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Condições oferecidas por empresas para a produção da vida cotidiana 

durante o isolamento social e lembranças de marcas doadoras no combate 

da pandemia da Covid-19 – um estudo exploratório1 

Samara Sanches Brochado2 

 
RESUMO: Em 2020, empresas passam a publicizar suas doações em prol do combate da 
pandemia da Covid-19. Este artigo apresentará os resultados da pesquisa exploratória 
realizada pela autora, baseando-se em Bragaglia (2017) e Battacharya e Arruzza (2019), na 
busca por possível relação entre ações para a produção da vida e contradições dos anúncios 
publicitários de empresas. Através da pesquisa obtivemos um retrato das condições materiais 
para a reprodução social, além de lista de empresas doadoras.  
 

INTRODUÇÃO 

Em uma análise superficial, com a pandemia da Covid-19 parece desvanecer toda a 

heterogeneidade do cotidiano e a vida parece resumir-se a um único objetivo: a sobrevivência. 

Todavia, a materialidade apresenta-se mais complexa ao analisar as condições hierárquicas 

existentes em nosso momento histórico. 

Este trabalho procurará apresentar resultados primários da pesquisa exploratória que integra o 

percurso da pesquisa de doutoramento da autora. Os objetivos iniciais foram realizar um 

levantamento sobre produção da vida e venda da força de trabalho no cotidiano pandêmico 

além de uma catalogação de empresas doadoras ao combate da Covid-19 no ano de 2020 que 

foram lembradas pelas pessoas3 respondentes. 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4 – Mídia, Representação e Discursos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC), da Universidade Federal 

Fluminense - UFF. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ. 
Professora licenciada na Universidade Castelo Branco - UCB. Mestre em Ciências da Comunicação pela 
Universidade Fernando Pessoa - UFP, Portugal sob bolsa do Programa Alßan (título homologado pela ECA-
USP). E-mail: samara.brochado@gmail.com  

3 A autora estabeleceu como parâmetro discursivo uma linguagem neutra, mas dentro das atuais regras 
linguísticas e gramaticais da Língua Portuguesa. Em decorrência desta postura, a propriedade de referenciar 
“pessoa” neste texto, sempre tomará como a universalidade. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Nunca vivenciamos uma conjuntura contraditória como a pandemia nos apresentou, onde 

reprodução social da vida e a venda da força de trabalho estivessem no mesmo espaço físico. 

Estes dois aspectos da vida cotidiana sempre estiveram espaços físicos distintos e para muitos, 

hoje, é nova a divisão espacial entre trabalho e cuidados. 

Foram 4,5 bilhões de pessoas em todo o planeta que ficaram reclusas em suas casas ou 

podemos dizer que 60% da população mundial ficou confinada (PÚBLICO, 2020). Ao mesmo 

tempo, o sistema econômico global vigente, nunca havia sido tão subjugado pelo Estado, ou 

seja, “os mercados foram confinados e os Estados, desconfinados das suas amarras 

neoliberais” (JAPPE et al., 2020, p. 43). 

Pelo compreensível desconhecimento das potencialidades contagiosas do vírus, muitas 

medidas sanitárias – boas ou questionáveis – foram adotadas pelo mundo. Jappe et al. (2002) 

chegam a realizar uma descrição de posturas vindas do segmento empresarial e até de setores 

públicos que vão de encontro a decisões governamentais, assim como governos com conflitos 

políticos internos entre as esferas públicas, casos como México, Estados Unidos e Brasil. 

Citando especificamente o Brasil, o autor ainda comenta sobre o fato do poder paralelo 

também servir como agente sanitário no combate da propagação do vírus. 

Mesmo diante a desordem conjuntural brasileira, segundo a Agência IBGE (2020) o máximo 

de pessoas que passaram a trabalhar de modo remoto, tornando prática cotidiana, foi de 8,9 

milhões ou 10,98%, com uma volta gradual deste contingente ao trabalho físico após 3 meses 

das primeiras iniciativas de isolamento social no país. Para efeito comparativo, Portugal teve 

o pico de 597,5 mil pessoas realizando o trabalho em casa ou 12,3% das pessoas ativas no 

país (INE, 2020). 

Em uma outra dimensão de análise, vimos que, desde o início do isolamento no Brasil, muitas 

empresas participaram ativamente em ações solidárias para o combate da pandemia com 

diversas frentes, seja com subsídios extras oferecidos para as pessoas que já vendiam sua 

força de trabalho a elas, bem como diretamente para a população ou para ONGs que fizeram a 

distribuição dos produtos (quando esta foi a doação).  

Neste mesmo momento histórico de doações ocorrem dois fatos: estas mesmas empresas 

passaram a publicizar massivamente nos meios de comunicação social suas doações e um 
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caso inédito é a criação de um espaço jornalístico específico4 para a informar à sociedade 

destas doações no Jornal Nacional da emissora Globo, o quadro Solidariedade S/A. 

Com tais articulações comunicacionais, sejam espaços publicitário e/ou jornalístico e, 

partindo da premissa que a atual sociedade é hierarquizada por classes justamente em 

decorrência das questões envolvidas entre a venda da força de trabalho e a produção de 

mercadorias, ficam as dúvidas: Por quais motivos uma empresa faria doações às pessoas? 

Haveria alguma preocupação dessas empresas doadoras com a própria população trabalhadora 

de suas empresas? Será que há alguma ação concreta sendo realizada para a manutenção da 

vida destas pessoas que vendem a sua força de trabalho para estas empresas doadoras? O 

cruzamento entre produção da vida e da força de trabalho, virá da Teoria da Reprodução 

Social (BATTACHARYA e ARRUZZA, 2020) que servirá como categoria analítica.  

Outras preocupações seriam sobre o fato de se publicizar as ações donatárias. Se a publicidade 

dos últimos tempos pouco se alicerça em atributos do que se vende, sendo a emoção o ponto 

em destaque (BRAGAGLIA, 2017) qual seria o ponto de inflexão onde a publicidade deixa o 

apelo emocional e passa a ter a sua função social neste momento pandêmico? Se há este ponto 

e diante a dinâmica econômica existente, haveria coerência ou não entre o discurso 

publicitário da empresa e sua práxis? 

Exatamente nessa encruzilhada entre o apelo emocional de evidenciar a marca e/ou empresa, 

o informacional das ações efetivas das empresas e as preocupações das pessoas em relação a 

produção da vida é que se encontra o propósito da tese que a autora está a desenvolver.  

Para que possamos trazer alguns apontamentos da tese para este artigo, apresentaremos parte 

da segunda pesquisa realizada pela autora. 

 

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

Sob o método hipotético-dedutivo, o instrumental metodológico utilizado foi uma pesquisa 

exploratória (WIMMER e DOMINICK, 1996) e realizada através de um questionário 

estruturado e enviado via online. A construção da amostra seria um perfil de pessoas amplo, 

diverso e que tentássemos buscar a maior amplitude geográfica no Brasil (CEBRAP/ SESC, 

2016).  
                                                 
4 O quadro teve espaço no Jornal Nacional da emissora Globo de 14 de abril de 2020 até 12 de outubro de 2020. 
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A aplicação do questionário se propunha a alguns objetivos de caráter exploratório, com 

objetivo macro de identificar a situação econômica-social, seguido pelo levantamento de 

informações acerca da atividade laboral, seguida das medidas de isolamento social 

proporcionadas no ano de 2020 e por possíveis impactos donatários. O objetivo secundário 

era levantar nomes de empresas donatárias no qual as pessoas se lembravam ter participado 

no combate à pandemia da Covid-19 e as razões desta lembrança. A finalização do 

questionário oferece um convite para futuros contatos da pesquisadora a fim de realizar outra 

pesquisa de entrevistas em profundidade.  

O questionário foi elaborado e enviado via Google Formulários, no dia 22 de dezembro de 

2020 foi realizado um teste piloto com 11 respondentes e de 23 de dezembro de 2020 a 25 de 

janeiro de 2021 ficou disponível para respostas. O disparo foi dado nas redes sociais5 

WhatsApp e Facebook. 

Para este artigo decidimos focar em uma parte específica da amostra do questionário, as 

pessoas trabalhadoras do sistema publico e privado. Por este motivo, o bloco 2 de perguntas 

do questionário denominado “Cuidados para a produção da vida e reprodução social” não será 

apresentado. 

 

RESULTADOS E ANÁLISES 

Esta pesquisa seguirá seu foco neste artigo em uma análise quantitativa dos dados obtidos. Por 

inviabilidade de acesso a softwares estatísticos robustos, os dados coletados foram tratados 

por softwares e aplicativos a depender dos outputs que o projeto se objetiva analisar. O 

cruzamento das variáveis foi realizado de modo manual, o que acarretou uma demanda 

temporal muito maior do que a pesquisadora teve como previsão inicial. 

Os dados brutos foram tratados e analisados no software Excel, com filtros e fórmulas criados 

pela própria autora, o Google Formulários ofereceu alguns outputs gráficos e para a criação de 

nuvens de palavras, usou-se o aplicativo Drive World Cloud. 

                                                 
5 O envio foi através de mensagem tanto para pessoas como para diversos grupos que a autora participa, pedindo 
que o mesmo fosse repassado à outras pessoas e/ou grupos. 
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Os resultados apresentados serão dos blocos de perguntas sobre perfil das pessoas 

respondentes finalizando com a apresentação das empresas citadas nesta pesquisa 

exploratória. 

 

PERFIL DA AMOSTRA – BLOCO 1 

Obtivemos 211 questionários qualificáveis6, a amostra teve a abrangência de 58 cidades de 17 

estados federativos além do Distrito Federal, alcançando todas as regiões do Brasil. 

Entretanto, como podemos ver na Tabela 1, do total de respostas, 82% circunscreveram 

apenas duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro com 41,7% e 40,3%, respectivamente. 

 

Tabela 1: Domicílio das pessoas respondentes sob a pergunta “E o estado do Brasil que você mora?” 

Faixa etária Quantidade % relativo 

Alagoas 2 0,95 

Amapá 1 0,48 

Bahia 2 0,95 

Ceará 2 0,95 

Distrito Federal 1 1,43 

Espírito Santo 6 2,86 

Goiás 5 2,38 

Mato Grosso 3 1,43 

Minas Gerais 2 0,95 

Pará 1 0,48 

Paraná 3 1,43 

Pernambuco 3 1,43 

Rio de Janeiro 85 40,48 

Rio Grande do Norte 1 0,48 

Rio Grande do Sul 2 0,95 

Rondônia 1 0,48 

Santa Catarina 1 0,48 

São Paulo 87 41,43 

Fonte: produzida pela autora. 
                                                 
6 Foram no total três questionários desconsiderados, sendo um descartado por repetição da mesma respondente e 
dois pelo fato das pessoas, embora brasileiras, eram residentes no exterior (Espanha e Reino Unido). 
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Quanto ao perfil das pessoas respondentes alcançadas, 73,1% se consideraram mulheres, 

26,4% como homens e 0,5% consideravam-se de outro modo. As faixas etárias das 

respondentes tiveram uma grande amplitude alcançada, tendo como principais percentuais 

entre 34 a 37 anos (12,7%), 30 a 33 anos (12,3%), 26 a 29 anos (11,8%) e com o mesmo 

percentual de 38 a 41 anos e 22 a 25 anos (10,4%).  

O nível de escolaridade inicialmente pareceu-nos bem diverso (Tabela 2). Entretanto, embora 

com percentuais distribuídos entre formação completa e incompleta, 78,3% se declararam 

acima de nível superior, sendo 37,7% com pós-graduação completa, 22,2% com o grau 

superior completo e 18,4% declarado ensino superior incompleto.  

 

Tabela 2: Escolaridade das pessoas respondentes sob a pergunta “Qual a sua escolaridade?” 

Grau de Escolaridade Quantidade % relativo 

Ensino Fundamental Incompleto 0 0 

Ensino Fundamental Completo 1 0,5 

Ensino Médio Incompleto 4 1,9 

Ensino Médio Completo 14 6,6 

Ensino Superior Incompleto 39 18,4 

Ensino Superior Completo 47 22,2 

Pós-graduação (stricto ou lato sensu) incompleta 27 12,7 

Pós-graduação (stricto ou lato sensu) completa 80 37,7 

Fonte: produzida pela autora. 

 

SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO E PRODUÇÃO DA VIDA – BLOCO 2 

A partir da condicionante de uma pergunta filtro, o questionário avançava para uma seção 

criada especificamente para pessoas trabalhadoras sejam do sistema público ou privado, 

ficando nesta, o foco nas condições materiais oferecidas pelas empresas às pessoas que 

permaneceram trabalhando durante o período pandêmico de 2020. Outro dado pesquisado 

relacionava tanto as condições de trabalho como produção da vida, verificando possíveis 

ofertas de benefícios extra salarial para o período, independentemente da qualidade do 

trabalho por parte e de iniciativa das empresas destas pessoas trabalhadoras.  
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Neste bloco vamos apresentar os setores produtivos que estas pessoas atuam, seguido da sua 

rotina de trabalho durante o ano de 2020, se a pessoa obteve algum auxílio extra salarial da 

empresa que ela vende sua força de trabalho inclusive se alguém recebeu doações. 

Da amostra (Tabela 3) mais da metade das pessoas passaram a trabalhar exclusivamente em 

casa e permaneceram assim até o fim de 2020 (68,1%). Entretanto, não há uma diferença 

percentual entre as pessoas que iniciaram o período pandêmico em casa, mas voltaram a 

trabalhar de modo físico (13,8%) em relação as pessoas que não mudaram em nada a rotina 

física de trabalho (10,6%). 

 

Tabela 3: Cotidiano de trabalho sob a pergunta “Nesse período de pandemia, como foi a sua rotina de trabalho?” 

Cotidiano de trabalho Quantidade % relativo 

Continuei normalmente, de modo físico, na empresa 
(ou para meus clientes) 10 10,6 

Mudei a jornada para ½ período de modo físico e ½ 
período remoto 7 7,4 

Passei a trabalhar completamente de modo remoto, 
em casa e continuo até hoje 64 68,1 

No começo foi só remoto, mas agora já voltei a 
trabalhar só de modo físico 13 13,8 

Fonte: produzida pela autora. 

 

Quando perguntadas sobre algum auxílio extra salarial oferecido pelas empresas ou órgãos 

públicos que já trabalham, 88,3% (82 pessoas) não obtiveram nenhuma colaboração, seja de 

modo financeiro ou com a oferta de kits conforto para atuarem de modo remoto ou até de 

itens para o combate da Covid-19.  

Das 82 pessoas que disseram não obter nenhum auxílio, 31 trabalhavam em algum setor 

público ou terceiro setor e 51 pessoas para o setor privado. Dentre todas, apenas 11 pessoas 

receberam tipo algum auxílio, com 4 pessoas (36,36%) atuando no setor público ou terceiro 

setor e as demais 7 pessoas (63,64%) no setor privado e pelo Gráfico 1 é possível visualizar a 

qualidade dos recebidos por estas 11 pessoas.  
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É importante salientar que nesta pergunta havia a opção de assinalar mais de um item 

oferecido pela empresa e, através disso, vimos que 6 pessoas receberam mais de um item 

consecutivamente. 

Os auxílios extra foram recebidos em sua maioria a partir de junho (4 pessoas) seguido por 

abril (3), março (2) e há quem diz ter recebido auxílio desde janeiro, mês anterior a situação 

pandêmica no país e uma pessoa recebeu auxílio em dezembro de 2020. 

 

Gráfico 1: Itens recebidos extra salarial pela amostra sob a pergunta 

Fonte: Google Formulários 

 

Destes mesmos benefícios extra salarial, se fazia necessário verificar a permanência do 

benefício extra ou se ocorreu de modo pontual. Através da tabela 4, verifica-se que o mesmo 

percentual de pessoas (45,5%) recebeu tanto o auxílio ou apenas uma única vez bem como 

continuam a receber mensalmente, restando apenas 9,1% que disseram receber de modo 

pontual. 

Para quem recebeu de modo pontual, foi perguntado qual auxílio foi retirado. Para uma 

pessoa foi retirado o benefício financeiro e para outra, o item “cadeira”. Houve duas respostas 

que não de difícil interpretação, pois responderam apenas “Nenhum” e “Não teve”. 
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Tabela 4: Continuidade de benefício extra salarial sob a pergunta “Você continua recebendo esta doação?” 

Continuidade do benefício extra salarial Quantidade % relativo 

Sim, continuo recebendo mensalmente 5 45,5 

Recebi por um tempo, mas depois pararam 1 9,1 

Não, recebi apenas uma única vez 5 45,5 

Fonte: produzida pela autora. 

 

Ao serem questionados se houve alguma justificativa da empresa para a retirada do auxílio, 

uma pessoa disse apenas “Não”, outra pessoa respondeu “Foi um auxílio pontual (sic), de 

caráter ergométrico” e por fim “Foi um prêmio pago duas vezes no primeiro semestre”. 

 

LEMBRANÇAS DE MARCAS DOADORAS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL 

DE 2020 – BLOCO 3 

O último bloco de perguntas se separava das preocupações em relação à reprodução social e 

tinha foco exclusivo no segundo objetivo do questionário de catalogar nomes de empresas 

e/ou marcas no qual as pessoas lembravam exclusivamente por auxiliar, de qualquer modo, no 

combate à pandemia da Covid-19. Este bloco também se propunha a buscar as motivações da 

lembrança do nome da empresa e/ou marca, além de verificar se a pessoa chegou a receber 

algum auxílio de empresas, qual foi a doação e se houve alguma periodicidade da mesma. 

Voltando, portanto, aos dados já obtidos nesta primeira etapa, apresentamos na Figura 1 uma 

nuvem de palavras com as marcas lembradas pelas pessoas respondentes. Foram ao todo 73 

nomes citados, com maior destaque para a empresa Ambev com 10 menções, seguida por Itaú 

com 8 menções, já as empresas Natura e Vale tiveram 5 menções, a marca Magazine Luiza 

obteve 4 menções, as marcas Rede D’Or e Johnson & Johnson tiveram 3 menções cada e 8 

empresas e/ou marcas7 tiveram 2 menções cada, sendo as Azul, Coca-Cola, CUFA, Globo, 

JBS, Kicaldo, Mães da Favela e SENAI. 

                                                 
7 Embora em dois questionários houve menção por “Produtores de Cachaça”, a autora decidiu por desconsiderar 
a menção como marca e/ou empresa, mas considerá-las ao analisar o segmento de atuação, apresentado na 
análise da Tabela X. 
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Figura 1: Nuvem de palavras com as marcas mais lembradas. 

Fonte: Produzida pela autora através do Drive World Cloud. 

 

A partir da citação das marcas, realizamos uma tabulação das menções denominada Segmento 

de Atuação para dividir as marcas e/ou empresas citadas conforme o seu segmento de atuação 

(Tabela 5). Embora esteja pulverizada em citações nominais, o segmento de atuação mais foi 

citado foi o Sem fins Lucrativos (12 nomes distintos), seguido por Alimentício, Serviços 

Financeiros e Cuidados Pessoais, Beleza e Higiene com a mesma frequência (8 nomes). 

 
Tabela 5: Segmento de mercado das empresas e/ou marcas citadas 

Segmento de Atuação Frequência 

Sem fins lucrativos 12 
Alimentício 8 
Serviços Financeiros 8 
Cuidados Pessoais, Beleza e Higiene 8 
Automobilístico 7 
Comércio e Varejo 4 
Bebidas Alcoólicas 3 
Telecomunicações 3 
Educação 3 
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Segmento de Atuação Frequência 

Aplicativos 3 
Vestuário 2 
Aviação 2 
Indefinido 2 
Mineração 1 
Sindicato 1 
Papeleiro 1 
Petroquímico 1 
Limpeza 1 
Saúde Suplementar 1 
Conglomerado 1 
Bebidas Não Alcoólicas 1 

Fonte: produzida pela autora através do recurso PivotTable Fields, no Excel. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Salta aos olhos verificar que, independentemente do vínculo empregatício, mais de 80% das 

pessoas não receberam qualquer tipo de auxílio extra salarial, o que reforça a necessidade de 

melhor qualidade de análise do cotidiano da produção da vida, uma vez que a maior parte da 

amostra tem grau de instrução superior. Aqui, precisaríamos verificar se o mesmo ocorreu 

com pessoas de atividades econômicas mais basilares. 

As marcas quando individualmente mencionadas destacam-se. Entretanto, quando associadas 

ao seu segmento de atuação, passam a patamares insignificantes e o que se sobressaiu foi o 

segmento sem fins lucrativos, o que seria interessante verificar este destaque. 
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