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A pandemia global criou uma mudança sísmica no volume de atividades 
e experiências online nos últimos quatro a cinco meses. As pessoas se 
tornaram dependentes de canais móveis e digitais não apenas para 
transações bancárias, compras, trabalho e socialização - e esperam o 
mesmo nos próximos meses – mas também estão observando de perto 
como as empresas respondem às suas necessidades. 

Entre o final de junho e o início de julho deste ano, entrevistamos 3.000 consumidores e 900 empresas em 
10 países, incluindo: Austrália, Brasil, França, Alemanha, Índia, Japão, Cingapura, Espanha, Reino Unido e 
Estados Unidos. Este relatório é o primeiro de três sobre um estudo longitudinal que explora as principais 
mudanças no comportamento do consumidor e na estratégia de negócios antes e depois da Covid-19, com 
a percepção econômica no epicentro.

Há quantidades iguais de otimismo e pessimismo na percepção sobre a recuperação das economias.
Segundo nossa pesquisa, algumas empresas e setores estão se sentindo mais otimistas do que outros e os 
consumidores, muitos já se sentindo esgotados, estão se preparando para uma esperada segunda onda da 
Covid-19. 

Além do intenso foco na segurança de seus funcionários e clientes, nossa pesquisa mostra que as 
empresas estão fazendo investimentos estratégicos para oferecer aos consumidores maior acesso a bens 
e serviços e para administrar os relacionamentos com seus clientes. Eles também estão explorando a 
automação e a tecnologia em nuvem para aliviar as restrições operacionais. 

Os consumidores, no entanto, estão em busca de tranquilidade e de uma sensação de segurança em suas
experiências online. De fato, e talvez seja o mais significativo, as pessoas estão fazendo uma troca entre 
risco físico e risco online - apesar das persistentes dúvidas sobre segurança, ainda é mais seguro estar 
online do que interagir fisicamente com pessoas.

Situação das operações comerciais e saúde financeira do consumidor
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dos consumidores pesquisados 
acreditam que seu país ainda 
não se recuperou do impacto 
econômico da pandemia. 
dos consumidores relataram
um declínio na renda familiar.
A Índia relatou o maior declínio 
na renda das famílias, com 43%.

30%

das empresas acreditam que 
seus processos operacionais se 
recuperaram quase totalmente 
ou completamente desde o 
início da Covid-19. Os EUA são 
os que demonstram a maior 
confiança (80%), e a Alemanha 
a menor (27%). 

Desde o início da Covid-19, o 
número de consumidores com 
dificuldades para pagar suas 
contas dobrou. 

A maioria dos consumidores, 
independentemente da renda, 
está reduzindo gastos não 
essenciais, criando uma conta 

poupança de emergência e utilizando suas 
reservas financeiras. 

Os principais desafios 
enfrentados pela maioria das 
empresas são a saúde e a 
segurança de seus 

funcionários e clientes, o ajuste das 
operações para dar suporte aos clientes e a 
administração do aumento da demanda em 
seus canais e funções. 



80%
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As empresas estão reinvestindo no 
fortalecimento da segurança de seus 
canais móveis e digitais, novas 
análises de risco de crédito e modelos 

de inteligência artificial (IA), e no aumento da 
aquisição e engajamento de clientes digitais. 

60% das empresas 
planejam aumentar o 
orçamento para análises e 
gerenciamento de risco de 

crédito. Empresas no Reino Unido, EUA, 
Austrália e Espanha já aumentaram a 
adoção de IA e análises avançadas. 

Foco dos negócios para reduzir o risco de crédito e operações fraudulentas

Demanda do consumidor por engajamento digital

Metade dos consumidores 
espera aumentar seus gastos 
online nos próximos 12 meses e 
está ciente do risco potencial de 
fraude – mas apenas 39% estão 
preocupados com fraudes.

das empresas afirmam ter uma 
estratégia de identidade digital 
atuante para reconhecer seus 
clientes e evitar fraudes, um 
aumento de 30 pontos desde o 
início da Covid-19.

Os consumidores citam a segurança 
como o fator mais importante em 
sua experiência online. 60% das 
empresas planejam aumentar seu 
orçamento para detecção de fraudes 
nos próximos 12 meses.

42% dos consumidores estão 
preocupados com fraudes e 
têm dúvidas remanescentes 
sobre a segurança de suas 
informações.

Os setores mais confiáveis 
são fornecedores de 
sistemas de pagamento, 
como PayPal® e WePay®
e bancos de varejo. 

1 em cada 5 
empresas não 
tem confiança na 
eficácia de suas 
decisões sobre 
riscos de crédito 
e cobrança desde 
o início da 
Covid-19. 

Para solucionar a falta de 
precedentes econômicos, 
51% das empresas dizem 
que estão pedindo aos 
clientes que forneçam mais 
informações e 49% dizem 
que estão explorando fontes 
de dados novas ou 
alternativas. 

As três principais soluções 
que as empresas 
acreditam que melhorarão 
a eficiência operacional ao 
atender às necessidades 
financeiras dos clientes 
são: o gerenciamento 
automatizado das 
decisões, aplicativos 
hospedados em nuvem
e inteligência artificial. 

60% das empresas planejam 
aumentar seus orçamentos 
para detecção de fraudes nos 
próximos 12 meses. 

Credores e varejistas desempenham um papel crítico na ajuda aos consumidores para colocar as economias 
de volta nos trilhos. A Serasa Experian ajuda clientes de todo o mundo a integrarem perfeitamente dados, 

análises e tecnologia, para que possam adaptar rapidamente suas estratégias de decisão e minimizar riscos, 
preservar relacionamentos valiosos e permanecer justos e em conformidade. Dos consumidores que 

precisam de suporte de curto prazo como suspensão de pagamento de dívidas, até os que enfrentam desafios 
de longo prazo como o desemprego, as empresas estão acelerando suas iniciativas de transformação digital 

para atender às necessidades individuais dos clientes com segurança, conveniência e escala. 

As datas de trabalho de campo para este primeiro estudo foram de 30 de junho a 7 de julho. As pessoas estavam começando a 
sair da quarentena e muitas empresas estavam começando a reabrir. As datas de reabertura em cada país, estado e cidade 

foram diferentes, o que deve ser levado em consideração ao analisar esses resultados 


