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Belém, terça-feira, 14 de julho de 2020

Live Talks

Consumo se reinventa
questionamentos que serão
discutidos no debate.
O projeto Liberal Talks se
iniciou no segundo semestre
de 2019, com a primeira edição
de forma presencial, e segue
agora com o objetivo de promover encontros temáticos de
análise dos cenários atuais de
consumo, técnicas e tendências em comunicação com
profissionais e instituições em
busca de inovação. “Suspendemos as atividades presenciais.
A gente entendeu que nesses
três meses de isolamento social a gente poderia ganhar
muito fazendo um evento online, pro formato da internet,
em várias frentes, tanto para
pessoas que estão em outras
cidades do Pará e de outros
estados, que podem participar por O Liberal.com, quanto
pelo fato de termos convidados
de outros lugares”, reforçou.
O Liberal Talks tem também como meta servir de
base para discussões e reflexões acadêmicas, de cursos
universitários de áreas como
Comunicação, Jornalismo, Publicidade e Sociologia. “Para as
edições futuras, a expectativa é
que a gente possa fazer misturas entre o formato live e o formato presencial, dependendo
do tema, da estrutura, das possibilidades para saber se será
em live, como nesse encontro,
ou mesmo em formato híbrido. De repente, fazer presencial mas com transmissão em
tempo real. As possibilidades
são muitas e o plano é aproveitarmos todas elas”, adiantou.

divulgação

A

s mudanças de hábitos
e formas de consumo
trazidas pela pandemia
da covid-19 serão debatidas
na segunda edição do projeto Liberal Live Talks, do Grupo Liberal, que ocorrerá por
transmissão ao vivo no portal
O Liberal.com, no dia 23 deste
mês. O encontro será mediado
pelo diretor de Marketing do
grupo, Rodrigo Vieira, e pelo
diretor-superintendente
do
Sebrae Pará, Rubens Magno
Júnior. Os debatedores serão
o publicitário Jimmy Lucas,
diretor de Inovação do Grupo
Liberal, e o jornalista Luís Fernando Bovo, diretor do Media
Lab Estadão e especialista em
marketing e jornalismo digital.
O diretor de Marketing
Rodrigo Vieira ressalta a importância macro do tema
escolhido, “Comunicação e
Tendências de consumo”, por
entender que a relação entre
as inovações do campo da comunicação, nos últimos dez
anos, está ainda mais explícita
com o novo contexto do mercado consumidor. “O grande
gancho é a gente entender o
novo perfil de consumidor.
No período pós-pandemia, o
que as pessoas vão priorizar?
Que tipo de experiência elas
vão querer ter de novo? Como
elas vão se relacionar com as
mídias e com as plataformas
digitais? E de que maneira a
gente pode chegar nesse consumidor estabelecendo diálogos transparentes, mais próximos e construtivos?”, adiantou
o diretor, sobre os principais

divulgação

Segunda edição do projeto terá bate-papo sobre novos hábitos dos consumidores em meio à pandemia

Debate contará com a participação do publicitário Jimmy Lucas e do jornalista Luís Fernando Bovo

Marcas devem virar a chave para não ficar para trás
Para direcionar as conversas, foram escolhidos três subtemas: “Panorama da comunicação e mercado”; “Como
empresas e marcas estão se
adaptando durante a pandemia”; “Futuro e perspectivas
de consumo”. O jornalista Luiz
Fernando Bovo, diretor do Estadão Media Lab, do Grupo
Estado, afirma que parceria
é a palavra-chave para que
clientes e empresas de comunicação consigam encontrar as
melhores formas para se adaptarem com a nova presença do
ambiente digital. Ele adianta
que reforçará o assunto na participação dele.
“As marcas precisam de nós
mais do que nunca, dos setores
de marketing, para saberem

como falar no ambiente da internet. Quais são as melhores
formas de expressão? Temos
visto muitos influenciadores
digitais que cometeram erros
muito graves com suas audiências e por isso praticamente
encerraram as carreira. Nesse
novo momento, a aceleração
digital foi imposta de forma
muito rápida. A margem de
erro que tínhamos foi diminuída. Precisamos aprender
juntos com as novas questões
colocadas e refletir sobre o que
permanecerá”, ensinou.
O diretor-superintendente
do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
no Pará (Sebrae-PA), Rubens
Magno Júnior, que será um
dos mediadores, destaca que

o momento é ainda de muitas
dúvidas para os pequenos empreendedores.
“Hoje, a certeza que temos
é que será preciso uma boa
análise do mercado e do comportamento do consumidor.
A grande questão para o empresário será como ele estará
no momento que tudo passar:
reinventado ou atrelado ao
passado? Isso fará toda a diferença. O empresário precisa
começar a pensar nisso desde agora. Uma orientação que
o Sebrae tem dado é atentar
para algumas características
empreendedoras, como correr riscos calculados, busca de
informações e planejamento e
monitoramento”, assegurou o
dirigente.

