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Para apoiar essa situação inédita na história do 
mercado do varejo, a Pmweb uniu sua equipe 
para apoiar seus clientes a atravessar essa 
crise e planejar a retomada.

Esse documento apresentará recomendações, 
ações e referências de conteúdo em como 
atuar nesse período.

Além disso, a Pmweb se mantém disponível 
para os clientes que quiserem entrar em 
contato direto para orientações.

ESTAMOS 
JUNTOS 
NESSA!





O impacto econômico do coronavírus 
deve ser grande para as empresas. 
Embora o cenário ainda seja incerto, 
especialistas recomendam que as 
empresas de grande e pequeno 
porte se preparem para o futuro.

A INFORMAÇÃO 
É A MELHOR 
PREVENÇÃO.



QUAL É O IMPACTO DO CORONAVÍRUS 
TEM SOBRE A ECONOMIA NO BRASIL?
Com a alta de dólar, os preços podem sofrer variações e isso influencia 
diretamente no consumo. As bolsas também já tiveram um impacto 
considerável e a economia em si sofre uma desaceleração.

Até agora, muitas multinacionais tiveram que lidar com fechamento de 
lojas nas áreas afetadas, acomodamento de funcionários doentes, além 
de interrupções na cadeia de suprimentos. É importante estar atento 
para o interior da sua empresa.

Fonte: Ecommerce Brasil



Analistas estimam que, conforme o 
caso, o impacto pode engolir até meio 
ponto percentual da perspectiva de 
crescimento brasileiro em 2020.

Na Itália, por exemplo, o varejo está paralisado, 
por outro lado, alguns setores podem sentir um 
efeito positivo: o serviços de entrega - evitando 
as pessoas a se expor aos riscos ao sair de casa.

Confira aqui como as outras marcas estão 
aplicando medidas nos seus setores.

Fonte: Jornal Folha

https://www.infomoney.com.br/negocios/walmart-mcdonalds-e-outras-multinacionais-revelam-impactos-do-coronavirus/
https://www.infomoney.com.br/negocios/walmart-mcdonalds-e-outras-multinacionais-revelam-impactos-do-coronavirus/


MOVIMENTOS INTERNACIONAIS DO VAREJO
OLHAR PARA FORA É OLHAR PARA O FUTURO: As tendências de 
comportamento nos países em que a pandemia já avançou a estágios mais 
críticos permite vislumbrar possíveis cenários que o varejo pode ter no Brasil.

PREOCUPAÇÃO COM A PREVENÇÃO: As categorias que crescem antes 
que as demais são as relacionadas a produtos como máscaras e álcool gel.

BUSCAR PELA NECESSIDADE IMEDIATA: Categorias que não de 
primeira necessidade como moda, móveis vão apresentar quedas nas buscas.

A VIDA EM QUARENTENA: Buscas por entretenimento, alimentação e 
higiene ganham relevância na hora de conviver em isolamento.
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#3
#4

Fonte: Google Retail AIT



O QUE SUA MARCA 
PODE FAZER?



REVISE SUAS POLÍTICAS DE 
CANCELAMENTO E FLEXIBILIZAÇÃO 
DE RESERVAS

COMUNIQUE AS MEDIDAS
QUE A EMPRESA ESTÁ TOMANDO!
Concentre-se em informar de forma clara as 
medidas de prevenção que a empresa está 
seguindo para preservar a segurança dos 
clientes e dos colaboradores.  

Utilize todos os seus canais para comunicar e orientar todos 
os detalhes, desde políticas de cancelamento, orientações de 
contatos, medidas de higiene e limpeza, práticas de segurança, 
redução no volume de lotação, etc.



REVISE SUAS POLÍTICAS DE 
CANCELAMENTO E FLEXIBILIZAÇÃO 
DE RESERVAS

01.

Não basta criar novas medidas e políticas, 
é essencial comunicar de forma direta e 
transparente para seus clientes e público em 
geral as medidas de prevenção e políticas que 
a empresa  está adotando para preservar a 
segurança durante os processos.

COMUNIQUE SEUS 
CLIENTES E PÚBLICO: 

SEJA CLARO!



REVISE SUAS POLÍTICAS DE 
CANCELAMENTO E FLEXIBILIZAÇÃO 
DE RESERVAS

01.

SEJA CAUTELOSO 
NA COMUNICAÇÃO
Evite comunicações com objetivo de estimular 
aglomerações durante o período da quarentena. É 
necessário entender a gravidade da situação e também 
assumir responsabilidade enquanto setor econômico para 
evitar a propagação do vírus.
 
Promoções e práticas agressivas podem ser consideradas 
oportunistas, causando assim um impacto a longo prazo 
para a sua marca.



ORIENTAR PARA 
A UTILIZAÇÃO DO 

E COMMERCE
O e-commerce representa um cenário 
otimista já que os consumidores mudarão 
cada vez mais para compras online. 

No quarto trimestre de 2019, de acordo com 
dados do governo dos EUA, as vendas online 
representavam 11,4% do gasto total no varejo. 
Este ano, o comércio eletrônico deverá atingir 
12% ou mais.

Fonte: Ecommerce Brasil



NÃO SEJA 
OPORTUNISTA
Esse é o momento de prezar a conscientização, 
oferecer ofertas especiais para clientes dispostos 
a postergar a compra é uma boa estratégia.

Ter cuidado em não comunicar nenhuma alteração de 
preço oportunista e trazer sempre que possível várias 
opções de pagamento para viabilizar as pessoas em 
momentos desafiadores.

Muitas marcas estão retirando suas campanhas atuais 
do ar, também é o momento de rever o que você está 
transmitindo no momento.



Até mesmo nos correios, as marcas têm que estar atentas 
para novos formatos de entrega, sem contato pessoal, em 
varejistas que continuaram abertos.

Para atender a comunidade em quarentena e lidar com 
escassez de motoristas, é necessário direcionar as 
entregas a domicílio e as ofertas baseadas na 
disponibilidade de produtos

NOVOS FORMATOS DE ENTREGA



INFORMAÇÃO TRANSPARÊNCIA EMPATIA

Os pilares que levam a credibilidade e 
confiança nas marcas no processo: 



BENCHS COMUNICAÇÃO
Veja como algumas marcas tem se 
comunicado durante este período.



Benchmark: Dr. Consulta

Estratégia: Informação

sobre os procedimentos

de atendimento. 



Benchmark: Reserva Mini

Estratégia: Segue uma linha 

estratégica de conscientização e 

reforça a identidade da marca.



Benchmark: Panvel

Estratégia: Promove o cuidado do 

consumidor através de banners em 

emails e outras comunicações.



Benchmark: Passarela

Estratégia: Posicionamento 

sobre a preocupação da saúde 

dos colaboradores e clientes, 

regulamentos e recomendações, 

falam do e-commerce suavemente.



Benchmark: Azul

Estratégia: Promove a conscientização 

de todos e utiliza a voz do presidente 

para falar do assunto.



Benchmark: Latam

Estratégia: Reforça as medidas 

que estão implementando tanto 

com funcionários como para os 

clientes.



Benchmark: Smiles

Estratégia: Desconto no clube

é uma forma de manter receita 

entrando em tempos de crise.



Benchmark: Insecta Shoes

Estratégia: Fechamento de lojas com 

incentivo para e-commerce e outros 

canais da marca.



Benchmark: Walgreens

Estratégia: Conteúdo para ajudar 

o cliente com informações.



Benchmark: Amaro

Estratégia: Comunicado sobre medidas 

com pesquisa para próximos passos em 

comunicação e operação.



Benchmark: Tera

Estratégia: Informação sobre a 

prestação e cancelamento de 

serviços.



Benchmark: Ecoalf

Estratégia: Conscientização 

sobre o isolamento, anúncio de 

home office da equipe e 

fechamento de lojas.



Benchmark: Anthropologie

Estratégia: Fechamento de lojas, 

direcionamento para app e site e 

pesquisa de conteúdo com o público.



Benchmark: Ateen

Estratégia: Incentivo a frete-grátis 

para compras pelo website.



Benchmark: Banana Republic

Estratégia: Carta do time com as 

recomendações e contra-tempos.



Benchmark: Rent The Runway

Estratégia: Looks atléticos e 

confortáveis para trabalhar 

de casa durante a quarentena.



Benchmark: Top Shop

Estratégia: Informações sobre as loja 

que ainda estão em funcionamento 

assim como medidas de proteção.



Benchmark: Timberland

Estratégia: Intensificação do 

propósito da marca para contribuir 

no contexto.



Benchmark: Inbox Shoes

Estratégia: Promocode para o 

e-commerce e a explicação para o 

cliente de continuar a incentivar 

pequenas empresas. 



Benchmark: Sallve

Estratégia: Promove a conversa 

com as consumidores através 

das redes sociais, além de 

incentivar o autocuidado.



Benchmark: Yes I am

Estratégia: Promove a conversa 

com as consumidores através 

das redes sociais, além de 

incentivar o autocuidado.



BENCHS WEBSITE
Veja como algumas marcas tem se 
comunicado durante este período.



Benchmark: Nespresso

Estratégia: três diferentes 

comunicações na home do site:

- tarja fixa indicando aumento 

do prazo de entrega

- frete grátis para que as 

pessoas evitem sair de casa

- informativo sobre 

fechamento de lojas



Benchmark: Nespresso

Estratégia: landing page com todas 

as dúvidas sobre o funcionamento 

da operação durante a quarentena



Benchmark: Mercado Livre

Estratégia: landing page sobre 

consumo consciente durante o 

período e categorias de higiene e 

limpeza



Benchmark: Best Buy

Estratégia: consultas virtuais por 

telefone e vídeo



Benchmark: Mercado Livre

Estratégia: alerta de prazo de 

entrega maior em função da 

situação atual



Com as modificações diárias dos acontecimentos, as orientações e 
recomendações devem ser flexíveis e mutantes. Além disso, cada negócio 
tem a sua própria realidade. 

Por isso, estamos disponibilizando os e-mails abaixo como canais de dúvidas. 

Responderemos às questões que pudermos contribuir com o máximo de 
prontidão possível.

Vamos aprender e enfrentar as adversidades juntos. Contem conosco!
contato@pmweb.com.br

OBRIGADO!


