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Justificação
A pandemia causada pela covid-19 gerou mudanças na maneira como as empresas e as pessoas se comportam e os efeitos futuros disso ainda são desconhecidos. Embora vários estudos tenham mostrado
como o isolamento e as reações individuais e sociais impactam as organizações (Leung et al. 2021, Rojas
et al., 2020), é necessário que sejam feitas mais pesquisas sobre como as habilidades organizacionais de
uma área, como o marketing, podem ajudar a superar os efeitos devastadores da pandemia.
Consequentemete, há demandas urgentes da sociedade às quais o meio acadêmico pode responder com
base em pesquisas. Primeiramente, é feita uma chamada para analisar o efeito da covid-19 nas diferentes culturas, faixas etárias e variáveis demográficas dos consumidores em todo o mundo (Madrigal et al.
2021, Sheth, 2020, Zwanka e Buff, 2020), que deriva das possíveis respostas e formas por meio das
quais as empresas podem se adaptar e oferecer propostas de valor. Igualmente, e na mesma linha de
trabalho, é imperativo dar conta de como as tendências ao individualismo devido à pandemia moldaram
novos hábitos, tendências e rupturas (Larios-Gómez et al. 2021, Sheth 2020). Em segundo lugar, reconhecer as linhas de trabalho frente à responsabilidade social que as empresas têm e suas ações de marketing em resposta aos impactos negativos da covid-19 (Huang 2021, Pesqueux 2020) é uma questão
a ser explorada, além dos impactos que isso provocou nos consumidores.
Por outro lado, é relevante contribuir para o reconhecimento e análise de dinâmicas positivas para o
campo do marketing, por exemplo, a pandemia tem favorecido e promovido a ligação com os consumidores através dos canais digitais, a utilização do e-commerce e principalmente de marketplaces com ampla
oferta e serviços de venda e pós-venda (Brandtner et al. 2021, Gómez 2020, Sánchez-Torres et al. 2021,
Saura et al. 2020, Sheth 2020) com dinâmicas tradicionais como B2C, mas também favorecendo o empreendedorismo e atores independentes ou informais por meio de dinâmicas como o C2C.
Da mesma forma, referir-se a setores específicos, enfrentar a evasão escolar, favorecer a cobertura educacional e oferecer-lhes experiências de serviço positivas no âmbito de uma situação tão complexa e que
sofre constantes mudanças abre portas para pensar e oferecer contribuições para o marketing educacional no contexto da pandemia e para o posicionamento de instituições dessa natureza como marcas
(Habib 2021, Montoya-Restrepo et al. 2020). Deste modo, neste contexto, é possível que o marketing
seja reconhecido em outros setores de interesse que foram profundamente afetados, como o turismo,
isso pode incentivar uma análise de como usar o marketing interno para motivar os colaboradores do
setor ou como as ferramentas de marketing poderiam ser restauradas para promover a confiança do
turista (Buhalis 2020, Kluge 2020, Sheldon 2020, Sharma et al. 2021). Igualmente, neste contexto, é
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relevante reconhecer as várias mudanças que foram geradas na forma de compra de produtos de consumo de massa — varejo — (Rojas et al. 2020, Brumă et al. 2021, Rodrigues 2021) ou até mesmo em
outros contextos, como no transporte público (Rincón-Nova et al. 2021).

Idiomas em que os artigos podem ser submetidos
Espanhol, português ou inglês.

Escopo da edição especial

Neste número especial, queremos convidar você a submeter trabalhos acadêmicos resultantes de pesquisas, diversas perspectivas epistemológicas e metodológicas são bem-vindas. Nesta edição, são relevantes, entre outras questões relacionadas com o reconhecimento do marketing e as eventuais mudanças no comportamento do consumidor durante a pandemia e no âmbito da superação da análise
preditiva para compreender o consumo futuro. Consequentemente, seria fundamental desenvolver isso
em áreas como:
1. Interrupção e adoção de tecnologia
2. Valores ambientais, consumo pró-ambiental, ativismo do consumidor
3. Conscientização, atitude, compra, lealdade e gestão da marca
4. Estresse, esgotamento e efeitos do distanciamento social
5. Impactos e mudanças de acordo com diferentes gerações (crianças e jovens, idosos etc.)
6. Marketing em setores específicos: turismo, educação, setor financeiro, varejo, transporte público, entre outros.
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