Coronavírus:
Uma Revolução Digital
#EspecialCovid19

As marcas no
cenário Covid-19

Tempos de crise exigem medidas enérgicas, para
enfrentar os desafios do cenário. Com o
Coronavírus não está sendo diferente: o isolamento
físico está obrigando empresas a se adaptarem,
pensando em novos formatos de trabalho e em
novas formas de comunicação para seus clientes –
um mergulho, sem oportunidade de ensaio prévio,
no mundo digital. A forma como as empresas
reagem às novas necessidades dos
funcionários e dos clientes provavelmente
moldará sua competitividade nos
próximos anos. Cada decisão precisa ser rápida e
eficaz, porém, mantendo a racionalidade e sem
perder de vista o propósito da marca, tão
fundamental para nos guiar em meio à turbulência,
já que as notícias mudam a cada minuto.

O que os brasileiros esperam das marcas?
De acordo com a pesquisa Kantar Consumer Thermometer sobre o comportamento do consumidor durante a
pandemia do COVID-19, 87% dos brasileiros acreditam que as marcas devem falar sobre seus esforços e mostrar
como podem ser úteis nessa nova rotina. Tais iniciativas podem incluir desde contribuições para pesquisa e para a
capacidade de atendimento do sistema de saúde, até a ampliação das condições e serviços ao consumidor.

Que atitudes são esperadas das marcas nesse momento?
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Ser o exemplo e
guiar a mudança

Ser prático e
realista e ajudar os
consumidores no
seu dia a dia

Atacar a crise e
mostrar que ela
pode ser
enfrentada/vencida

Usar seu
conhecimento para
explicar e informar

Reduzir a ansiedade
e entender as
preocupações dos
consumidores

Ser otimista e
pensar de forma
não convencional

Referência: Pesquisa Consumer Thermometer 2º Ed - Kantar

Neste cenário delicado, é preciso equilíbrio.
Seja na operação – ao garantir o fornecimento do
seu produto, sem abrir mão de condições seguras
de trabalho para os funcionários –, seja na
comunicação, para oferecer apoio aos
consumidores sem ser percebido como oportunista.
A agilidade, que sempre caracterizou o ambiente
digital, agora se acentua. O cenário e a percepção
das pessoas estão mudando rápido, muitas
empresas se posicionando e iniciativas surgindo a
cada momento. Ao longo de um único dia, um
conteúdo já pode perder o sentido ou ser recebido
de outra forma. Essa sensibilidade com relação à
disposição do público também é fundamental para
evitar ruídos de interpretação, estímulos ao
sentimento errado ou desserviços à população.

Agilidade
com equilíbrio

O que se fala nas redes sociais
A equipe Approach está acompanhando o cenário da crise nas redes sociais para direcionar as estratégias de comunicação dos
clientes. Foram mais de 5 milhões de publicações sobre o coronavírus nas duas últimas semanas de março. A repercussão da
evolução de casos no Brasil corresponde a 20% dos posts, enquanto o debate sobre a adoção do isolamento a 11%.
As comunidades médica e científica vêm compartilhando iniciativas de pesquisas e artigos, mas também debatendo os
posicionamentos de governantes e as políticas públicas adotadas no Brasil - incluindo a proposta de Renda Básica Emergencial,
que gerou um pico de interações a partir de 26 de março.
Termos frequentes
nas publicações da
comunidade
científica

Referência: Pesquisa Vozes da Pandemia - Stilingue

Termos frequentes nas
publicações da
comunidade médica

Serviços essenciais e varejo
Supermercados e outros serviços essenciais têm sido
tema de 15 mil publicações por dia desde o início da
quarentena. Perfis de comunidades locais, prefeituras e
veículos de notícia acompanham os preços praticados,
que respondem a 28% das publicações neste recorte. Os
hábitos mantidos por cidadãos idosos e os cuidados
adotados em lojas e supermercados para proteger
especialmente os grupos de risco geraram debate entre
usuários, com 27% das publicações.
A segurança de funcionários e a manutenção do trabalho
presencial de atendentes em supermercados e farmácias
foi citada em 19% das publicações, em especial após o
discurso do presidente Jair Bolsonaro. O risco de
desabastecimento, embora venha sendo usado como
argumento entre usuários de perfis conservadores
contrários à quarentena, segue sendo desmentido pelas
autoridades.

Temas mais mencionados nas publicações
sobre supermercados e serviços essenciais
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Marketing em tempos de Covid-19
Desde 15 de março, houve 47 mil publicações em mídias digitais
sobre publicidade, influenciadores e marketing. Usuários conversam
sobre cursos online e adaptações de negócios às estratégias
digitais durante a pandemia, enquanto portais de notícias e blogs
divulgam ações de marketing das empresas e medidas adotadas
pelas plataformas de redes sociais acerca da crise.
Usuários e formadores de opinião cobram postura ética e solidária
das marcas. Também são frequentes demandas por moderação por
parte das plataformas de mídia quanto à distribuição de conteúdo
negacionista.

Comportamentos
em transformação

Estamos ainda tomando consciência da extensão e da
dimensão dos reflexos que a Covid-19 deixará em todos os
aspectos sociais, em todo o planeta. Mas sabemos que,
mesmo ao fim desta crise, a nossa rotina não voltará a ser
como era antes. No contexto da quarentena, as pessoas de
repente se encontram diante de problemas que antes não
tinham, repensando hábitos de consumo que aconteciam no
piloto automático. Da mesma forma, as empresas terão
experimentado novas formas de operação e de comunicação
que também transformarão seu posicionamento de mercado.
Os nossos futuros hábitos estão sendo moldados agora por
todos os desafios, perguntas e decisões que estamos
enfrentando. Tudo está em jogo: a maneira como
trabalhamos, como comemos, como nos relacionamos,
como nos exercitamos, como aprendemos, como
compramos, nos divertimos, como criamos nossos filhos,
como fazemos planejamentos. A maneira como nós vivemos.

O que está adiante é um mundo transformado,
certamente mais digital.

Referência: Pesquisa Mapping the New Normal - Pulsar

A comunicação
digital hoje
FASE 1: conscientização e construção
do senso de comunidade
Campanhas conscientes, atributos traduzidos
de forma inspiradora.

Auge do coronavírus
no Brasil

FASE 2: retomada e sustentação dos
negócios em um novo contexto de mercado
Campanhas voltam a incluir o aspecto comercial,
mas ainda no âmbito do consumo consciente.

Momento de
atenção e testes

Referência: Mídia em tempos de pandemia - Repense

Retomada da livre circulação,
produção e consumo

Uma coisa nesse cenário não mudou:
as pessoas continuam consumindo
conteúdo que seja relevante para
elas. Esteja presente, busque uma
conexão genuína com a comunidade
que existe em torno do seu serviço,
continue conversando com o seu
público.
Esta é uma oportunidade para atuar
de forma consciente, priorizar a
segurança e bem-estar da sociedade,
agir coletivamente diante das
preocupações e dificuldades que a
pandemia traz. Como a sua empresa
pode ajudar? O que você pode fazer
para aliviar a tensão do seu público?

Boas práticas
Repense seu planejamento e planos
de comunicação – tire do ar
campanhas que não tenham
pertinência no contexto atual. Agora é
o momento de humanizar as marcas e
estabelecer um relacionamento de
confiança com o público, fortalecendo
o senso de comunidade e formando
uma base forte de ajuda mútua;
O tom de voz da comunicação de
marca também deve ser avaliado –
adote um tom leve, mas sério, e com
uma linguagem de fácil entendimento
para todos. Se a sua marca tem um
tom de voz mais informal, cuidado
para não soar desrespeitoso;

Foque na sua estratégia online.
Realoque verbas, otimize
campanhas e gere engajamento
com seu público. Adeque suas
operações o máximo possível;
Considere uma estratégia com
influenciadores que tenham
afinidade com o propósito da sua
marca e conexão genuína com o
seu público-alvo. Eles podem
contribuir para a aproximação da
marca com o público e para a
criação do senso de comunidade;
Seja encontrado: esteja disponível
quando o seu público te procurar.
Aproveite para otimizar o site da sua
empresa, revisar sua estratégia de
SEO ou mesmo campanhas de
anúncios em redes de pesquisa;

Deixe seus canais de
comunicação abertos para não
perder contato com o seu público
e esteja presente para apoiá-lo. Se
a sua marca não usa mensagens
inbox, por exemplo, considere
abrir esse canal, nem que seja
temporariamente;
Evite fakenews! Publique apenas
informação de fontes confiáveis,
como a OMS. O momento pede
cautela, e qualquer informação
errada pode agravar a crise,
aumentando a insegurança e o
sentimento negativo, além de
impactar a credibilidade da
sua empresa.

Cases
Approach

Icatu

• Durante a crise do Coronavírus, a
estratégia de comunicação digital da
Icatu Seguros prioriza informação
pública sobre o aspecto da crise
econômica decorrente não só do
isolamento social, mas também do
cenário do petróleo.
• As publicações incluem lives com
temas de interesse dos seus clientes,
como o impacto dessa crise para a
Previdência Privada e o que fazer
com investimentos nessa fase, além
de seguirmos com a postagem de
artigos voltados para a educação
financeira do brasileiro, que se faz
ainda mais necessária no contexto
atual.

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)
Desde que a pandemia pelo novo Coronavírus foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde (SBD), a equipe de comunicação
da Sociedade Brasileira de Dermatologia atua nas redes sociais (Facebook e Instagram) esclarecendo dúvidas sobre a relação das
doenças dermatológicas de pele, cabelos e unhas x Covid-19. Tais informações contribuem para a disseminação de informações
qualificadas, evitando as chamadas fake news. A estratégia contempla posts orgânicos e impulsionados.

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)

Neoenergia e suas distribuidoras
Desde o dia 13 de março, as redes
da Neoenergia passaram a falar
sobre o tema Coronavírus. O
assunto entrou em pauta devido a
necessidade de dar informações
corretas aos seguidores, apoiar o
combate à fakenews e ainda
informar os meios de conexão
online com a empresa.
A empresa criou em seu site um
hub de conteúdos diversos e com
fontes confiáveis para que os
clientes pudessem ter informações
relevantes e confiáveis. Assim
redes socias da empresa e suas
distribuidoras (Coelba, Cosern,
Celpe e Elektro) também passaram
a ter um local para direcionar as
postagens sobre o tema.

Neoenergia e suas distribuidoras

Em um segundo momento, as postagens se direcionaram
para os clientes de como poderiam resolver suas
necessidades com as distribuidoras de energia sem sair de
casa, incentivando os meios eletrônicos, redes sociais e foi
lançado um canal no whatsapp para a solução dos
problemas. Em paralelo, os posts com os funcionários que
precisam continuar trabalhando foram utilizados para
valorizar a força de trabalho e ainda comunicar para a
população a necessidade de um serviço essencial como a
energia. Através dos três pilares: combate às notícias
falsas, orientação de serviços online e valorização dos
trabalhadores em serviço.

Obrigado!
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