
O que a relação dos brasileiros com
a pandemia pode ensinar às marcas,

segundo o
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MOMENTOS 
ATÍPICOS,

como o que estamos 
vivendo, são cheios de 
incertezas. Contudo, 
analisar o presente ajuda 
a identificar padrões e 
tendências, que podem 
ser aplicados às marcas, 
principalmente na 
forma de lidar com o 
consumidor. 



Essa é a proposta do 
Google na pesquisa 
“Vida na Quarentena”, 
feita em parceria com a 
MindMiners. O estudo é 
realizado semanalmente 
com 1.000 pessoas 
de todos os estados do 
Brasil, identificando os 
impactos da Covid-19 na 
vida dos brasileiros e na 
relação com as marcas.

https://mindminers.com/
https://mindminers.com/


MUDANÇA DE 
PERSPECTIVA



A pesquisa também 
aponta que as 
pessoas estão 
ansiosas para voltar 
à vida normal,  
mesmo com o 
registro diário de uma 
grande quantidade de 
casos de Covid-19 no 
Brasil.

MUDANÇA 
DE HÁBITOS

Contudo, algumas 
atividades devem 
permanecer após 
a quarentena:



EFEITOS DA
PANDEMIA

64% dos 
entrevistados 
dizem que o efeito 
mais negativo da 
pandemia é a falta 
de clareza sobre a 
sua duração.

Entre os fatores 
mais positivos 
ocasionados pela 
pandemia, foram 
citados:

NEGATIVO

POSITIVO Ar mais limpo 
das cidades

Trânsito 
menos intenso 

Maior tempo 
passado em casa



O SENTIMENTO 
DAS PESSOAS 
EM RELAÇÃO À 
PANDEMIA

As principais 
fontes de 

entretenimento 
durante o 

isolamento 
foram:



A ATUAÇÃO 
DAS MARCAS

O 
posicionamento 

das marcas 
durante a pandemia 

conquistou a 
atenção dos 

consumidores.



7 em cada 10 acham que 
as marcas estão atuando 
de maneira positiva e 
estão mais dispostos a 
consumir marcas que se 
posicionam e agem no 
combate ao coronavírus.

Os consumidores destacaram: 

“É fundamental 
a marca criar 

oportunidades sem 
ser oportunista”.

A ATUAÇÃO DAS MARCAS



DOAÇÕES

A campanha O Amor 
Contagia é o maior 

movimento de arrecadação 
vigente no Estado do 

Paraná e nasceu da união 
das promotorias de Justiça 

do Ministério Público do 
Paraná e Ministério Público 
do Trabalho, que firmaram 
uma parceria com a UFPR 
(Universidade Federal do 

Paraná), a Funpar (Fundação 
de Apoio da UFPR), a 

UniFM, o Grupo Marista, a 
PUCPR, o Instituto GRPCom 

e o Instituto Positivo, que 
chamou a Central Press 

para apoiar a campanha.



A intenção é captar e 
destinar recursos para 
auxiliar hospitais públicos 
e filantrópicos que estão 
atuando no enfrentamento 
da Covid-19, além de 
organizações sociais, 
como casas lares e asilos. 
A campanha já conta com 
dezenas de doadores e 
apoiadores, somando mais de 
R$ 6,6 milhões em dinheiro 
e materiais arrecadados, e 
já beneficiou mais de 60 
instituições e 634 hospitais 
do Paraná.

DOAÇÕES



MANUTENÇÃO 
DE EMPREGOS, 
PRODUTIVIDADE E 
SATISFAÇÃO

A Tecnobank realizou uma pesquisa 
de clima organizacional, que confirmou 
que mais de 30% dos colaboradores 
convivem com crianças de até 14 
anos em casa, e criou o canal infantil 
TBKids para auxiliar os colaboradores 
que precisam aliar o trabalho em home 
office com a presença dos filhos em 
casa neste período de isolamento 
social. Entre as atividades oferecidas, 
há sugestão de conteúdos, com canais 
do Youtube, livros e vídeos divididos 
por faixa etária; lives de contação de 
histórias apresentadas por um grupo 
teatral e sugestões de atividades 
lúdicas elaboradas por uma equipe 
especializada em Educação Infantil.



Essa foi apenas uma 
das ações que fez com 
que, mesmo durante a 
pandemia, a Tecnobank 
mantivesse 100% 
de produtividade e 
94% de satisfação 
dos colaboradores, 
conquistando o selo 
GPTW.

TBKids

MANUTENÇÃO DE EMPREGOS, 
PRODUTIVIDADE E SATISFAÇÃO



CONSCIENTIZAÇÃO

O setor de saúde foi diretamente impactado 
com a pandemia. Se, por um lado, teve que 
se adequar rapidamente para tratar pacientes 
contaminados com a Covid-19, precisou 
também se estruturar para garantir a 
segurança de pacientes com outras doenças. 
O Hospital Marcelino Champagnat 
executou um conjunto de obras e 
investimentos na sua estrutura para 
separação de fluxos 
de atendimentos a 
pacientes. Pessoas 
com suspeita de 
Covid-19 passaram 
a contar com áreas 
diferenciadas, desde a 
entrada pelo pronto 
atendimento até a 
internação. 



Também foram feitos investimentos 
em obras para criação de um 

centro cirúrgico específico e de 
diversas barreiras físicas, como uma 

antecâmara de pressão negativa para 
descontaminação, capaz de filtrar o 
ar na entrada e saída de pacientes e 

profissionais de saúde. Equipes médicas 
e de assistência passaram a cumprir 

turnos dedicados ao atendimento 
da Covid-19 e a contar com áreas 

diferentes de vestiário, alimentação 
e descanso, além de receberem 

orientações para segurança.

Além disso, o hospital 
desenvolveu um serviço de 
telemedicina gratuito para 
sintomas respiratórios e produz 
frequentemente conteúdos para 
redes sociais e imprensa com 
o intuito de orientar o público 
sobre prevenção e cuidados com 
a saúde.

CONSCIENTIZAÇÃO



PROCESSO 
DE COMPRA 
FACILITADO

Durante a pandemia, a 
Jasmine Alimentos 
firmou uma parceria 
com a Amazon, a gigante 
do e-commerce, para 
expandir a venda de 
produtos saudáveis 
a nível nacional. Com 
as restrições de 
funcionamento de 
supermercados e do 
pequeno varejo, que 
se limita aos decretos 
municipais para a 
contenção do vírus, a 
parceria para vendas 
virtuais traz muitos 
benefícios aos clientes, 
atendendo também 
quem está evitando sair 
de casa.  



APOIO DURANTE 
O ISOLAMENTO 
SOCIAL

O Ventura Shopping, em Curitiba, 
criou um coworking equipado com 
cadeiras, mesas e internet WiFi, e 
disponibilizou de forma gratuita 
aos clientes que não dispõem da 
estrutura necessária para trabalhar ou 
estudar em casa. O empreendimento 
considerou o levantamento “TIC 
Domicílios 2019”, que apontou que 
aproximadamente 30% dos lares no 
Brasil não têm acesso à internet. 



APOIO DURANTE O 
ISOLAMENTO SOCIAL

Além de ajudar quem não dispõe 
de infraestrutura, o espaço 
também atende aos consumidores 
que estão fazendo compras e 
precisam resolver algum problema 
do trabalho, participar de uma 
reunião ou atualizar as demandas 
do dia. O espaço segue todas as 
medidas de distanciamento social 
e de segurança recomendadas 
pelos órgãos de saúde.



APOIO DURANTE 
O ISOLAMENTO 
SOCIAL
Após 4 meses de atividades 
suspensas, por conta da pandemia, 
o Ekôa Park, em Morretes (PR), 
fez algumas adaptações para 
receber os turistas com segurança. 
Na gastronomia, eles fizeram uma 
transição do tradicional buffet para 
pratos a la carte e criaram cestas 
de picnic, para as famílias fazerem 
as refeições ao ar livre, longe de 
aglomerações e aproveitando 
os benefícios do contato com a 
natureza.



APOIO DURANTE O 
ISOLAMENTO SOCIAL

 As cestas trazem opções 
com pratos típicos da 

região, como sanduíche 
de barreado, além de 

opções veganas e sem 
glúten. Dentro do Ekôa 
é obrigatório o uso de 

máscara e o distanciamento 
mínimo de dois metros 

entre as pessoas.  



COM ESSES 
DADOS 

EM MÃOS, 
REFLITA:

Sua marca 
está sendo 
relevante 
durante a 

pandemia?

É possível 
desenvolver 
ações para gerar 
maior impacto 
positivo, retendo 
os consumidores 
atuais e 
expandindo o 
público?

A Covid-19 vem desafiando 
pessoas e marcas. Para estar 
consolidado no futuro, é preciso 
analisar e estar disposto a 
repensar o presente. 



CONTE 
CONOSCO!

A Central Press 
vai continuar 

compartilhando 
conhecimento e 

reunindo esforços 
para oferecer saídas 

consistentes em meio à 
crise, seja aqui no Brasil 

ou no Reino Unido, onde 
temos uma unidade de 

negócios própria.




