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RESUMO: Em meio à pandemia do coronavírus, que acomete todo o mundo em 2020, 

empresas da cidade de Araporã, viram-se obrigadas a utilizar o Marketing digital para 

continuar comercializando seus produtos, já que com a propagação do vírus, os 

governantes de cada cidade decidiram por fechar o comércio local. Sendo assim, a 

utilização das mídias digitais é essencial para que seus produtos cheguem até seus 

consumidores. Com isso, o e-commerce ofereceu as empresas um caminho a seguir, o 

qual fizesse seus produtos continuassem sendo consumidos, utilizando o delivery 

(entrega, distribuição ou remessa). Para a realização deste artigo, foi realizado um 

estudo de caso, com a execução de um questionário, que teve a participação de 3 

empresas do município de Araporã. Foram utilizadas referências bibliográficas. Após a 

realização do estudo, foram analisados os dados coletados. As empresas tiveram 

prejuízos com o fechamento do comércio, queda nas receitas, portanto tiveram que se 

reinventar.  
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ABSTRACT: Amidst the coronavirus pandemic, which affects the entire world in 

2020, companies in the city of Araporã were forced to use digital marketing to continue 

marketing their products, since with the spread of the virus, the government of each city 

decided for closing local businesses. Therefore, the use of digital media is essential for 

your products to reach your consumers. With this, e-commerce offered companies a 

way forward, which made their products continue to be consumed, using delivery 

(delivery, distribution or remittance). For the realization of this article, a case study was 

carried out, with the execution of a questionnaire, which had the participation of 3 

companies in the city of Araporã. Bibliographic references were used. After the study 

was carried out, the collected data were analyzed. The companies had losses with the 

closing of the trade, fall in revenues, so they had to reinvent themselves. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entende-se que o perfil do consumidor mudou com a chegada da internet, as 

empresas utilizam de inúmeras ferramentas para comercializarem seus produtos e 

serviços, para isso faz- se o uso do e-commerce (comercio eletrônico). Com a 

concorrência cada vez mais acirrada em vários setores da economia, as empresas 

passaram a esforçar-se para comercializar seus produtos de maneira eficiente.  

 

“No Brasil, por volta de 1954, marketing foi traduzido por mercadologia, 

quando surgiram os primeiros movimentos para implantação de curso 

específico em estabelecimento de ensino superior, e desde então tem sido 

adotada essa expressão. [...] Para entendermos o significado de marketing, o 

ideal é começar com a definição clássica da literatura mercadológica. Em 

1960, a Associação Americana de Marketing definiu-o como “o desempenho 

das atividades comerciais que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor 

ao consumidor ou usuário”. (LAS CASAS, 2017). 

 

A atividade de marketing teve diferentes pontos no processo de comercialização. 

A princípio, os profissionais valorizavam o produto e os sistemas de produção, sendo 

que toda a atenção era dada para essas dinâmicas. As empresas buscavam inovar em 

produtos e processos de produção objetivando a massificação e redução de custos. 

Como consequência, houve um aumento da oferta e as mercadorias passaram a 

acumular-se nos estoques das empresas, tornando-se necessária a ênfase em nova 

atividade para acabar com os estoques. A atividade de venda pessoal passou a ter papel 

fundamental nessa etapa. Era preciso um movimento que atendesse cada vez mais seus 

consumidores, o atendimento bem executado era fundamental para manter seus clientes.  

 
 “Esse movimento teve início na década de 1950, e a orientação ao 

consumidor teve como filosofia atender aos desejos e necessidades dos 

consumidores, filosofia esta que durou por muito tempo. No entanto, 

analogamente a outros períodos, essa tendência mostrou-se muito difícil para 

atingir a satisfação dos compradores. Os desejos e as necessidades dos 

clientes mudam constantemente, numa velocidade maior do que o tempo que 

as empresas possuem para se ajustar de forma a atendê-los. Assim, como 

consequência, o distanciamento tornou-se evidente. Muitos clientes ficavam 

insatisfeitos devido ao mau atendimento que recebiam, mesmo com o esforço 

dos profissionais de marketing. Quando as empresas passaram a focar suas 

atividades mercadológicas no cliente, acabaram constatando que se trata de 

um alvo móvel. Quando as pesquisas d0e mercado sinalizavam algum novo 

caminho, até que os interessados providenciassem os devidos ajustes das 

atividades mercadológicas para a nova realidade, o mercado já havia 

mudado.” (LAS CASAS, 2017). 
 

Com o início da comercialização de produtos pela internet, ficou-se mais fácil 

encontrar o produto desejado, e ainda com a facilidade de ser entregue em casa.  



A internet foi uma das principais responsáveis pela evolução da criação de valor, 

com a disseminação da informação e da comunicação. Com o desenvolvimento 

tecnológico, a chegada das redes sociais e o aumento da socialização da entre empresa e 

consumidor por meio da internet, os consumidores ganharam poder e se tornaram mais 

preparados e conscientes de seu papel de comprador. As mídias favoreceram mudanças 

em procedimentos, comportamentos de compras, permitindo acesso para reclamações, 

além de outras possibilidades. O mercado se tornou muito ágil com ofertas abundantes e 

clientes mais participativos.  

A popularização das redes sociais, a disseminação tecnológica, trouxe esse novo 

perfil de consumidor para as empresas. Um consumidor mais exigente, com mais meios 

para pesquisas, buscando sempre encontrar produtos e serviços com mais qualidade, 

com rapidez na entrega, e com preços mais justos. Tal consumidor começou a utilizar 

também a internet, por meio de sites e redes sociais, como ferramenta de pesquisa, para 

encontrar usuários do produto desejado, para que pudessem compartilhar de suas 

opiniões e experiências consumidoras.  

O desenvolvimento rápido da tecnologia, a facilidade de acesso à internet, o 

preço acessível dos aparelhos eletrônicos, com a facilitação das linhas de créditos, como 

por exemplo, financiamento desses aparelhos, para maximizar a utilização dessas 

tecnologias, têm influenciado cada vez mais os consumidores.  Antes para comprar um 

produto ou contratar um serviço era necessário procurar uma loja física, que pudesse 

atender ao desejo do consumidor. 

Isso tudo se fez mais importante com a chegada da pandemia do Coronavírus no 

Brasil, empresas viram-se forçadas a encontrarem meios de comercializarem seus 

produtos com suas lojas físicas fechadas. Diante deste contexto, encontra-se como 

objetivo de pesquisa do presente artigo, mensurar os impactos que a pandemia do 

Coronavírus trouxe para as empresas, e ainda avaliar os desafios encontrados por elas 

para utilizarem o e-commerce com mais eficácia e eficiência, caracterizar quais desafios 

foram encontrados pelas empresas, para que se mantivessem lucrativas durante a crise 

causada pelo Coronavírus, qualificar como o Marketing Digital ajudou essas empresas a 

se sobressaírem perante seus concorrentes durante a crise, e enumerar todos os 

obstáculos encontrados por elas para utilizar o Marketing Digital e o e-commerce.  

E então, mensurar: quais são os impactos financeiros e administrativos ocorridos 

nas empresas do ramo alimentício, na cidade de Araporã, causados pela pandemia do 



Coronavírus e ainda são os desafios encontrados na utilização do Marketing Digital para 

melhorar os desempenhos dessas empresas? 

Marconi e Lakatos (2007) mencionam que a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado e tornado público, constituído por 

livros, artigos científicos, jornais e revistas, entre outros. 

 

2. CONCEITO DE MARKETING E MARKETING DIGITAL 

 Já não é mais novidade que a utilização do Marketing nas mídias sociais se 

tornou essencial para uma boa estratégia empresarial. Afinal mais da metade da 

população brasileira está presente na internet (TURCHI, Sandra.).  

 O Marketing é uma maneira que o consumidor encontra para se comunicar, é 

uma forma que a empresa encontra para entender o que o consumidor deseja, e assim, 

fazer com que seu produto chegue ao maior número possível de consumidores. É dessa 

comunicação que a empresa encontra a sincronização entre o seu produto e o seu 

cliente-alvo. Umas das definições mais resumidas do Marketing são de kotler e keler 

(2015), que diz que o papel do marketing é de “suprir necessidades gerando lucros”.  

A America Marketing Association apresenta a definição que “o Marketing é a 

atividade, o conjunto de conhecimentos e os processos de criar, comunicar, entregar e 

trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como 

um todo” (KOTLER, KELER).  

É necessário muito conhecimento e habilidade para superar todos os obstáculos 

em todos os aspectos que envolvem o Marketing.  Uma definição muito desenvolvida é 

o conceito: “Os 4Ps de marketing, que é um modelo para melhorar os componentes do 

marketing, a maneira pela qual a empresa leva um produto ao mercado. Ajuda a definir 

as opções de marketing em termos de preço, produto, promoção e praça, para que o 

produto atenda a uma demanda específica do cliente. (DOS SANTOS, Virgílio 

Marques).  

Todas as estatísticas relacionadas ao Marketing Digital mudam a todo o momento, é 

preciso entender que se trata de um aprendizado constante e que sempre trará grandes 

desafios e dificuldades a serem vencidas, mas que se mantendo sempre atualizado, tem 

como retorno uma grande lucratividade e possibilidades indiscutíveis de oportunidades, 

trazendo sempre ótimos resultados para a empresa. Qualquer ação a ser realizada pela 

empresa necessita de um planejamento organizacional, com o Marketing Digital esse 



processo é ainda mais importante, já que o seu projeto chegará a um número muito 

maior de clientes-alvo, com a utilização da internet para divulgar o seu produto, essa 

preocupação deve ser ainda maior, já que ao pesquisar na internet um produto desejado, 

o nome da sua empresa e produto deve aparecer como um dos melhores a ser adquirido. 

O acompanhamento de todas as ações que serão desenvolvidas é fundamental, assim 

como, os resultados que estão sendo obtidos durante todo o desenvolvimento das 

estratégias de marketing, identificar o que deve ser mantido e, se existir, quais os 

aspectos a serem melhorados. Para garantir a definição de um plano de marketing cada 

vez mais completo e integrado, outras questões além dos 4 P’s deveriam ser levadas em 

conta, diante dessas necessidades, os grandes escritores da área, compreenderam que era 

preciso desenvolver alguns outros fatores para aperfeiçoar o Marketing das empresas, 

então surgiram mais 4 P’s do Marketing, pessoas, processos, posicionamento e 

performance.  Segundo Neil Patel: “Pode-se dizer que esse método traz mais 

assertividade e inteligência para o marketing digital. Ajuda a garantir resultados 

melhores e maior lucratividade para as empresas que fazem uso dele”. (PATEL, 

Neil). Sendo que, se preocupar com pessoas é fundamental para seu negócio, contratar 

bem, treinar, capacitar, motivar e direcionar seus esforços para os clientes; Processos 

representam todos os fluxos de trabalho, procedimentos e metodologias que devem ser 

utilizadas pela empresa; posicionamento é observar o ambiente onde o serviço é 

prestado ou o produto vendido, é a forma como a empresa vai interagir com essa 

comunidade; e performance é a produtividade e qualidade da sua empresa, o quão 

sucesso sua empresa está fazendo perante seus clientes, e quão concorrente está sendo 

no mercado.  

 

a. Desenvolvimento das estratégias de Marketing Digital.  

As estratégias em Marketing digital sempre estão conectadas às ações de 

comunicação da organização, não devem ser desassociadas aos objetivos da empresa, e 

sim integradas a comunicação, que juntas formam um canal de desenvolvimento das 

estratégias de Marketing.  

 

 

“É importante compreender e definir qual a perspectiva da organização 

acerca das mídias sociais, isto é, se serão adotadas como meio de 

comunicação apenas porque estão “na moda” ou se realmente a organização 

tem uma perspectiva de dialogar com seus públicos de interesse. Se for o 

primeiro caso, selecione poucas mídias e mantenha regularidade de 

postagens, mas não espere grandes resultados por esse caminho. Atuar em 



mídias sociais deve ser parte da transformação digital da organização – o que 

inclui abertura ao diálogo e coerência entre discurso e prática das atividades 

organizacionais”. (ROCHA, TREVISAN. 2020)  

 

É preciso ter um planejamento eficiente para o desenvolvimento de uma boa 

estratégia de marketing para a divulgação de um produto ou serviço, sabe-se que a 

estratégia de marketing é o desenvolvimento de várias ações para se chegar aos 

objetivos pré-estabelecidos, utiliza-se dessas estratégias para se construir a imagem da 

marca, produto ou serviço que se deseja vender.  

É preciso definir o tipo de negócio que a empresa possui, para então planejar a 

estratégia de marketing a ser desenvolvida, e ainda identificar quem serão seus futuros 

clientes é fundamental para um desenvolvimento eficaz das estratégias de marketing. 

 As estratégias do Marketing Digital ainda estão em total desenvolvimento, pois 

há muito a ser explorado, podemos dizer que estamos no início de todo o progresso. 

Durante a existência do marketing, há mudanças importantes que mexem com o 

conhecimento que as empresas tinham sobre seus consumidores e sobre qual a melhor 

forma de alcançá-los. Tudo isso exige uma postura de atualização contínua.  

 

3. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

No final do ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada 

sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na 

República Popular da China. Tratava-se de uma nova espécie de coronavírus que não 

havia sido identificada antes em seres humanos. Em 7 de janeiro de 2020, as 

autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de 

coronavírus. 

O coronavírus está por toda parte. Eles são a segunda principal causa de 

resfriado comum e, até as últimas décadas, raramente causavam doenças mais graves 

em humanos do que o resfriado comum.  

Esse novo coronavírus (que no início foi temporariamente nomeado 2019-nCoV 

e, em fevereiro, a OMS passou a utilizar oficialmente o termo Covid-19 para a síndrome 

respiratória aguda grave causada pelo novo vírus, que também ganhou sua nomenclatura 

definitiva: Sars-CoV-2. (SÁ, DOMINICHI MIRANDA DE. 2020). 

 Esse novo coronavírus é responsável por causar a doença COVID-19. Em 30 de 

janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:oms-declara-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-coronavirus&Itemid=812


Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível 

de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. 

Essa decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global 

para interromper a propagação do vírus.  

Essa decisão foi tomada para aprimorar a coordenação, a cooperação e a 

solidariedade global para interromper a propagação do vírus. Em 11 de março de 2020, 

a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo “pandemia” se 

refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. O vírus causador 

da Covid-19 já infectou mais de 500 mil pessoas em centenas de países, com milhares 

de casos mortais. (BBC) 

O cenário é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da 

humanidade, em que doenças se espalharam pelo mundo e causaram estragos, assim 

como com o coronavírus, a peste bubônica, a varíola, a cólera, a gripe espanhola e a 

gripe suína H1N1 também foram pandemias que acometeram o mundo todo, sendo que 

a gripe espanhola e a gripe suína H1N1 são as que possuem os sintomas mais parecidos 

com o novo coronavírus. No momento, existem surtos de COVID-19 em vários países e 

regiões do mundo. (RODRIGUES, Leticia) 

Com a disseminação rápida do Vírus, viu se a necessidade de se colocar a 

população em isolamento social, fazendo assim, com que as empresas do mundo inteiro 

entrassem numa crise econômica dramática, muitas empresas fechando, milhares de 

pessoas desempregadas, os governos de cada país, se viram obrigados a implantar 

políticas públicas sociais para ajudar a população que, com isolamento social, a 

chamada quarentena, ficaram sem seus trabalhos informais, suas empresas fechadas, 

sem comercializar seus produtos; Foi onde se viu necessário que as empresas, que ainda 

não utilizavam o Marketing Digital, desenvolvessem essa ferramenta, para que 

conseguissem comercializar seus produtos mesmo com suas empresas físicas fechadas.   

Em Araporã, a quarentena decorrente da pandemia do Coronavírus, começou na 

segunda quinzena de março, tendo primeiramente a suspensão das aulas, e em seguida o 

fechamento do comércio local, inicialmente o comercio local ficou fechado por 15 dias, 

todas as empresas com comércio não essencial, que são bares, restaurantes, lojas de 

roupas, papelarias, academias, imobiliárias, entre outros.  

Com esse fechamento temporário, esse comércio não essencial, viu a 

necessidade de centralizar suas vendas, utilizando somente o método de entrega 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/03/covid-19-e-menos-mortal-do-que-se-pensava-mas-nao-e-so-uma-gripe.html


delivery, para isso o uso das mídias digitais tornou-se essencial, utilizando para isso o 

Marketing Digital.  

Diante disso, este artigo cientifico tem como objetivo mensurar quais são os 

impactos financeiros e administrativos ocorridos nas empresas do ramo alimentício, na 

cidade de Araporã, causados pela pandemia do Coronavírus, e quais são os desafios 

para o uso do Marketing Digital para melhorar os desempenhos dessas empresas?  

Foram entrevistadas 3 empresas do ramo alimentício na cidade de Araporã, e 

agora os resultados obtidos. 

 

4. O QUE DIZEM OS RESULTADOS 

Figura 1: Quantidade de funcionários? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

 Na figura 1 identificou-se a quantidade de funcionários que cada empresa 

possui, foi possível analisar que 1 empresa têm de 0 a 5 funcionários, 1 têm de 6 a 10 

funcionários e 1 têm de 11 a 15 funcionários. Essas empresas configuram-se como 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim, a definição de porte de 

estabelecimentos segundo o número de empregados de acordo com SEBRAE é: 

“Microempresa (ME) - Até 9 empregados; Empresa de Pequeno Porte (EPP) - De 

10 a 49 empregados; Empresa de médio porte - De 50 a 99 empregados; Grandes 

empresas - 100 ou mais empregados.” (SEBRAE-NA/ Dieese. 2013, p. 17) 

 

Figura 2: Quanto tempo de mercado? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

 

De 0 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 Mais de 15

Até 6 meses De 7 a 12 meses

De 1 ano a 5 anos Mais de 5 anos



Na figura 2 conheceu-se o histórico da empresa, quantos anos elas possuem no 

mercado, 2 empresas possuem de 7 a 12 meses, e 1 empresa possui mais de 5 anos no 

mercado alimentício na cidade de Araporã-MG. 

 

Figura 3: Se, caso já tenham reaberto, quantos dias ficaram fechados? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Na figura 3 identificou-se o tempo que as empresas ficaram fechadas devido à 

quarentena causada pela pandemia do Coronavírus. 1 empresa fechou menos de 15 dias, 

outra empresa fechou de 21 dias à 1 mês, e uma outra empresa ficou mais de 1 mês 

fechada, atendendo apenas pelo método delivery. 

Figura 4: Como você define a queda nas vendas da sua empresa, desde o início 

da quarentena? 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

 

Na figura 4 constatou-se que as empresas tiveram uma queda acima de 51% nas 

vendas, e apenas uma empresa teve suas vendas diminuídas de 21% a 50%. 

 

Figura 5: Qual sua avaliação em relação a qualidade da ajuda oferecida pelo 

poder público, diante desse cenário, enquanto estiveram fechados?

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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No presente estudo, identificou-se que a ajuda oferecida pelo poder público à 

essas empresas considerou-se pelas próprias empresas regular e ruim. Como mostra a 

figura. 

Figura 6: Marketing Digital são ações de comunicação que as empresas podem 

utilizar por meio da internet, da telefonia celular e outros meios digitais, para 

assim divulgar e comercializar seus produtos, conquistando novos clientes e 

melhorando a sua rede de relacionamentos. Como você avalia o uso da 

ferramenta Marketing Digital? 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Na figura 6 buscou-se entender como o empresário avalia o uso das ferramentas 

do Marketing Digital em suas empresas. 

“De acordo com a empresa comercializa com seus consumidores por meio do 

composto de marketing, desenvolvendo produto, preços, um sistema de 

distribuição e um composto promocional. Como geralmente os 

administradores têm controle sobre as decisões dessas variáveis, elas são 

consideradas controláveis. Porém, essas decisões são afetadas pelo ambiente 

externo, as variáveis incontroláveis, uma vez que as empresas geralmente não 

têm controle sobre elas; muito pelo contrário, devem adaptar-se às mudanças 

quando ocorrem. As variáveis incontroláveis estão constantemente em 

mudança, por isso as empresas devem procurar atender os seus 

consumidores, considerando as influências das variáveis. Como o ambiente 

empresarial é o ponto de partida para qualquer estratégia, propõe-se começar 

a abordagem de um novo marketing com uma análise do ambiente 

empresarial, pontuando algumas das suas influências no composto 

mercadológico. As variáveis incontroláveis de marketing merecem destaque 

para uma análise de efeitos nas táticas do composto de marketing das 

empresas: tecnologia e fatores sociais. A tecnologia tem obtido muitos 

avanços, mas todo esse desenvolvimento está afetando a sociedade. Portanto, 

analisá-las é fundamental para entender mudanças de qualquer outra 

variável.” (LAS CASAS, 2019, p.59). 

 

Figura 7: Sua empresa já trabalhou ou trabalha com o Marketing Digital? Qual 

avaliação você faz da eficácia e eficiência desta ferramenta? 

Ótimo Muito Bom Bom Regular Ruim



 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Identificou-se a avaliação do empresário da eficiência e eficácia da ferramenta 

Marketing Digital dentro da empresa. Entende-se nesse fato que:  

 

“As empresas começam pequenas e passam por diferentes etapas até se 

estruturarem por meio de uma das diferentes formas organizacionais 

tradicionais. A mais comum é a de funções, em que a cada cargo são 

atribuídas atividades específicas. As funções são geralmente aquelas de 

finanças, recursos humanos, vendas e produção, entre outras. Todas essas 

áreas funcionais existem para que as empresas possam se desenvolver com 

maior eficiência e eficácia.” (LAS CASAS, 2019, P.114). 

 

Figura 8: Durante a quarentena você achou importante utilizar dessa ferramenta 

para impulsionar suas vendas? Qual avaliação você faz do uso do Marketing 

Digital durante esse período de pandemia? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Na figura 8 foi solicitado os administradores para avaliarem o uso do Marketing 

Digital e suas ferramentas durante a pandemia para impulsionar suas vendas, uma 

empresa avaliou como ótimo, outra como muito bom, e uma como bom.  

A inovação deve ser uma meta constante. E agora, em um 

momento de crise, é por meio dela que vai poder ver um novo 

horizonte. Inovar não é necessariamente implementar uma nova 

tecnologia, mas criar uma nova maneira de lidar com um 

problema, oferecendo uma solução rápida e que atenda às 

necessidades. (SEBRAE,2020) 
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Figura 9: Sua empresa precisou fazer algum tipo de investimento para a 

realização das vendas online? Se sim, como você avalia o investimento? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Vimos na figura 9, que todas as empresas fizeram um investimento baixo para se 

adaptarem às vendas online. 

 

Figura 10: Você teve alguma dificuldade em desenvolver o marketing digital na 

sua empresa? Se sim, como você avalia essa dificuldade? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

As empresas mostraram que tiveram uma dificuldade baixa ao desenvolver o 

Marketing Digital agora na pandemia do Coronavírus, assim como mostra a Figura 10. 

 

Figura 11: Sua empresa obteve alguma melhora nas vendas após o uso do 

Marketing digital? Se sim, como é sua avaliação dessa melhora? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Duas das empresas entrevistadas avaliaram como boa a melhora nas vendas após 

o uso do Marketing Digital; e uma empresa avaliou como muito boa à melhora nas 

vendas com a utilização do Marketing Digital. Na figura 11 está essa avaliação. 
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Figura 12: Como você avalia o impacto em sua lucratividade após o uso do 

Marketing Digital? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Na figura 12 consegue-se verificar-se que as empresas avaliassem o impacto que 

os lucros tiveram após o uso do Marketing Digital. Todas elas notaram diferença em sua 

lucratividade, uma empresa avaliou como muito bom, outra como bom, e outra como 

regular tal impacto em seus lucros. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se a internet já era importante para os negócios, hoje ela virou a única 

alternativa para muitos deles. O fechamento de lojas e as medidas de isolamento diante 

a pandemia do novo Coronavírus, afetaram muito as empresas que atendiam apenas em 

pontos físicos. E mesmo as que já eram digitais enfrentaram e até podem continuar 

enfrentando uma queda nas suas vendas, motivada pelo momento de incerteza. 

Conectar-se aos clientes é mais importante do que nunca, é o que aponta o 

presente estudo, como o marketing digital pode ajudar nesse processo. 

Os empresários sentiram um grande prejuízo nas suas receitas com 

enfraquecimento das vendas dos seus produtos e serviços devido ao isolamento social, 

devido à pandemia do novo Coronavírus, uma crise econômica assola as empresas, 

muitos consumidores se resguardam em comprar e investir nesse momento.  

Por busca de soluções que os apoiem, observamos o aumento do interesse das 

empresas em buscar investimentos para inovar seu Marketing Digital, começaram então 

a enxergar a importância dessa estratégia para a sobrevivência do seu negócio no 

mercado. Ainda mais quando o auxilio oferecido pelo poder público foi, considerado 

pelas próprias empresas, mínimo.        
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