
Coronavírus:
Ferramentas para
profissionais de

marketing

Estratégias de marketing

Conforme os consumidores se adaptam à nova
realidade do distanciamento social, os publicitários

precisam mudar as suas estratégias de
comunicação para trazer ao seu público segurança e

apoio.
Digid ay



O Covid-19 transformou a vida como a conhecíamos.
A destruição das estruturas faz parte da nova
normalidade à medida que as pessoas se acostumam
a trabalhar de casa, as empresas fecham suas portas
e paira no ar um eterno clima de ansiedade social e
econômica.

O cenário da publicidade passou por uma mudança
fundamental em poucas semanas. O consumo de
conteúdo midiático, antes bem variado, tornou-se
fragmentado, com uma explosão das plataformas
digitais e sociais e queda do movimento no varejo, no
cinema e na publicidade física. No espaço digital, os
in�uenciadores e criadores de conteúdo vêm achando
novas formas de trabalhar devido ao isolamento
social. Os clientes e agências não sabem exatamente
como dar segurança aos seus clientes sem parecer
que estão tirando vantagem da crise mundial.

A WGSN conta com uma extensa cobertura sobre
como as marcas, empresas e pessoas vêm
respondendo ao surto. Essa matéria oferece
ferramentas para ajudar os pro�ssionais da
publicidade e do marketing a priorizar gastos,
garantindo assim que estão agindo de modo correto
na crise, apoiando seus clientes e principalmente
fazendo a coisa certa para ajudar as comunidades
impactadas pelo vírus ao redor do mundo.
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Para a maioria das marcas, ainda não há um padrão
con�ável de ações de comunicação em resposta à
pandemia. Se existe um "jeito certo" de abordar a
comunicação agora, muitos dos funcionários de
marketing ainda não o conhecem. Agora, mais do que
nunca, é importante que as marcas mundiais
certi�quem-se de seguir bons princípios de gestão
para que assim possam criar mensagens coerentes e
responsáveis para seus clientes.

O momento é de colaborar, não de construção de
marca: Essa é uma crise global, não uma
oportunidade de branding. Toda a comunicação com o
público deve responder a seguinte pergunta: 'como
posso agregar o maior valor possível e ajudar o
máximo de pessoas?'.

Positividade e segurança: as pessoas vêm buscando
segurança psicológica nas marcas; assim, toda a sua
comunicação devem re�etir esse sentimento. É
possível usar o humor se ele �zer parte do DNA de
sua marca, mas tenha muito cuidado ao fazer piadas.

Comunicação em primeiro lugar: como as redes
sociais são agora o único ponto de contato das
marcas, é essencial que seus representantes
estejam atualizados quanto aos novos produtos e
serviços. Invista tempo e recursos para informar seus
funcionários quanto às mudanças estratégicas em
sua empresa. Twit ter
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Como os governos forçam as pessoas a �carem em
casa, os padrões de consumo midiático mudam
rapidamente. Já vivíamos a dor de uma sociedade
sem sincronia, mas o abandono dos transportes e os
novos cronogramas de trabalho e lazer levam as
pessoas aos canais digitais. O gasto tradicional com
publicidade em eventos físicos têm sentido o baque
da mudança digital. A Drum informou que a ITV
britânica teve queda de 10% na receita com anúncios
devido ao coronavírus, em grande parte como
resultado do cancelamento de grandes eventos
esportivos.

Redistribua os gastos: os anunciantes devem
redistribuir as quantias entre as plataformas digitais,
mas conscientes de que o investimento maior nessas
plataformas aumentará os custos com publicidade.
Não esqueça de �xar tetos de gastos em todas as
plataformas sociais, e ajuste a frequência das peças
tendo em mente o maior uso mundial dos anúncios.

Vá além dos formatos convencionais: a alta de apps
como Houseparty, grupos de chat do Slack e happy
hours no Zoom apresenta uma oportunidade para que
os anunciantes façam parcerias inusitadas.
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Na WGSN, temos estudado o impacto do coronavírus
na priorização das comunidades e na ênfase dos
ativistas locais. As pessoas vêm usando as redes
sociais na tentativa de retornar à normalidade e
manter conexões sociais com as pessoas amadas.
As marcas devem apoiar essas interações sem
invadir a privacidade das pessoas. Ofereça apoio
emocional se possível.

In�uenciadores con�áveis: as pessoas se sentem
mais con�antes ao ver que não estão sozinhas e que
têm medos e frustrações comuns. Os in�uenciadores
devem oferecer menos produtos e mais dicas para
lidar com o isolamento. Se sua marca faz parceria
com in�uenciadores, crie conteúdos alinhados com a
nova realidade para não parecer insensível.

Fomente o diálogo: a alta de marcas mais
'simpáticas' nas redes sociais levou as pessoas a se
acostumarem a interagir com elas de forma mais
humana. Certi�que-se de que seu tom re�ita a
seriedade da situação, sem deixar de tranquilizar os
clientes e incentivar seu engajamento. As pessoas
serão gratas a quem escutá-las – faça o máximo para
oferecer apoio.
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A maioria das campanhas de marketing mundiais foi
adiada, com reajuste de seus orçamentos. As marcas
agora têm o desa�o de tranquilizar, apoiar e informar
seus clientes. Os pro�ssionais do marketing devem
buscar soluções criativas em harmonia com a
identidade de suas marcas durante a crise, ao invés
de repetir ou requentar ações antigas.

Criatividade com consideração: as marcas devem ter
em mente que o quadro do coronavírus muda todos
os dias. Todas as decisões criativas devem re�etir a
seriedade da situação.

Criatividade e relevância: como as pessoas estão
isoladas em suas casas, assegure-se de que suas
campanhas criativas levem em conta os
acontecimentos da região. A normalidade ainda está
muito distante; é falta de sensibilidade e até um
insulto falar em atividades como festivais e grandes
eventos para consumidores trancados sozinhos em
casa.

Conteúdos gerados pelos usuários: as pessoas
buscam se sentir parte de comunidades; assim,
considere chamar seus clientes mais assíduos para
que criem conteúdos para sua plataforma, dando a
eles espaço para se expressarem e soltarem a
criatividade.
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Como o pânico mundial só cresce, é crucial que as
atividades de marketing sejam realizadas em
conjunto com esforços de distribuição para garantir
que a oferta atenda a demanda. As pessoas estão
deixando de comer fora e praticar atividades de lazer
para priorizar o essencial. Em muitas regiões com
isolamento, a viagem até a quitanda é o novo ponto
alto do dia.

Apoiar mais que lucrar: as marcas não devem
aproveitar a pandemia para aumentar seus ganhos
�nanceiros. Seu marketing deve ser responsável no
sentido de oferecer descontos conforme possível e
ajudar os mais necessitados.

Trabalhe com os varejistas: é crucial que as marcas
que vendem através de varejistas mantenham o
diálogo e re�itam nas ações de publicidade os
problemas da cadeia de suprimentos. Cancele
rapidamente o marketing dos produtos quando eles
esgotarem.

Transparência: as pessoas estão com medo de não
conseguir comprar os produtos. Informe seus
clientes sobre sua disponibilidade e ofereça canais
alternativos de vendas quando não puder atender os
pedidos.

Co rnwall l ive

Atender às
demandas



• Os anunciantes devem garantir a precisão, a força
e o apelo de todas as suas mensagens. Agora, mais
do que nunca, as pessoas anseiam por clareza.

• Mostre a seus clientes que você é parte da
solução, não do problema. Mostre como você está
ajudando de forma local as pessoas a enfrentar os
problemas advindos da pandemia do coronavírus.

• Preste atenção nas redes sociais. No Reino Unido,
os supermercados adotaram horários especiais para
que os clientes mais velhos possam fazer suas
compras sem aglomerações, depois que um varejista
local postou essa ideia em suas redes sociais.

• Adapte seu marketing priorizando as plataformas
digitais, pois as pessoas passam um tempo muito
maior em casa. Contudo, tenha o cuidado de garantir
que todas as suas peças e anúncios re�itam a
situação atual em relação ao vírus.

• Garanta que suas equipes de marketing e cadeias
de suprimento estejam conectadas. Os
consumidores desejam poder comprar os produtos
anunciados; assim, prepare-se para aumentar ou
diminuir os orçamentos de marketing à medida que
os produtos se esgotam e são repostos.
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