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Apesar de, por precaução, os investimentos em marketing 
como um todo terem se retraído, por outro lado está 
ocorrendo um redirecionamento de verbas. Este é um dos 

insights da pesquisa da Inflr - O marketing digital em tempos de 
pandemia: o que mudou.

De acordo com o levantamento, realizado entre 9 e 30 de 
março, a primeira reação das empresas foi colocar o pé no 
freio nas campanhas que estavam previstas ou em andamen-
to, o que levou a uma retração de 60% dos investimentos 
em marketing no período. “O número parece grande em um 
primeiro momento, mas o choque é momentâneo. A busca é 
pela adequação das campanhas para a nova realidade. Todas 
aquelas que tratavam de vendas físicas em loja, por exemplo, 
foram estancadas”, explica Thiago Cavalcante, diretor de Novos 
Negócios da Adaction, comunicação especializado em ações 
de mídia digital e da Inflr, startup especializada em ações com 
influenciadores digitais.

De acordo com a pesquisa, que analisou o comportamento de 
100 marcas de todo o país de empresas de todos os portes e de 
diversos segmentos, a redução dos investimentos em marketing 
não é algo definitivo para a maioria. Dos investimentos que 
foram estancados, mais da metade (53,5%) serão realocados 
em outras campanhas. “Alguns projetos como o lançamento de 
apps próprios para vendas estão sendo tirados da gaveta, casos 
de farmácias e supermercados. Assim as campanhas deixam 
de ser de promoção de produtos para novos apps que podem 
atender melhor o público que está em casa, cuidando de sua 
segurança”, diz Cavalcante. 

Ele observa ainda que uma grande parte da redução da aloca-
ção das verbas de marketing está relacionada ao cancelamento 
de eventos presenciais. Das verbas realocadas, o levantamento 
identificou que 41% estão voltadas para promoções de e-com-
merce; 27% para a divulgação de apps e o restante (32%) são 
de campanhas institucionais que visam dar apoio à população 
durante o período da quarentena.
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invasivas pelo consumidor. “Uma boa campanha agrega solu-
ções de inteligência artificial a influenciadores digitais. Nelas, a 
tecnologia evita a superexposição e a sensação de que alguém 
está querendo tirar vantagem de um momento tão difícil para o 
país. Para isso, a inserção do influenciador deve ocorrer apenas 
no momento certo e com a mensagem corretamente adaptada a 
cada situação”, diz o sócio-diretor da Inflr.

“Mandar vídeos com algum famoso sugerindo algum produto 
para um mailing geral seria um suicídio de imagem tanto para a 
marca como para o famoso. A Inteligência Artificial, por outro 
lado, permite entender o comportamento do consumidor por 
meio de sua navegação e detectar o momento e a forma de fa-
zer com que a participação do influenciador seja recebida como 
uma ajuda bem vinda na hora certa e não como uma exploração 
comercial insensível”, explica.

É possível, por exemplo, detectar que alguém se interessou 
por um produto no site, avançou no processo para sua compra, 
mas quando chegou na parte do pagamento, achou o preço muito 
alto e desistiu, deixando o carrinho virtual abandonado. Então, 
somente as pessoas que passaram por todo este ciclo são abor-
dadas em seus canais de comunicação (redes sociais) com vídeos 
de influenciadores digitais relembrando seu interesse por aquele 
produto e oferecendo insumos para que a compra seja executada.

Estes insumos podem ser desde informações sobre os benefí-
cios do produto, depoimentos sobre seus efeitos até descontos 
no preço, oferta de condições de pagamentos diferenciadas em 
relação à exposta a todos no site e isenção de cobrança de frete, 
por exemplo.

Pesquisa recente do Ibope Inteligência mostrou que 52% dos 
internautas brasileiros seguem influenciadores digitais em redes 
sociais. O estudo diz ainda que 50% dos que responderam con-
fessaram que se sentem influenciados em relação aos produtos e 
serviços que essas personalidades indicam nas plataformas (AI/
Compliance Comunicação).

MArkEting digitAl EM tEMpos dE pAndEMiA

As marcas ampliaram as campanhas realizadas junto a influen-
ciadores digitais, que têm ganhado espaço e visibilidade durante a 
quarentena. Dos profissionais de marketing ouvidos pela pesquisa, 
55% declararam que realocaram a verba para a contratação de 
influenciadores.  “O país está num momento no qual a empatia, 
a sensibilidade e a solidariedade serão muito valorizadas. Pre-
sas em suas casas, as pessoas desejam ouvir vozes conhecidas, 
ver pessoas amadas e buscar informações de alguém em quem 
possam confiar”, explica Cavalcante.

É preciso, entretanto, que haja certa cautela nas campanhas 
com influenciadores para evitar que estas sejam vistas como 

Da expectativa de forte crescimento em 2020 a um dos setores 
mais afetados pela pandemia da Covid-19, o varejo está em 
busca de alternativas para evitar uma queda maior das receitas 
e ainda se manter próximo do consumidor
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A mudança forçada 
e o papel das lideranças

Renato Martinelli (*)

Metamorfose da borboleta é uma transformação 
que acontece em quatro etapas: o ovo, a larva, 

a pupa e o estágio adulto. O ciclo começa com as 
borboletas colocando os ovos em folhas de plantas, 
que após alguns dias e com as condições do clima e 
da planta sendo favoráveis, inicia seu processo de 
transformação em larva. Como lagarta, o animal come 
mais para crescer e guardar energia, durante meses 
ou até um ano. Ao chegar na fase de pupa, após outras 
mudanças em si mesmo (pele, tamanho, produção de 
fios de seda), inicia-se a construção do casulo. Em um 
período que leva de 7 a 30 dias, a larva fica em repouso 
absoluto dentro do casulo e os seus tecidos vão se 
modificando, até virar uma borboleta. Quando todo 
esse processo se conclui e a borboleta está pronta, 
ela rompe o casulo e libera as asas, começando uma 
nova jornada de vida.

Quando se fala em processo de transformação, a 
analogia com a metamorfose da borboleta é direta. A 
mudança é  inevitável e natural . A questão maior a se 
pensar é como lidar com as mudanças inesperadas, 
que pegam a gente de surpresa. Os impactos da pan-
demia da Covid-19 no Brasil e no mundo promoveram 
diferentes reações nas pessoas, nas organizações e nos 
governos, cada qual reagindo de diversas maneiras.

Contudo, meu olhar será para as pessoas e seu 
processo para lidar com o novo, o inesperado, como a 
situação atual nos provocou semanas atrás. O impacto 
fez com que pessoas no geral - eu inclusive - tivessem 
sentimentos legítimos e esperados. Para compreender 
melhor esse processo e o que fazer durante esse 
período, uso a Curva de Mudança de Kubler-Ross 
para compartilhar conhecimento e mostrar que as 
pessoas passam por determinados estágios para lidar 
com mudanças.

Negação: As pessoas têm medo do desconhe-
cido. Não sabem como proceder, o que pode ou 
não pode. Então, esta é uma fase em que existe 
um mecanismo de autodefesa temporário, e leva 
tempo para processar certas mudanças. A pessoa 
pode não querer acreditar no que está acontecendo 
e isso pode fazer com que o indivíduo demonstre 
resistência, impaciência e permaneça focada no 
passado. O medo de perder o emprego, a receita, 
junto com a dificuldade de pagar as contas, entra 

tudo nessa primeira etapa. Para as lideranças, é 
preciso CRIAR ALINHAMENTO necessário para 
manter o foco da equipe.

Frustração: Aqui é um outro ponto de atenção, 
pois quando a pessoa percebe que terá que adotar 
práticas e comportamentos diferentes do que estava 
habituada, pode ficar bravo(a), com raiva e pode 
procurar alguém para culpar e transferir a respon-
sabilidade, já que sente dificuldades em lidar com o 
novo. As mudanças no processo de trabalho, o home 
office forçado e intenso com as demandas da casa e 
da família (em especial para quem tem filhos), geram 
um caos momentâneo - às vezes, nem parece que pas-
samos dessa fase. Sugere-se aos líderes MAXIMIZAR 
A COMUNICAÇÃO, para que os objetivos sejam claros, 
coerentes e aderentes ao indivíduo e à organização, 
mostrando que as mudanças fazem parte da vida 
e da empresa, dizer o que será feito, dar direção e 
potência, além de reduzir as angústias.

Depressão: É um estágio em que a pessoa tende 
a sentir tristeza, medo, arrependimento e culpa. 
Pela dificuldade de promover as mudanças ou ainda 
continuar nos estágios anteriores, de Negação e 
Frustração, pode mostrar sinais de cansaço, reclusão, 
falta de iniciativa e energia no trabalho. Se você ou 
alguém da sua equipe está assim, é um sinalizador de 

que algo deve ser feito. A saúde mental nesses tempos 
é crítica. Nesse ponto, é fundamental o envolvimento 
das lideranças, e é necessário REFORÇAR A MOTI-
VAÇÃO, valorizar a pessoa e seu trabalho, oferecer 
apoio e empatia.

Experimentação: Como resultado positivo da 
resposta da pessoa à situação, como adaptação à 
nova rotina profissional e a realização de entregas 
no seu escopo de trabalho, a pessoa tende a fazer 
as mudanças e colocar em prática os novos con-
hecimentos e as habilidades, experimentando os 
resultados diferentes que, até então, a pessoa estava 
acostumada. Contando com o apoio e a confiança da 
liderança, gestores devem contribuir para DESEN-
VOLVER NOVAS CAPACIDADES em seus liderados e 
permitir que o indivíduo realmente consiga alcançar 
os ganhos esperados.

Decisão: Depois do processo de aprendizagem e 
do apoio da liderança, o indivíduo começa a racio-
nalizar e entender os novos processos e compor-
tamentos necessários, a ponto de mudar seu jeito 
de trabalhar, agregando os novos conhecimentos 
às funções profissionais. O que era desafiador no 
começo passa a ser mais fluido e orgânico. Como 
a curva de aprendizado é alta nesse momento, a 

capacidade de realização é maior e o sentimento 
é mais positivo. No papel dos líderes, é preciso 
COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS, para que a 
pessoa amplie seu repertório e que possa ter mais 
segurança e autoconfiança para avançar mais a 
partir desse nível de desenvolvimento.

Em qual estágio da mudança você está? Se você é 
líder, consegue identificar em qual fase da mudança 
estão cada um dos liderados? A pandemia nos forçou 
a mudar, não foi uma escolha, e sim uma necessidade. 
Nenhum planejamento estratégico empresarial pre-
viu isso antes. Nem as pessoas, que foram pegas de 
surpresa quando a trasmissão do Coronavírus iniciou 
no Brasil. O fato é que temos e precisamos mudar. 
Praticamente todos nós passamos ou passaremos 
pelos estágios da curva da mudança. A questão é 
saber como acelerar o processo para as etapas de 
Experimentação e Decisão.

Não temos o mesmo tempo que a borboleta 
para fazer nossa metamorfose. Há uma série de 
fatores que interferem nas suas decisões, mas a 
transformação começa por você. Perceba como o 
momento te provoca para criar coisas novas, fazer 
o que não fazia, aprender algo desconhecido, e que 
tudo isso esteja ligado com seu PROPÓSITO, e que 
tenha direção e potência para te alavancar para o 
próximo estágio.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.
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