes mercados 

e comparará os mercados da 

América Latina com os europeus 

e asiáticos

• Atitudes do consumidor

• Hábitos de Midia

• Hábitos de Viagem

• Impacto no comportamento de 

compra

• Comportamento de compra online

• Expectativa das marcas

• Deep Dive específico 

para a  categoria, 

composta de 20 

perguntas fechadas 

personalizadas pelo 

cliente

Search & Social MediaCovid 19 Monitor Learn Now

+ +
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Escopo

Search & Social MediaCovid 19 Monitor Learn Now

+ +
Brasil e Benchmark Global

Amostra: 500 por onda

Target: HM 18+ anos, Nacional rep 
(online) idade, gênero, região

• Análise das buscas e páginas 

públicas de social 

Brasil

Amostra: 300 por onda

Target:  HM18+ anos, Nacional rep 
(online) idade, gênero, região
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As ondas vão fornecer as informações relevantes que você precisa durante 

toda a crise e vão te guiar nesse novo contexto

*As datas exatas podem variar

Dados coletados entre 

13 e 16 de março.

Onda 1

Dados coletados entre 

28 e 30 de março*

Onda 2

Dados coletados entre 

10 a 14 de abril**

Onda 3

O Monitor C-19 pode 

ser contratado de 

acordo com sua 

necessidade

Mais ondas
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Investimentos – A aquisição pode ser de 1 ou mais ondas de qualquer estudo. Não é obrigatório 

a compra do pacote completo.

R$ 23.000,00 R$ 19.200,00

R$ 36.000,00 R$ 32.700,00

1st wave 2nd wave

Search & Social

Covid 19 Monitor

Learn Now

Faturamento

100% na aprovação do estudo

Vencimento

30 dias após emissão da fatura

Entrega de Resultados: 

PowerPoint automatizado e 

apresentação dos resultados

POLICE : Atendendo á política interna, após a aprovação da proposta os projetos só poderão ser iniciados com o devido

cadastramento do cliente, a confirmação dos termos através do email de evidência fornecido pela Kantar, e o recebimento da

PO do cliente referente à primeira parcela do projeto, se esse documento for obrigatório para emissão do faturamento

R$ 18.700,00

R$ 31.000,00

Incluído

One shot

3rd wave
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Termos e Condições  

Comerciais



ISO

- Kantar observa os requisites definidos pela 

ICC-ESOMAR – ABEP e requisitos definidos 

pela NBR ISO 20.252:2012.

- Este projeto pode contratar, caso necessário, 

fornecedores de: recrutamento, moderação, 

análise, sala de espelho, 

anotação/transcrição, tradução simultânea, 

tradução de relatório/outros materiais, editor 

de vídeo e design
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Responsabilidades

Responsabiliades do instituto

- Realizar e gerenciar o trabalho de recrutamento e de campo, 

garantindo a qualidade dos dados coletados. 

- Realização de moderação e análise dos resultados. 

- Disponibilizar um responsável pelo projeto para responder a 

qualquer dúvida ou solicitação que possa surgir

- Facultar à equipe do Cliente o acompanhamento de qualquer fase do 

processo de pesquisa

- Elaborar as apresentações dos resultados através de relatórios 

analíticos com recomendações, utilizando PowerPoint;

- Realizar as apresentações orais dos resultados, em data e horário 

previamente agendados com o Cliente. 

- Garantir a proteção dos dados e materiais que são de caráter 

confidencial do Cliente.

Responsabiliades do cliente

- Disponibilizar informações necessárias à condução do projeto.

- Disponibilizar estímulos necessários à condução do projeto.

- Disponibilizar um ponto focal para responder às dúvidas ou questões 

que possam surgir.
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Termos comerciais
Cancelamento

- O cancelamento de projetos após o início do projeto aprovado e que 

já tenham sido realizados trabalhos relacionados à instalação

incorrerá em 30% do custo total.

- As apresentações canceladas com menos de 4 horas de 

antecedência durante o horário de expediente em São Paulo e 12 

horas durante o horário de expediente fora de São Paulo serão

consideradas realizadas e sua substituição será cobrada

separadamente.

- Se qualquer ronda / onda for cancelada, a Kantar reserva-se o direito

de rever os custos estimados nesta proposta.

Propriedade e Confidencialidade da Informação

- A Kantar retém todos os direitos, títulos e interesses relacionados a 

ferramentas proprietárias de pesquisa, informações de banco de 

dados ou outros dados de sua propriedade intelectual ou

conhecimento técnico que devem ser mantidos confidenciais.

- As metodologias Brand Dynamics, Brand Image Profile, AdIndex, 

Cross Media, Pre Link e Link Test são propriedade da Kantar e não

podem ser replicadas por nenhuma outra parte.

- O cliente possuirá todos os resultados e relatórios produzidos, mas 

não a metodologia ou procedimentos para obter tais relatórios e 

resultados, que permanecerão como propriedade exclusiva da 

Kantar. A Millward Brown é proprietária de todos os outros direitos de 

propriedade intelectual, incluindo o direito de inserir o resultado de 

pesquisas nos bancos de dados internos da Kantar desde que sem o 

uso de identificação da marca.

- A Kantar deve ser previamente informada antes que a empresa

cliente divulgue publicamente as conclusões da pesquisa.
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