
Marcas na pandemia
Em tempos de 
pandemia, que teve 
início no Brasil em 
fevereiro de 2020, 
o varejo teve que 
se reinventar e se 
adaptar às novas 
regras do “novo 
normal”

Em um primeiro mo-
mento, as pessoas se 
isolaram, de fato, em 

casa e assim, novos hábitos 
começaram a surgir frente 
à desconhecida Covid-19, 
como as compras por apli-
cativo. Lojas físicas foram 
fechadas e a determinação 
de um lockdown em al-
gumas cidades brasileiras 
impuseram ao consumidor 
novas formas de comprar. 

Segundo a Pesquisa da 
Nielsen de maio de 2021, os 
consumidores permanecen-
do em casa por mais tempo, 
acabaram abastecendo mais 
a sua casa com poucas sa-
ídas aos estabelecimentos 
e o e-commerce foi o seu 
principal aliado nesta jorna-
da. Diante desse cenário, as 
marcas precisaram de fato 
se adaptar ao momento. 

Então, o que é uma mar-
ca? A definição de marca 
proposta pela American 
Marketing Association - 
AMA - em 1960, é “um nome, 
termo, sinal, símbolo ou 
design, ou uma combinação 
de tudo isso, destinado a 
identificar os produtos ou 
serviços de um fornecedor 
ou grupo de fornecedores 
para diferenciá-los dos de 
outros concorrentes”. 

Entretanto, a marca vai 
além da identificação de 
produtos e diferenciação 
frente a seus concorrentes. 
A marca traz também um 
sentimento de pertença a 
um grupo específico, como 
os proprietários da Harley 
Davidson que vivenciam a 
paixão pelo motociclismo. 
A marca é sinônimo de qua-
lidade e confiança também, 
como ao pensar na marca 
Albert Einstein da área mé-
dica, traz aprovação social 
como as marcas de luxo 
como Tiffany. 

Entretanto, apesar de to-

das as funções que a marca 
exerce, a pandemia trouxe 
duas tendências fundamen-
tais na área de marketing 
para que uma marca tenha 
êxito neste momento de 
transformações, ocorridas 
tanto no cenário brasileiro 
como mundial. 

A marca, hoje, além de 
comercializar os seus bens 
e serviços, deve ter um 
propósito verdadeiro e 
consistente com o seu DNA, 
pois além da venda, a marca 
necessita se engajar em 
alguma causa que faça sen-
tido ao empreendedor por 
exemplo. Os consumidores 
cada vez mais querem saber 
a fundo sobre os produtos. 

A marca Paula Torres, de 
sapatos exclusivos e feito 
à mão, se preocupa com a 
questão da sustentabilidade 
com relação ao material 
dos seus sapatos. Durante 
a pandemia, criou ações 
de marketing com a marca 
“Paula Torres Valoriza” 
para auxiliar a sua cadeia 
produtiva que estava com 
as fábricas paradas. Logo, 
a marca deve se utilizar do 
storytelling na sua comuni-
cação desde que a história 
apresentada seja a verdade 
da marca. 

Como segunda tendência, 
as marcas passam a se pre-
ocupar cada vez mais com 
a experiência do cliente 
tanto na loja física como 
na compra online seja pelo 
site, pelas plataformas, pelo 
Instagram e WhatsApp. 
Vale lembrar que todos os 
pontos de contato com a 
marca devem ter sinergia. 
Importante aqui é que a ex-
periência seja memorável. 
Como exemplos, temos a 
marca brasileira Dengo, a 
Decathon, a Build a Bear e 
a Sephora. 

Em vista disso, a marca 
necessita estar atenta ao 
que está acontecendo no 
mercado hoje, tentando a 
cada dia se humanizar, fa-
zendo do seu propósito um 
ato de amor ao consumidor. 
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Enquanto muitos buscam a chance de 
uma vida melhor em outros países, nos 
últimos anos, tem crescido o número de 
brasileiros que decidem voltar para suas 
origens. Dados do portal da Organização 
Internacional para as Migrações (IOM), co-
ordenadora e secretariado da Rede da ONU 
para Migração, revelam que, em 2018, 810 
pessoas retornaram para o Brasil, por meio 
do programa de Apoio ao Retorno Voluntário 
e à Reintegração (AVRR, na sigla em inglês). 

Em 2019, foram 815 registros e, em 2020, 
foram 1.249 retornados, um crescimento 
de 53,25%. Segundo o consultor Tadeu 
Ferreira, diretor geral da Aprimorha, esse 
movimento foi sentido também entre pro-
fissionais com carreira internacional. Entre 
seus clientes, 38 buscaram ajuda para fazer 
a transição nos últimos dois anos, sendo 
que apenas dois ainda estão em processo 
de transferência. 

“Essa demanda foi 100% maior quando 
comparada a igual período anterior”, acres-
centa. Para ele, entre os fatores que motivam 
a mudança estão questões familiares. “São 
pessoas que já têm os pais com uma idade 

Em quase 90% dos casos, esse retorno é 
definitivo ou pelo menos por um período longo. 

Não é bem assim, mes-
mo em um cenário 
econômico brasileiro 

mais complicado e com pro-
jeções não muito otimistas.

“Quem empreende no 
Brasil consegue empreender 
em qualquer lugar, levando 
em conta todas as dificul-
dades enfrentadas aqui. 
Vemos muitos pequenos e 
médios empreendimentos 
apostando, e dando certo, 
no exterior”, afirma Ema-
nuel Pessoa (*). Segundo 
ele, os nichos com maior 
possibilidade de sucesso 
com a ramificação interna-
cional são os de inovação, 
com soluções escaláveis, e 
de áreas que já contam com 
produtividade comparável à 
de países desenvolvidos. 

Com relação à atual situ-
ação econômica do Brasil, 
Emanuel explica que isso 
pode até se tornar uma 
vantagem. É um cenário 
propício para se pensar 
na internacionalização das 
empresas, já que os merca-
dos de fora irão encolher 

Quem empreende no Brasil consegue empreender em qualquer 
lugar, levando em conta todas as dificuldades enfrentadas aqui.
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Com a migração do trabalho para o ambiente online, 
a quantidade de informações disponíveis e vulneráveis 
a ataques atrai cada vez mais cibercriminosos. Nesse 
cenário, a manutenção da privacidade de dados depende 
diretamente das medidas de segurança da informação 
utilizadas. E a primeira delas, e não menos importante, é 
criar uma senha segura. O cuidado ao criar senhas deve 
ser parte da rotina de todos, mas principalmente dentro 
de ambientes corporativos. 

Um vazamento de dados pode prejudicar financeiramente 
e afetar a reputação de uma empresa. De acordo com um 
estudo realizado pela ESET, apesar do baixíssimo nível 
de segurança, cerca de 23,2 milhões de contas vazadas 
em todo o mundo usavam 123456 como senha. Códigos 
como esse normalmente são utilizados pela facilidade de 
lembrá-los. Porém, são totalmente previsíveis, tanto para 
cibercriminosos quanto para outras pessoas que buscam 
acessar informações indevidamente. 

Tendo isso em vista, vale seguir duas dicas simples para 
criar uma senha mais segura e forte, garantindo maior 
proteção aos dados. 

Dica nº 1
Crie uma frase-passe pessoal para usar em vez de uma 

única palavra. Ou seja, crie uma declaração curta que 
tenha significado para você, mas que não tenha mais do 
que três ou quatro palavras. Um exemplo disso seria: “Eu 
adoro bolo”. Esta será a sua frase-passe que não deve ser 
compartilhada com ninguém. 

Dica nº 2
Crie uma chave para a senha. Esse será o seu decodifi-

cador! A chave pode ser impressa e armazenada em sua 
carteira ou bolsa. Sem a sua frase-passe privada, ela é inútil. 

Aqui está um exemplo de chave para a senha: 
	 •	Use	a	primeira	e	a	última	letra	de	cada	palavra	em	sua	

frase-passe, misturando maiúsculas e minúsculas. 
	 •	A	letra	“A”	pode	ser	substituída	pelo	símbolo	“@”.	
	 •	A	letra	“E”	pode	ser	substituída	pelo	número	3.	

A manutenção da privacidade de dados depende das medidas 
de segurança da informação utilizadas.

Como transformar sua empresa 
em um negócio internacional

Você já pensou em internacionalizar a sua empresa? Acha que só os grandes empresários conseguem 
levar o negócio para outros países?
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investimentos externos? - Os 
governos sabem que novas 
empresas geram emprego 
e renda. A maioria dos pa-
íses, inclusive, nem exige 
um sócio local. O processo 
não é dos mais complica-
dos, porém, é fundamental 
ser acompanhado por bons 
profissionais, com uma as-
sessoria que consiga dar 
o amparo legal para uma 
empresa operar fora do país. 

Hoje há pouca gente que 
realmente sabe tocar a in-
ternacionalização de uma 
empresa. Para as empresas, 
é um investimento que vale 
ser feito, principalmente 
neste período que estamos 
vivendo, em que quase todo 
o resto do mundo vai cami-
nhando para uma recupera-
ção acentuada. Não é uma 
aposta, mas uma certeza. 
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menos este ano e avançar 
mais rápido do que o bra-
sileiro. Isso significa que 
a receita doméstica deve 
cair, tornando mais atrativo 
obter receitas no exterior, 
principalmente em função 
da força do dólar.

Como internacionalizar a 
sua empresa? - Existem duas 
principais formas de levar 
um negócio para fora do país: 
via exportação ou operação 
in loco. A exportação tende 

a ser menos atrativa, pois, 
nesse caso, o empresário se 
depara com a desconfiança 
externa em relação aos 
produtos e serviços e ainda 
há os trâmites burocráticos 
e tributários para enviar 
a mercadoria ou o serviço 
para fora. Por isso, é melhor 
que as empresas optem pela 
operação in loco, abrindo 
filiais ou novas empresas 
em outros territórios para 
produzir localmente. 

Duas dicas para criar uma 
senha forte e proteger seus dados

	 •	Adicione	uma	designação	de	duas	letras	(maiúsculas)	
para representar o site que você está autenticando. 

	 •	Adicione	uma	designação	de	duas	letras	(minúsculas)	
para a estação atual do ano. 

	 •	Adicione	os	dois	últimos	dígitos	do	ano	atual.	

Com sua chave para a senha, você poderá transformar 
sua frase-passe, como eu adoro bolo, em uma senha com-
plexa, conforme demonstrado abaixo. 
	 •	Primeiro passo: Use as primeiras e últimas letras de 

cada palavra em sua senha. EUAOBO 
	 •	Segundo passo:	Substituir	A	por	@.	EU@OBO	
	 •	Terceiro passo:	Substituir	E	por	3.	3U@OBO	
	 •	Quarto passo: Adicione 2 letras maiúsculas que re-

presentem o tipo de autenticação (por exemplo, RD 
=	rede	etc.).	3U@OBORD	

	 •	Quinto passo: Adicione 2 letras minúsculas para a 
estação (por exemplo, io = inverno, pa = primavera 
etc.).	3U@OBORDio	

	 •	Sexto passo: Adicione os últimos 2 dígitos do ano 
atual.	3U@OBORDiv21	

Por fim, é importante lembrar que alterações periódicas 
de senha são recomendadas. Usando o método acima, é 
possível, por exemplo, simplesmente mudar a estação e 
o ano atual para manter a complexidade da senha. 
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Aumenta o número de brasileiros que voltaram a morar no Brasil
avançada, por exemplo, conforme pesquisa 
interna que realizamos com os clientes”, co-
menta. Quanto ao perfil desses profissionais 
que voltam ao Brasil, o nível de carreira, 
geralmente, é executivo. “São gerentes, 
gerentes seniores e diretores. 

Essas pessoas ainda buscam se instalar 
aqui, normalmente, perto da geografia que 
já moraram ou onde a família está. Em quase 
90% dos casos, esse retorno é definitivo ou 
pelo menos por um período longo”, revela 
Ferreira. A pandemia e a saudade da família 
foram os motivos que trouxeram o casal 
Felipe e Juliana Pivatto de volta para o 
Brasil, depois de quase três anos morando 
em Novai, cidade em Michigan, nos Estados 
Unidos. 

“Fomos em 2017, porque recebi uma 
proposta de expatriação e meu marido me 
acompanhou. A ideia era voltar em setembro 
deste ano, mas tivemos um filho lá, no início 
de 2020, e sem uma rede de apoio, com 
escolas fechadas, tudo ficou mais difícil”, 
conta Juliana, que atuava como account 
manager de uma multinacional do segmento 
automotivo. Para a transição e recolocação 

çar uma linha do tempo da minha carreira. 
Em novembro, consegui me recolocar como 
business development manager de uma 
indústria automotiva”, conta Juliana. 

Segundo Ferreira, o mercado de trabalho 
brasileiro consegue absorver facilmente o 
profissional com carreira no exterior. “Nor-
malmente, ele possui uma empregabilidade 
um pouco mais latente de intensidade de 
oportunidades, pois tem na bagagem uma 
vivência internacional, trânsito com exe-
cutivos fora do Brasil e um conhecimento 
cultural maior”, explica. 

No entanto, o especialista alerta que é 
fundamental que se tenha uma expectativa 
correta sobre o salário no Brasil, sem com-
pará-lo ao que ganhava em euro ou dólar, 
por exemplo. “Dentro do nosso programa de 
recolocação, avaliamos a empregabilidade 
do profissional aqui, o cargo ocupado lá fora 
e a equivalência dele no país, qual o tipo de 
vaga buscar, entre outras referências, para 
que ele consiga um emprego e um salário 
compatíveis”. 

Fonte e outras informações: (www.apri-
morha.com.br).

no mercado de trabalho brasileiro, eles bus-
caram os serviços da Aprimorha. 

“A gente precisava atualizar currículo, 
LinkedIn e se preparar para entrevistas. O 
Felipe conseguiu se recolocar rapidamente, 
em menos de um mês, como gerente de 
suply chain de uma empresa de alimentos, 
e retornamos para São Paulo em julho. Para 
mim, a etapa de simulação de entrevista foi 
muito importante, principalmente para tra-
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