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“À medida que os consumidores continuam a procurar
maneiras de fortalecer seus hábitos alimentares saudáveis,
combater o estresse e aproveitar melhor o seu tempo, há
oportunidades para que marcas e empresas criem
ferramentas e recursos que os ajudem a atingir esses
objetivos.”
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:
•
•

Os brasileiros sentem o trânsito
O estresse é um problema entre os brasileiros

Os brasileiros buscam maneiras de economizar tempo, seja organizando a agenda para evitar o
trânsito, tendo uma alimentação prática, ou usando produtos de cuidados pessoais multifuncionais.
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Eles também estão a fazer mais tarefas manuais em casa por conta própria, seja para aprender novas
habilidades ou economizar.
O estresse também é um problema e empresas que conseguirem ajudar os brasileiros a lidar com esse
mal, seja através de produtos ou serviços, serão recompensadas.
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