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Sumário executivo

Estima-se que os gastos de 
volta às aulas aumentem 
9% ano a ano1

Após um dos anos menos tradicionais para o aprendizado, 2021 traz o 
retorno à sala de aula física. Consultamos 1.000 consumidores e alguns 
enxergam esse fato como uma “volta ao normal”. Os dados revelam 
mudanças dinâmicas nos gastos relacionados à educação e indícios de uma 
nova realidade.

O gasto médio por criança aumentou substancialmente — US$ 268 por 
aluno em comparação aos US$ 247 registrados em 2020.2 Esta é uma boa 
notícia para os varejistas. A cada ano, os gastos com pré-escola devem 
aumentar 32%; os custos com faculdade, 13%; os gastos com ensino 
fundamental, 3%; e os custos com ensino médio, 4%3. Além disso, embora 
os sinais apontem que o aprendizado digital veio para ficar, o amplo retorno 
à sala de aula está impulsionando o aumento dos gastos nas principais 
categorias do varejo, lideradas por calçados, vestuário e suprimentos.

O mais importante para os varejistas neste ano de transição são os fatores 
subjacentes que impulsionam o crescimento. É por isso que consultamos 
diretamente os consumidores — representando uma seção transversal 
da população dos Estados Unidos por gênero, idade, renda, raça e etnia. 
Nossa edição mais recente da Consumer Pulse Survey4 , que complementa 
nossas conversas em andamento com líderes de mercado, visa descobrir os 
principais motivadores da demanda das preferências de compras na volta às 
aulas, incluindo:

Michael Huseby
CEO da

Barnes & Noble Education 

— O que está fazendo com que os pais gastem mais?

— Como a covid-19 mudou fundamentalmente a oferta de    
 educação e, consequentemente, os gastos na volta às aulas?

— O que a temporada de volta às aulas pode nos dizer sobre as   
 futuras temporadas de varejo?

1Relatório Consumer Pulse | De volta às aulas da KPMG, junho de 2021 (pesquisa realizada em maio de 2021, 
resultados detalhados disponíveis em https://advisory.kpmg.us/articles/2021/consumer-pulse-survey-back-to- 
school-2021.html), slide 3, (Todas as referências a slides adicionais neste relatório são desta fonte.) 
2 Ibid, 3 Ibid, 4 Ibid
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“Após um 2020 
desafiador, estamos 
ansiosos para que 
os alunos voltem ao 
campus neste outono. 
Estamos otimistas 
de que veremos um 
retorno a experiências 
de faculdade mais 
familiares”.
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O que descobrimos é uma nova realidade de varejo fascinante e complexa. 
As famílias que têm estudantes voltando para a sala de aula parecem 
ansiosas para gastar em categorias tradicionais, como material escolar. 
Ainda assim, sob um exame mais detalhado, a volta às aulas é uma 
demonstração empolgante de novos comportamentos de consumo. E a 
pergunta realmente importante é: por quanto tempo essas tendências, que 
dependem de diversos fatores de mercado e de consumo, continuarão? 
Temos um cenário composto pelo crescimento contínuo das compras 
online, que diminuiu um pouco em relação a 2020, mas superou 2019; 
pela relevância contínua da tecnologia digital na composição dos gastos de 
varejo; e pelo aumento dos gastos em categorias relacionadas à interação 
social, como calçados e vestuário.

Com os varejistas esperando uma redução na demanda conforme o 
“aumento dos estímulos” diminui, uma forte temporada de volta às aulas 
não poderia vir em melhor hora. O desafio será como aproveitar a demanda 
e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos de níveis de estoque adequados, 
escassez de mão de obra nas lojas e cadeias de suprimentos e modelos de 
entrega sobrecarregados.

Esperamos que este relatório aprofunde o seu entendimento acerca das 
mudanças em andamento no setor e o ajude a navegar por elas com 
precisão e agilidade. Também incentivamos as conversas adicionais sobre os 
impactos das tendências de consumo na sua organização.
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“A temporada 
anterior à volta às 
aulas foi totalmente 
voltada para o 
aprendizado virtual: 
produtos eletrônicos, 
computadores e 
móveis. Este ano, 
parece ser um 
pivô da volta ao 
aprendizado pessoal 
e às categorias 
sociais itens como 
calçados, roupas e 
suprimentos”.
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Resultados da pesquisa

Listas de compras das escolas 
em 2021: calçados, roupas, 
canetas e papel (mas não se 
esqueça do seu tablet)

Em todos os grupos em idade escolar, espera-se que os gastos na volta 
às aulas aumentem em 2021 na comparação com 2020. Com uma rotina 
de aprendizagem virtual, muitas famílias pularam algumas categorias de 
compras escolares no ano passado. Novas roupas, por exemplo, pareciam 
menos essenciais quando as aulas ocorriam por meio de uma tela. 
Uniformes, lancheiras, mochilas e materiais utilizados em sala de aula eram 
ainda menos importantes.

Agora, com uma parcela significativa dos alunos retornando ao aprendizado 
presencial, o mix de compras de 2021 provavelmente será uma composição 
mais tradicional, semelhante a do período pré-covid-19. Os gastos 
substanciais na volta às aulas presenciais tendem a ser para as seguintes 
categorias: calçados, material escolar e roupas em geral. Esses itens 
também marcam os maiores aumentos percentuais dos orçamentos das 
famílias para materiais escolares5. 

Em comparação com 2020, há um pequeno aumento antecipado nos gastos 
com computadores e móveis relacionados ao estudo, que tiveram demanda 
sem precedentes durante a pandemia6. Espera-se que, em comparação 
com os anos anteriores ao início da covid-19, a experiência de aprendizado 
conectado tenha cativado o seu espaço e permaneça ao menos como um 
complemento ao aprendizado presencial.

Espera-se que as despesas sejam impulsionadas pelos gastos com pré-
escola e faculdade7. Muitas famílias atrasaram o início dos programas de 
educação infantil durante a pandemia, e os distritos escolares de todo o país 
agora se preparam para as maiores taxas de matrículas no jardim de infância 
e pré-escola de todos os tempos. 

Esse grande número de crianças está em idade especialmente ativa e em 
fase de crescimento. Isso significa que o vestuário e os materiais escolares 
rapidamente se esgotam, se desgastam ou precisam ser substituídos. 
Ademais, estima-se que os novos estudantes universitários gastem mais 
este ano, após as matrículas terem caído bastante durante a pandemia e de 
muitos alunos terem escolhido opções totalmente remotas, exacerbando as 
tendências existentes8. 

Gastos com material escolar por aluno

Compras planejadas na volta às aulas
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Ensino 
fundamental

Estudantes 
universitários

$118

$203

21%

16%
14%

$156

$211

$261

$284

$268

$320

5 Slide 9
6 Ibid.
7 Slide 3
8 Escolas nos EUA preparam-se para o aumento dos alunos do jardim de infância no outono (Associated 
Press, 13 de junho de 2021)
9 Few Positives in Final Fall Enrollment Numbers (Inside Higher Ed, 17 de dezembro de 2020)
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Consumidores 
esperam pagar mais

Um dos principais motivos para o aumento dos gastos 
é a expectativa de que os itens ficarão mais caros nesta 
temporada de volta às aulas. Entre os entrevistados que 
planejam gastar mais por filho, 39% acreditam que os 
produtos terão preços maiores em 20218. 

A inflação dos EUA está de fato aumentando: de 
acordo com a análise econômica da KPMG, muitos 
produtos estão registrando um aumento nos preços, 
impulsionados pela combinação de choques de oferta 
para fornecedores de manufatura norte-americanos e 
alta demanda por produtos, incluindo algumas categorias 
de compras nas escolas. Por exemplo: os preços das 
roupas apresentaram um aumento de 1,9% em relação 
ao ano anterior. Há uma preocupação crescente de que 
o desequilíbrio entre oferta e demanda possa trazer 
mais do que apenas um acréscimo temporário nas 
expectativas de inflação8. 

Apesar das pressões sobre os preços, 26% dos pais que 
planejam gastar menos por filho dizem acreditar que os 
negócios serão melhores este ano do que em 2020.2 A 
mudança repentina e generalizada para o ensino remoto 
no final do ano letivo de 2019 – e sua continuação em 
2020 – levou muitos pais a concorrerem pela aquisição 
de itens de estoque limitado e alta demanda, como 
computadores e mesas. Os gargalos da cadeia global de 
suprimentos em setores importantes, como tecnologia e 
móveis, agravaram essa questão.

 Razões para mudanças nos gastos escolares

Entrevistados que planejam gastar mais 
com seus filhos

39%

32%

28%

26%

As coisas ficarão 
mais caras

Precisam de menos 
itens (por exemplo, 

reutilizarão os 
materiais de 2020)

Gastam menos, pois 
haverá ofertas mais 
atrativas do que em 

2020

Substituição de mais 
itens (cadernos, lápis 

etc.)

Entrevistados que planejam gastar menos 
com seus filhos

Scott Rankin
Sócio-líder de de Consultoria e 

Estratégia em Consumo e Varejo da 
KPMG nos Estaados Unidos 

“O júri ainda não decidiu qual será 
o preço de varejo para os produtos 
na volta às aulas. Embora os 
consumidores esperem que os 
preços líquidos subam, eles acham 
que haverá mais concorrência, 
aumentando potencialmente as 
promoções”.
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O aprendizado pessoal 
retorna, com um toque 
digital

Com a queda no número de casos de covid-19 e o avanço contínuo da 
vacinação, a maioria dos entrevistados afirma que seus filhos retornarão a 
um modelo de aprendizado presencial em tempo integral ou híbrido, com 
56% dos respondentes afirmando que seus filhos devem voltar para a sala 
de aula.9

Ao mesmo tempo, o cenário educacional futuro continuará incorporando 
alguns componentes do aprendizado digital. Em todas as faixas etárias, as 
tecnologias digitais que tendem a ser usadas com maior frequência são o 
conteúdo digital específico da escola e a transmissão ao vivo das aulas.9 

  Escolas que decidiram sobre o 
formato de aprendizagem

51%

49%
55%

66%

77%
68%

Pré-escola

Pré-escola

Ensino 
fundamental

Ensino 
fundamental

Ensino 
médio

Ensino 
médio

Escolas planejando um retorno total 
às salas de aula
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Online para o básico, 
loja física para compras 
experienciais

A pesquisa mostra que os consumidores estão retornando às lojas físicas 
para fazer compras na volta às aulas. A previsão é que haja um aumento de 
7% nas compras em lojas físicas na comparação com 2020. Ainda assim, as 
compras online devem seguir ganhando participação de mercado.10

Embora o porcentual de entrevistados que farão compras online de materiais 
escolares seja menor do que durante o pico da pandemia (44% versus 50%), 
os níveis atuais de gastos indicam que estes ficarão permanentemente altos 
em comparação com o período pré-covid-19: as compras online de materiais 
escolares tem crescimento estimado de 30%, a partir de 2019 (44% em 
2021 contra 34% em 2019); enquanto as compras em lojas físicas deverão 
diminuir 10%.10

Os que gastam mais são os que impulsionam a maior mudança para os 
canais digitais. Os pais com renda superior a US$ 50.000 anuais têm maior 
probabilidade de comprar materiais escolares online, enquanto aqueles com 
renda anual abaixo desse índice têm maior probabilidade de comprar na 
loja.10  Em todas as faixas de renda, 27% dos consumidores farão apenas 
compras online para a volta às aulas, o segundo destino mais popular, atrás 
apenas dos grandes comerciantes.10

Julia Wilson
Sócia-diretora de Consultoria e 

Estratégia da KPMG nos Estados 
Unidos

“Conforme os 
casos de covid-19 
diminuem, poucos 
distritos escolares 
manterão os formatos 
100% virtuais no 
outono. No entanto, 
com tantas escolas 
implementando 
algum tipo de 
aprendizado digital, 
os equipamentos 
eletrônicos serão 
um componente 
duradouro dos 
gastos”.

 Método de compra preferido

30% de 
crescimento

Pré-covid-19 2020 2021

66%

34%
50% 44%

56%50%

100% 100%

Na loja Online
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A pandemia gerou uma disrupção nos hábitos e comportamentos do consumidor, 
mas muitos estão ansiosos para voltar às lojas. Os varejistas podem acertar esse 
teste de volta às aulas ao conhecer o consumidor, incluindo onde e como ele 
deseja fazer compras.

Refletir estrategicamente sobre as promoções: os varejistas não 
podem ignorar as pressões que a inflação está causando na estrutura 
de margens. Os consumidores esperam pagar mais, porém eles 
procuram boas ofertas. Os varejistas podem enfrentar os desafios 
da oferta e demanda por meio de uma abordagem estratégica para 
gerenciar o crescimento da receita. É viável, por exemplo, usar 
análises para entender quais decisões de preços podem aumentar a 
receita e, ao mesmo tempo, limitar o impacto nos volumes unitários.

Estocar estrategicamente: os varejistas que enfrentam problemas 
de capacidade e escassez resultantes dos desafios que a pandemia 
impôs à cadeia de suprimentos continuam preocupados em manter 
estoques adequados. Contudo, na volta às aulas, os compradores 
têm pouco tempo para fazer suas aquisições e buscarão suprimentos 
em outro lugar se as prateleiras não estiverem abastecidas. Os 
varejistas podem concentrar esforços nas categorias que têm o maior 
impacto, usando insights dos consumidores para fundamentar sua 
estratégia.

Duplicar o digital: os novos modelos de entrega que tiveram adoção 
acelerada durante a crise (“compre online, retire na loja”; “ship 
from store”; “click-and-collect”; e “retire na calçada”) continuarão. 
Há uma chamada crítica para a ação a ser otimizada na abordagem 
multicanal dos varejistas, para que os clientes sejam atendidos onde, 
quando e como quiserem. Essas ações devem ser monitoradas 
cuidadosamente, para que se avalie seu impacto sobre a lucratividade 
do atendimento em um ambiente multicanal. Os varejistas podem 
aproveitar dados e análises para entender a verdadeira lucratividade 
de cada produto, cliente e canal, garantindo a estabilidade das 
margens.

Três ações para uma 
temporada de varejo A+

Como observadores do mercado e catalisadores, a prática de 
consumo e varejo da KPMG publica um fluxo regular de pesquisas e 
análises. Para ler relatórios anteriores e assinar o nosso programa de 
insights, visite-nos em: visit.kpmg.us/consumer-retail.
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