
14 exemplos de posicionamento estratégico de 

marca na crise do coronavírus.  

Por Jacqueline Oliveira. 
 

A hashtag #fiqueemcasa é um incentivo a quarentena, principal medida ao contágio do 

novo coronavírus (Covid-19). Em endosso à causa, marcas têm usado suas redes sociais 

para reforçar a importância do isolamento social.  

 

Mas o que a tentativa de controlar a curva de crescimento do coronavírus tem a ver com 

posicionamento estratégico de marca?  

 

Você deve compreender que nesse cenário existem oportunidades escondidas com grande 

potencial para quem deseja melhorar o posicionamento de marca.  

 

Antes de revelar como as principais marcas (que acompanho e de que sou cliente) têm 

gerado as melhores oportunidades, quero te convidar a ser cocriador desta lista. Caso 

queira acrescentar ações de outras empresas, é só compartilhar nos comentários, OK? 

 

Agora sim, vamos para os 14 exemplos de branding nesta crise do coronavírus:  

 

Marketing de conteúdo para atrair clientes em tempos de crise 
 

O marketing de conteúdo é uma estratégia eficiente com um objetivo claro: atrair clientes.  

 

Se você utiliza as redes sociais deve ter notado, de fevereiro a março deste ano, um 

aumento no número de anúncios e LIVES na quarentena convidando você a baixar, 

assinar, ler ou assistir algum material especial.  

 

Em troca, você preenchia um formulário com o seu melhor e-mail e telefone. Inclusive estou 

de férias (e de quarentena) e me inscrevi gratuitamente em uma série de conteúdos e 

cursos. Quem nunca? 

 

1. XP Investimentos 

 

A corretora de investimentos criou um curso on-line, “A crise que ninguém 

esperava”, para explicar e orientar clientes e quem mais se interessar em 

compreender o impacto e os efeitos da epidemia atual no cenário dos investimentos.  

 

O curso com 5 módulos e 18 aulas pode ser acessado gratuitamente em 

https://conteudos.xpeducacao.com.br/crise-modulo1.  

 

Lembrando que, com a forte queda, os ativos ficaram mais baratos. O que faz 

deste um bom momento para investir na bolsa ou, pelo menos, começar se você 

ainda guarda dinheiro em poupança (diga-se de passagem é o pior lugar). 

 

https://conteudos.xpeducacao.com.br/crise-modulo1


2.  LinkedIn 

 

O LinkedIn liberou em sua plataforma o curso sobre "Trabalho Remoto: colaboração, 

foco e produtividade". No total, são 10 aulas, em 11 horas de curso, em que se 

ensinam boas práticas de home office. Você aprenderá técnicas de produtividade e 

gestão de equipes virtuais.  

 

Esse tópico é recomendado para o desenvolvimento de carreira... fica a dica! 

 

3. Levante  

 

Outra empresa do ramo financeiro que aproveitou a crise para gerar conteúdo 

relevante e posicionar sua marca é a Levante. 

 

A casa de análise lançou o “Gabinete Anticaos”, nova série de conteúdos para 

discutir sobre as incertezas e acontecimentos que têm provocado significativas 

quedas dos ativos e volatilidade no mercado financeiro. 

 

Para receber os conteúdos da casa, basta se inscrever neste link: 

https://conteudo.levanteideias.com.br/gabinete-anticaos-rb  

 

Experiência com a marca e seus produtos e serviços 

 

4. Amazon 

 

De fã para fãs da leitura. A gigante Amazon liberou centenas de livros digitais para 

download grátis.  

 

As obras podem ser adquiridas na Loja Kindle da Amazon ou no próprio site clicando 

em "Livros" e, em seguida, o formato "e-book Kindle".  

 

Não sei vocês, mas eu tenho leitura suficiente para os próximos meses com 

downloads gratuitos de: “Me Poupe!”, “A Arte da Guerra”, “A Riqueza da Vida 

Simples” e “Como Aumentar o Seu Próprio Salário”. 

 

5. Globoplay 

 

O Globoplay, serviço de streaming da TV Globo, também disponibilizou alguns 

conteúdos com acesso livre para ajudar a manter as pessoas em casa. Os 

conteúdos gratuitos estarão disponíveis por 30 dias.  

 

6. Google 

 

Se você ainda não tem o hábito de participar de conferência por vídeo talvez seja 

um bom momento para começar.  

 

Por conta do coronavírus, a Google liberou o Hangouts Meet para todos os usuários 
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do G Suite. A ferramenta ainda permite gravar e salvar as chamadas no Google 

Drive.  

 

Acredito que essa atitude facilitará a vida de muitos professores, estudantes e de 

toda a comunidade de usuários que precisa trabalhar remotamente. Aplausos, 

Google! 

 

7. MLabs 

 

A MLabs também merece aparecer por aqui. A empresa liberou a ferramenta de 

agendamento de posts para ONGs, entidades do bem, empresas e profissionais da 

área médica engajados no combate à Covid-19.  

 

Quem já tem acesso ao agendamento, ganhou um upgrade e quem ainda não é 

cliente também pode aproveitar a ferramenta até 1 perfil grátis durante a pandemia.  

 

Você pode criar uma conta grátis agora: https://www.mlabs.com.br/ 

 

Capacitação e desenvolvimento 

 

8. Goobec Brasil 

 

A Goobec, escola de marketing digital e parceira oficial do Google, lançou uma 

maratona de certificação do Google 100% online e gratuita.  

 

Os conteúdos certificam você, se conquistar a aprovação, em Rede de Pesquisa do 

Google Ads, Rede de Display do Google Ads e Campanhas em vídeo no 

Google Ads. 

 

Inscrições são válidas de 17 a 31 de março: 

https://www.goobec.com.br/maratona-goobec-2020/   

 

9. FGV 

 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) liberou uma série de cursos on-line. São 

aproximadamente 60 cursos totalmente gratuitos e em diversas áreas do 

conhecimento para você fazer durante a quarentena. 

 

10. Udemy 

 

Outra empresa do setor de educação que também está oferecendo cursos gratuitos 

é a Udemy. A plataforma liberou 40 cursos da área de programação e tecnologia.  
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Mais que aplicativo de comida 

 

11. Uber Eats 

 

Em meio à crise, o aplicativo de comida criou um recurso inteligente e simples. 

Antes de pagar, o usuário pode usar a nova opção de entrega “Deixar na porta”. 

 

Também é possível escrever instruções especiais para o entregador ler e entregar o 

seu pedido.  

 

Posicionamento pelo pequeno negócio 

 

12. iFood 

 

Para diminuir o impacto econômico em estabelecimentos locais, o iFood estimula 

que se compre de pequenos negócios durante a quarentena. 

 

A empresa de delivery também anunciou a criação de um fundo de R$ 50 milhões 

para apoiar restaurantes afetados pelo coronavírus. 

 

13. Zee Dog 

 

Outra empresa que também se posicionou em favor do pequeno negócio é a Zee 

Dog. 

 

Pelas redes sociais uma carta do presidente da empresa foi publicada, dizendo: 

“Não temos máscaras nem álcool em gel para doar, mas podemos tentar doar a 

clientela da @zeenow para ajudar concorrentes e parceiros a sobreviverem. 

Vamos sair dessa juntos”. Coisa linda, né gente? 

 

Leia a carta na íntegra clicando aqui e aproveite para conhecer outras causas 

apoiadas pela Zee Dog. 

 

Treine em casa 

 

14. Smart Fit 

 

Além de suspender suas atividades nas unidades no Brasil e na América Latina, a rede de 

academias Smart Fit disponibilizou vídeo-aulas gratuitas de exercícios para fazer em 

casa.  

 

É claro que nem se compara ao treino em academia, mas para mim demonstrou a 

preocupação com seus alunos em manter a rotina de treino.  

 

Caso você queira acessar a página de treinos, basta clicar aqui: 

https://treineemcasa.smartfit.com.br/#/ 
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Considerações finais 

 

É evidente que, por trás de todas estas ações, o objetivo é gerar resultado.  

 

Pense no conhecimento de marca, no posicionamento frente a uma crise histórica e na 

conversão de usuários em clientes pagantes.  

 

Em resumo, ao longo da quarentena (fase de prospecção, encantamento e conversão) e 

depois (fase de retenção), de maneira bem simplificada, o que interessa para um gestor ou 

dono de empresa são métricas de resultado: tráfego de usuários, taxa de leads gerados, 

taxa de cliques versus taxa de conversão, taxa de usuários perdidos depois dos 30 dias 

grátis, entre outros KPIs (sigla em inglês para Indicadores-Chave de Desempenho).  

 

Afinal, nenhuma dessas empresas são ONGs. Precisam gerar lucro!  

 

Mas se isso não é posicionar uma marca na crise transformando-a em oportunidade… eu 

não sei o que é. 

 

••• 

 

Fato relevante: Antes de enviar este artigo, eu o compartilhei com a minha gerente de 

marketing, Camila Ferreira. Ela gostou e ainda fez uma consideração relevante:  

 

“É importante as empresas manterem sua proposta de valor. Terem cuidado para não 

mudarem para se beneficiarem com a crise porque isso pode aparecer de uma maneira 

muito negativa e oportunista”. 

 

Obviamente, ela está certa. Dentre as várias ações, há uma proposta de valor alinhada a 

um propósito muito bem definido.  

 

Neste aspecto é importantíssimo não se deixar levar pelo “falo-mas-não-faço”. Uma atitude 

incoerente com a cultura empresarial, a longo prazo, pode ser extremamente negativa. 

Mesmo que as intenções tenham sido as melhores. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/camila-ferreira-b205b5122/

