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1 Estatísticas dos entrevistados
Essa pesquisa foi realizada com uma amostra de 603 pessoas, entre os dias 2 a 7 de
dezembro, nos municípios de Cuiabá, Acorizal e Campo Verde. 56% dos entrevista-
dos são do sexo masculino e 44% do feminino. A média de idade do entrevistado é
de 38.6 anos tanto para o sexo masculino e feminino.

O grau de escolaridade dos entrevistados se concentrou principalmente no ensino
médio (54%), seguido pelo superior (42%), abaixo a distribuição da escolaridade
pelo sexo.
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Figure 1: Escolaridade dos homens
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Figure 2: Escolaridade das mulheres

Os servidores públicos (12%), os autônomos (9%), vendedores (6%) e produtores
rurais (6%), foram os mais entrevistados. Merece também um olhar o número de
pessoas que responderam estar desempregadas, 6% de todos os entrevistados.
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Figure 3: Principais ocupações apuradas

2 Resultados da pesquisa
74% das pessoas com ensino medio entendem que a pandemia mudou seus hábitos
de consumo, assim como 70% dos com nível superior e 89% dos respondentes com
ensino fundamental.

Já quando perguntado se a pandemia mudou algum hábito para sempre, 64% dos
pesquisados responderam não e 36% responderam sim.
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Figure 4: Principais hábitos afetados

63% dos entrevistados disseram que não pretendem fazer viagem de fim de ano, dos
que responderam que sim, pretendem viajar, 45% pretendem gastar até R$ 1000 (mil
reais) na viagem, 30% de R$ 1000 até R$ 5000, 4% de R$ 5000 a R$ 10000 e apenas 1%
pretendem gastar mais de R$ 10000.

O destino de viagem mais citado foi a capital do estado, Cuiabá (10%), seguida pelo
estado do Rio de Janeiro (8%). 53% dos que disseram que iriam viajar vão viajar para
municípios dentro do estado, desses, 46% alegaram que iriam para fora do estado
caso não fosse a pandemia. Dos que vão ficar 77% vão gastar até R$ 1000 e 11% de
R$ 1000 a R$ 5000, 12% não sabem ou não quiseram responder.

2.1 Compras de fim de ano
Dos pesquisados, 50% responderamque pretendem fazer compras no natal e também
50% responderam que não pretendem fazer compras no natal. Dos que vão ficar no
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estado, ou seja, os que não vão viajar e os que vão viajar entre municípios daqui,
54% pretendem fazer compras no natal. 65% dos que pretendem fazer compras no
natal vão gastar até R$ 1000 e 8% pretendem gastar de R$ 1000 a R$ 5000, sendo que
72% disseram que se não fosse a pandemia esse valor seria maior. Além disso foi
constatado que na média os pesquisados pretendem reduzir em 38% os gastos no
natal devido a pandemia. Dos que responderam que não pretendem fazer compra
no natal 56% disseram ser por conta da pandemia.

Quanto a onde pretendem comprar 47% responderam que em lojas locais, 30% no
e-comerce, 11% com estabelecimentos informais e 10% durante a viagem. Foram
também perguntados por que a preferência da pessoa por esse tipo de compra, dos
que responderam que pretendem comprar em lojas locais os principais motivos elen-
cados foram praticidade, porque é perto, para ajudar e por ser mais barato, para o
e-comerce o principal motivo foi a variedade, durante a viagem a praticidade e nos
estabelecimentos informais o preço.

Figure 5: Por que comprar em lojas locais?
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Figure 6: Por que comprar no e-comerce?
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Figure 7: Por que comprar durante a viagem?
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Figure 8: Por que comprar de informais?
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