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Coronavírus
Como podemos superar esse momento juntos
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O objetivo deste material é de auxiliar marcas a 
enfrentar este momento e fornecer insights que 

possam ajudar em tomadas de decisão
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Os insights que vocês verão serão sobre:

O que algumas 
empresas já estão 

fazendo

Mudança do físico 
ao digital e seu 

impacto

Posicionamento de 
Marca
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Posicionamento de Marca

● Posicione-se de forma sutil e transparente;
● A causa é sensível, portanto não use um tom de oportunismo (pois poderá 

ser um tiro no pé);
● Identifique alguma oportunidade para manter o seu negócio ativo; 
● Pense em comunicações que se conectem com seu público e com o que 

cada um esteja passando; 
● Continue a ser uma opção a ser considerada;
● Inove-se e adapte-se.
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Como as 
empresas e 
pessoas estão se 
posicionando?

Fonte: 
https://www.warc.cn/newsandopinion/opinion/how-to-adapt-your-st
rategy-during-the-coronavirus-lockdown--and-what-to-anticipate-
after-the-crisis-is-over/3409

Fonte: 
https://www.marketingdive.com/news/ford-shifts-marketing-focu
s-to-coronavirus-relief-program/574297/

https://www.warc.cn/newsandopinion/opinion/how-to-adapt-your-strategy-during-the-coronavirus-lockdown--and-what-to-anticipate-after-the-crisis-is-over/3409
https://www.warc.cn/newsandopinion/opinion/how-to-adapt-your-strategy-during-the-coronavirus-lockdown--and-what-to-anticipate-after-the-crisis-is-over/3409
https://www.warc.cn/newsandopinion/opinion/how-to-adapt-your-strategy-during-the-coronavirus-lockdown--and-what-to-anticipate-after-the-crisis-is-over/3409
https://www.marketingdive.com/news/ford-shifts-marketing-focus-to-coronavirus-relief-program/574297/
https://www.marketingdive.com/news/ford-shifts-marketing-focus-to-coronavirus-relief-program/574297/
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Como as 
empresas e 
pessoas estão se 
posicionando?

Fonte: 
https://propmark.com.br/digital/coronavirus-players-digitais-proibem-publicidade-de-mascaras/

https://propmark.com.br/digital/coronavirus-players-digitais-proibem-publicidade-de-mascaras/
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Como as 
empresas e 
pessoas estão se 
posicionando?

Fonte: https://www.carrefour.com.br/

Fonte: https://www.americanas.com.br/

Fonte: https://www.magazineluiza.com.br/

https://www.carrefour.com.br/
https://www.carrefour.com.br/
https://www.americanas.com.br/
https://www.carrefour.com.br/
https://www.americanas.com.br/
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Como as 
empresas e 
pessoas estão se 
posicionando?

Fonte: https://exame.abril.com.br/pme/rappi-cria-entrega-sem-contato-para-proteger-motoristas/

Fonte: https://www.mercadolivre.com.br/
Fonte: https://www.extra.com.br

https://exame.abril.com.br/pme/rappi-cria-entrega-sem-contato-para-proteger-motoristas/
https://www.carrefour.com.br/
https://www.mercadolivre.com.br/
https://www.carrefour.com.br/
https://www.extra.com.br
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Como as 
empresas e 
pessoas estão se 
posicionando?
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O que podemos extrair de tudo isso?

As marcas estão se posicionando com foco na causa através de:

● Sensibilidade
● Humanização
● Empatia 
● CRIATIVIDADE

Tudo isso para demonstrar que querem estar presentes na vida do cliente, nos 
bons e maus momentos.
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Insights de mercado sobre a importância do Digital

Fonte: 
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/20/why-companies-turn-to-digital-marketing-to-survive-covid-19/#7a51fcaa2425; 

Fonte: https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/how-to-adapt-your-strategy-during-the-coronavirus-lockdown--and-what-to-anticipate-after-the-crisis-is-over/3409

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/20/why-companies-turn-to-digital-marketing-to-survive-covid-19/#7a51fcaa2425;
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/20/why-companies-turn-to-digital-marketing-to-survive-covid-19/#7a51fcaa2425;
https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/how-to-adapt-your-strategy-during-the-coronavirus-lockdown--and-what-to-anticipate-after-the-crisis-is-over/3409
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A categoria 
Telecom 
confirma o 
impacto 
positivo para o 
mundo digital
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E com mais pessoas em casa, maior é o consumo de 
Internet e Dados

Fonte: https://istoe.com.br/youtube-e-netflix-reduzem-velocidade-na-europa-para-evitar-bloqueio-da-internet/

O teletrabalho e o confinamento na Europa para evitar a propagação da 
pandemia provocaram um aumento do tráfego na internet, o que levou Breton a 
entrar em contato nos últimos dias com as plataformas digitais para reduzir a 
pressão



COVID-19 e o impacto no varejo

Impacto no Varejo Físico

● Queda de no fluxo de pessoas nas lojas devido 
às recomendações de segurança globais (-9% 
US)

● Alteração da operação em algumas lojas físicas 
para reduzir riscos para funcionários e clientes

● Demandas por novos formatos de entrega, 
sem contato pessoal, em varejistas que 
continuaram abertos

Fonte: NYT | Retaildive News | Exame | Mintel Consumer Makret News | eMarketer: Coronavirus is changing how consumers shop Dados atualizados em 18/03/2020    

Aceleração de categorias essenciais

● No varejo alimentar aceleração de categorias não 
perecíveis, decorrentes do comportamento de 
estoque

● Aceleração de categorias de Higiene e Limpeza 

Impactos no Varejo Online

Aumento das vendas online, para diversas 
categorias de produtos, incluindo alimentos



Até o dia 13/03, as buscas pelas principais 
categorias do varejo não tiveram uma grande 
variação 

Crescimento das Buscas - Categorias do Varejo
Comparando a média das semanas entre 11/01 e 31/01 com o volume de 

buscas entre 07/03 até 13/03

+5%

Crescimento das Buscas por Estado - Categorias do Varejo
Comparando a média das semanas entre 11/01 e 31/01 com o volume de buscas entre 07/03 

até 13/07

Estado Delta
Tocantins 17.5%
Rondônia 13.9%
Maranhão 12.6%
Amazonas 12.2%
Pará 10.3%
Bahia 10.2%
Distrito Federal 10.2%
Paraíba 8.5%
Piauí 7.2%
Mato Grosso 7.1%
Pernambuco 7.1%
Sergipe 7.0%

Estado Delta
Ceará 6.9%
Goiás 6.9%
Rio Grande do Norte 6.1%
Espírito Santo 5.6%
Mato Grosso do Sul 5.6%
Paraná 5.3%
Minas Gerais 5.2%
Rio Grande do Sul 4.8%
Alagoas 4.3%
São Paulo 2.6%
Rio de Janeiro 2.0%
Santa Catarina 0.6%

Fonte: Dados Internos do Google



71% dos brasileiros aumentaram compra online após 
COVID-19, aponta pesquisa

Fonte:  https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-aumentaram-compra-online-apos-pandemia-coronavirus/ 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-aumentaram-compra-online-apos-pandemia-coronavirus/
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Sobre a mudança de tráfego da loja física para a loja 
virtual

É importante ressaltar que pessoas que ainda não acessam seu site podem passar a 
acessar, portanto:

● Analise se o site está claro, simples e sem fricção;
● Verifique se o processo de compra pode ser facilitado;
● Remova informações desnecessárias e passos muito extensos;
● Implemente uma forma fácil e próxima de se comunicar com o cliente;
● Faça testes, testes e testes.
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Nossas mensagens a você

● Nós vamos passar por tudo isso, vamos sim, e vamos juntos! 
● Confie em todos nós para o que precisar.
● Essa será uma fase difícil, mas de grande amadurecimento.
● Toda crise gera oportunidades.
● E sim, é um dos momentos mais complicados nos negócios, mas estamos 

virtualmente de mãos dadas.
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Recursos que podem ajudar em momentos de decisão

Google Trends - página COVID-19
https://trends.google.com.br/trends/story/US_cu_4Rjdh3ABAABMHM_en_pt-BR

Como o Google está ajudando?
https://brasil.googleblog.com/2020/03/coronavirus-como-google-ajuda.html

Tendências de buscas por diversos temas impactados pela crise (positivo ou negativo)
https://coronamonitor.blogspot.com/

https://trends.google.com.br/trends/story/US_cu_4Rjdh3ABAABMHM_en_pt-BR
https://brasil.googleblog.com/2020/03/coronavirus-como-google-ajuda.html
https://coronamonitor.blogspot.com/


Confidential + Proprietary

Google e você
juntos nessa


