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RESUMO 

 

 

O seguinte trabalho tem como objetivo apresentar as ações de sobrevivência tomadas pelas pequenas 

empresas que se abrigavam no marketing digital. Ele tem como objetivo alcançar o cliente com o seu 

produto criando oportunidades de vendas, as quais se tornaram escassas durante o período da 

pandemia. Essa crise se instaurou mundialmente, obrigando que os microempresários tivessem que 

se reinventar e buscar recursos que os mantivessem longe do abismo da falência.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

     É de fato público e notório que passamos por um momento de crise de pandemia 

que aos poucos vai se esvaindo devido ao combate com vacinas e ações de 

prevenção à transmissão (VALENTE, JONAS, 2021). Em detrimento do consumo 

inadequado dos alimentos na China, sucedeu a população contrair infecções e 

doenças estomacais ou até mesmo de vírus que os animais já haviam contraído, 

devido ao mau preparo do cozimento. 

     Dados os relatos, ao final do ano de 2019, ocorreu o primeiro caso da COVID-19, 

mais conhecido como Coronavírus (STANWAY, DAVID, 2021). Muitas teorias foram 

levantadas para argumentar o seu surgimento, todavia a mais aceita é o contato direto 

entre o humano e um animal, sendo ele um morcego.  

     Devido a esse obstáculo operacional e econômico, proporcionado pelos avanços 

deste vírus, pode-se em nossos dias contextualizarmos a discussão sob a ótica das 

microempresas. 

      No Brasil não foi diferente, pois o país inteiro entrou em quarentena e, com isso, 

as pequenas empresas foram as mais prejudicadas, pois não tinham um fluxo de caixa 

alto como das grandes empresas para se sustentar em tempos de calamidade. E 

muitas empresas fecharam as portas ou até decretaram falência devido à situação 

que o mundo se encontrou (GERBELLI, LUIZ GUILHERME,2021).  

      A fim de preencher as lacunas desta situação atípica e inesperada, as pessoas se 

viram na necessidade de buscar meios para sua sobrevivência e alternativas que 

tangiam conter esses problemas ocasionados pelo resultado desta pandemia, onde 

em seu ápice a decorrência do desemprego e a manutenção das atividades tornaram-

se ainda mais evidente. 

      É de suma importância ressaltar que, anteriormente, muitos 

microempreendedores da área de comércio de alimentos prontos realizam seus 

serviços através de deliverys e com as portas do local fechado ao público, conforme 

determinado pelos governos locais para que não houvesse algum tipo de aglomeração 

antes que houvesse a flexibilização da abertura dos comércios, cumprindo assim a 

chamada “quarentena”. Como comprovada, a transmissão do vírus pode ocorrer 

através do ar e do toque na superfície da pele. Para contribuir com o combate e 



sobrevivência, o artigo irá relatar quais medidas foram tomadas para manter o 

estabelecimento conforme o regulamento sanitário havia determinado.  

     Houve o surgimento de novos empreendedores que se arriscaram a nadar contra 

a maré porque visualizaram uma oportunidade diante da crise que proporcionou 

portas de crescimento na área tecnológica, tornando esses recursos estratégicos 

como meios de sobrevivência financeira. As empresas cumpriam as regulamentações, 

porém com novas estratégias de funcionamento e engajamento dos seus negócios. 

Assim, muitos empresários recorrem ao Marketing Digital como meio de alavancar as 

negociações e vendas à distância que proporcionam portas de crescimento na área 

tecnológica, tornando esses recursos estratégicos como meios de sobrevivência 

financeira. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

     Diante de uma crise de pandemia que tornou-se um marco em nossa história, 

que mobilizou combates, não só econômicos como sanitários que ainda se 

enfrentam em todo o mundo, transformou comportamentos de todos diante desse 

cenário. 

     As adaptações e o surgimento de novos hábitos e novas rotinas ao “novo normal” 

da sociedade e das empresas (PONTES, JULIANA, 2020). De modo geral, esta é a 

característica principal da tarefa a ser realizada em todo o decorrer desta pesquisa. 

     O surgimento de novos empreendimentos vem se tornando cada vez mais difícil 

e, por isso, é notório e de suma importância que os recursos estratégicos utilizados 

por algumas empresas sejam evidenciados. 

     O marketing digital é uma destas estratégias, pois ajuda as pequenas empresas a 

se desenvolverem e a serem relevantes no mercado. Acerca desse assunto, tendo 

como problema norteador da pesquisa: Quais ferramentas do marketing digital são 

usadas para alavancar as vendas de um pequeno comércio? 

 

 

 

 

 



1.3   OBJETIVO 

 

1.3.1  Objetivo geral:  

     Verificar como as ferramentas do marketing digital maximizam as vendas de um 

pequeno comércio. 

 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

     A fim de atingir e esclarecer o objetivo geral do assunto proposto foram elaborados 

os seguintes objetivos específicos: 

> Como as pequenas empresas utilizaram o marketing digital para gerarem recursos 

na pandemia; 

 

> Como o marketplace se tornou umas das principais ferramentas de sobrevivência 

para  o  microempreendedor; 

 

> Analisar os impactos da pandemia causados nas pequenas empresas;   

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO   

 

2.1   MARKETING DIGITAL  

     Mediante ao avanço irremediável da tecnologia em nossos dias, hoje, quando as 

pessoas buscam por seus interesses contratar algum serviço ou comprar quaisquer 

produtos, mas não sabem seu preço ou por qual meio encontrá-los, a primeira coisa 

que costumam fazer é realizar uma pesquisa na internet, seja pelo Google ou pelas 

demais redes sociais. 

     De acordo com uma pesquisa realizada, em julho de 2019, pela Confederação 

Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil), 97% dos brasileiros buscam informações na internet antes de comprar em 

lojas físicas. 

     



    Segundo Kotler et at (2012), existe mais confiança nos relacionamentos horizontais 

do que nos verticais. Os consumidores acreditam mais uns nos outros do que nas 

empresas. A ascensão das mídias sociais é apenas reflexo da migração da confiança 

dos consumidores das empresas para outros consumidores. 

     Por esse vasto despertar tecnológico, associamos  grandes desafios no mundo dos 

negócios por intermédio da utilização precisa da internet.  

Segundo Limeira (2010), a internet é: 

Derivado da junção de duas palavras em inglês: interconnected network, que 

significa rede interconectada e designa a rede mundial pública de 

computadores, interligados por cabos ou tecnologias sem fios (wireless). Por 

meio dessa rede, são transmitidas informações, como textos, sons e imagens, 

para qualquer computador que esteja conectado à rede. Devido às suas 

características, a internet tornou-se a primeira mídia em massa a qual permite 

interação entre pessoas, clientes e empresas a baixo custo e à velocidade da luz. 

(LIMEIRA, 2010, p. 13). 

     Diante desse cenário, vale ressaltar que o surgimento do marketing digital coincide 

com o surgimento da internet. O que antes era conduzido, como forma de divulgação 

e promoção de produtos e marcas, pelas tradicionais mídias existentes como jornais, 

televisão, rádio, livros, entre outros, agora de maneira abundante as pessoas passam 

a refletir e se familiarizar com o mundo digital. 

     Para Turban et at (2004), citado por Souza Gama (2018), a partir da 

comercialização da Internet e da introdução da Web na década de 90, possibilitou o 

surgimento de várias aplicações do comércio eletrônico, como o marketing direto, 

leilões online e compras eletrônicas. Saindo de uma posição passiva, do que era 

usado pelas mídias tradicionais, para um contexto totalmente ativo, escrevendo, lendo 

e influenciando nas decisões das organizações e é esse poder que torna o marketing 

digital tão poderoso. 

     Por esse fato, há grande importância nas ações estratégicas, alcançadas através 

do marketing digital, que emplacaram e continuam ganhando forma e moldura para a 

evolução das pequenas empresas. 

     Não obstante, Vaz (2011), envolvendo as ações estratégicas, relata que o 

marketing digital possui a metodologia dos 8Ps, que são descritas por ele como:  

 

 



• 1º P, de pesquisa: envolve a questão de a empresa buscar fatos sobre seu 

consumidor,  como hábitos, preferências, etc.;  

• 2º P, de planejamento: nessa fase as informações levantadas com a pesquisa sobre 

o consumidor, são usadas para a elaboração de estratégias de marketing, como por

 exemplo, a criação de websites;  

• 3º P, de produção: envolve a execução das ações elaboradas no planejamento;  

• 4º P, de publicação: envolve o conteúdo que será disponibilizado pela empresa para

 o consumidor no mercado;  

• 5º P, de promoção: está relacionado à criação de campanhas, hotsites promocionais, 

entre outros;  

• 6º P, de propagação: está relacionado ao trabalho envolvendo redes sociais, fóruns, 

blogs que possibilitam a propagação do conteúdo da empresa de consumidor para

 consumidor;  

• 7º P, de personificação: envolve o relacionamento com o cliente, utilizando e-mail e 

redes sociais para fidelizar o mesmo e consequentemente divulgar as promoções da 

empresa;  

• 8º P, de precisão: consiste na mensuração dos resultados obtidos através da 

utilização  do marketing digital  pela  empresa. 

 

     Como complemento das técnicas abordadas, o marketing digital das redes sociais, 

que são as atividades mais populares no mundo online, também demonstra evolução

 em  sua  prática. 

     Las Casas (2014, p.42) assegura a ideia de que as redes sociais como “um grupo 

de pessoas, de organização ou de outros relacionamentos conectados por um 

conjunto de relações sociais, como amizades, trabalho em conjunto ou uma simples 

troca  de  informações.” 

     Ele ainda nos assegura de que as principais plataformas colaborativas das mídias 

sociais, citando Facebook, Twitter e Instagram, dentre outros, onde por meio delas as 

empresas podem procurar meios de divulgar seus produtos ou serviços utilizando a 

técnica do marketing que mais combine ao seu público-alvo, mantendo 

relacionamento  próximo  com  seus  clientes.  

     Las Casas (2014) diz que a influência maior acontece através de amigos em 

comuns que utilizam a mesma para postar ou comunicar sua satisfação após uma 

compra, passando assim uma imagem e lembrança positiva da empresa ou marca.  



2.2 SITE COMERCIAL 

     Diniz (1999), citado pelo site da Scielo Brasil (2009), descreve que imaginar que o 

comércio eletrônico se restringe unicamente à venda direta de informações, serviços 

e produtos estreita a visão do impacto potencial sobre os negócios que a utilização 

comercial da Web pode oferecer a uma organização.                            

     Diniz (1999) também conclui que apesar da venda direta ser certamente a primeira 

forma de se pensar a obtenção de lucros numa relação entre consumidor-vendedor, 

a utilização da Web como veículo para o comércio eletrônico permite visualizar uma 

série de outras formas de adicionar valor a um negócio. 

     Por esses motivos, não à toa tornou-se comum a procura por produtos e serviços 

que ventilam na internet, a busca por informações sobre determinado produto ou 

serviço ou até mesmo para trazer soluções em determinados problemas 

circunstanciais.  

     Silva e Vital (2010) dizem que para as vendas de produtos pela internet, as 

empresas possuem websites, geralmente com um layout interativo e de fácil manuseio 

 pelo  consumidor.  

     O website de cada empresa, segundo Torres (2009), é o cartão de visitas ao 

cliente, a  vitrine  virtual  do  nosso  negócio. 

     Por meio dessas  páginas e site de internet as empresas apresentam os seus 

serviços, os seus produtos e fazem parte da comunicação digital  com seu cliente. 

     Guerreiro (2006), para complemento das informações, descreve que além das 

etapas do comércio eletrônico, os princípios norteadores para um site de comércio 

eletrônico alcançar o sucesso são: velocidade nas informações, credibilidade, 

investimento em propagandas (banners, link com sites de procuras, promoções, e-

mail marketing...), desenvolvimento de layout de fácil entendimento a cliente, 

entendimento e desenvolvimento do modelo logístico mais apropriado para o modelo 

de negócio, utilização das diferentes formas de pagamento, utilização de sistemas de 

 gestão  empresarial  etc. 

 

 

 

 

 

 



2.3  MARKETPLACE 

     Durante a ocorrência da pandemia, muitas pessoas se encontram desempregadas 

e se deparando para um abismo econômico. Contudo, essas tiveram que se reinventar 

para manter o sustento, se apoiando em sonhos que, muita das vezes, estavam no 

papel. 

     No Brasil, o número de formalização de MEI’s foi surpreendente, atingindo a marca 

de 10 milhões, empresas como essas que consistem em média um único funcionário. 

(Dau, Gabriel, 2020) 

     Segundo Marta (2020), contadora e diretora da Brascont Contabilidade, é 

questionado por várias vezes se é possível e se vale a pena abrir um negócio nesse 

momento em que vivemos. 

     A principal questão que se deve levar em conta é se existe a possibilidade de um 

retorno sobre o investimento neste negócio. Além disso, é preciso se perguntar quanto 

tempo vai demorar para ter uma demanda, se vão ter um público, pessoas 

interessadas em comprar e gastar dinheiro agora, por isso os passos mais importantes 

são pesquisa de mercado, planejamento e um plano de negócios bem detalhado 

(Marta, 2020). 

     Essas formalizações foram movidas através das necessidades que o COVID-19 

trouxe para a economia, mas também contribu i para que grandes ideias criativas 

fossem realizadas. Com o auxílio do Marketplace, as microempresas tiveram acesso 

aos consumidores distantes em grande potencial, através da metodologia de 

divulgação que esse shopping de lojas oferece. 

     Desse modo, é mais flexível para a microempresa entrar em um marketplace, 

mesmo sabendo que lá venderá o mesmo produto, concorrendo com outras 

empresas. Segundo o consultor de negócios Gastão Mattos, ele afirma que 

“antigamente não tinha como você vender televisor e brigar com a Magalu, ou então 

ter uma loja de confecção e disputar espaço com a Dafiti ou com a C&A”. (Mattos, 

Gastão, 2021). 

     Segundo Curioni (2021) notório que hoje o microempreendedor através do 

Marketplace, ele consegue se sobressair em meio à crise, pois para o consumidor é 



possível encontrar em um único espaço, produtos aos quais não encontraria em uma 

loja física. 

     Na pandemia, houve um aumento significativo, pois o shopping digital se tornou 

um escape. Porém, mesmo com o aumento das lojas nestes espaços, as ofertas não 

foram saturadas. 

     Para o empreendedor, devido às transformações de busca que a pandemia trouxe, 

é provável que ao final da crise ocorram ações que tentavam manter a movimentação 

do consumidor de forma digital, enfatizando consigo o dia a dia do cliente. 

     Em concordância com Mattos (2021), esse é um caminho sem volta. Ainda que a 

COVID-19 acabe, é provável que o canal físico vai voltar a ser importante, mas parte 

do consumidor dele vai continuar percebendo a conveniência de comprar no celular 

ou aplicativo.  

     Para Oliveira (2021), consultor de negócios especialista em marketing digital, a 

venda a varejo online é um passo essencial para quem está iniciando no ramo de 

vendas, mas é necessário ficar atento com alguns pontos do faturamento e custo. É 

de suma importância que o vendedor tenha ciência do valor custeado que a empresa 

teria de forma individual. É essencial se atentar caso o marketplace tenha poder de 

negociação com as transportadoras para garantir agilidade na entrega da mercadoria.  

     O empreendedor iniciante precisa ter conhecimento de que ao utilizar o 

marketplace para ferramenta de venda, não haverá reconhecimento da sua marca ou 

do seu negócio, pois o foco estará na venda de produtos. Para que o negócio dele 

também seja reconhecido, juntamente com o seu produto, será necessário que a 

empresa crie o seu  próprio  e-commerce. 

 

 

 

 

 

 



 

2.4  ANÁLISE DE IMPACTO  

     O impacto da pandemia atingiu várias empresas de diversos segmentos, mas 

principalmente as micros e pequenas empresas, que já vinham sendo desafiadas a 

permanecer em funcionamento, em virtude da crise econômica no período de 2014 a 

2017 (BARBOSA FILHO, 2017) e quando nos deparamos com a pandemia e suas 

restrições de funcionamento por conta do contágio do novo coronavírus, mas 

conhecido mundialmente como COVID-19. E são essas empresas que possuem uma 

atuação considerável na economia brasileira, pois além de gerar um alto nível de 

empregabilidade, tem excelente participação nas exportações nacionais, (SEBRAE, 

2020). 

     Em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2020), observou e contabilizou que os 

segmentos mais vulneráveis no começo da pandemia, eram varejo tradicional, 

construção civil, moda, alimentação fora do lar, beleza, logística e transporte são os 

que mais concentram pequenos negócios entre as atividades que devem ser mais 

afetadas, conforme o gráfico abaixo: 

Gráf ico 1:- Número de pequenos negócios nos segmentos mais vulneráveis à crise do COVID -19 2020

Fonte: elaboração própria, adaptado do Sebrae (2020) 



     Como visto no gráfico as empresas de varejo tradicional, moda e alimentação 

foram os mais atingidos na pandemia, pois logo no começo quando começou -a as 

empresas tiveram uma medida restritiva tendo que fechar os comércios e com isso a 

vendas diminuíram. O SEBRAE realizou uma pesquisa mensal pelas empresas para 

vê o andamento das empresa e se deparou logo no primeiro mês uma queda de 6% 

nas empresas de varejo tradicional, na segunda semana de março, a moda com uma 

queda de 3% na primeira quinzena de março e a alimentação foi a mais atingida com 

a queda de 15% no começo de março. Mas em comparação às essas empresas que 

tiveram uma queda logo no começo da pandemia, tiveram empresas que aumentaram 

suas vendas por conta da pandemia e o exemplo disso é o supermercado que 

aumentou suas vendas em 15% no mesmo mês que as outras empresas estavam 

tendo a queda. 

     Em meio a toda essa crise no ano de 2020, as empresas não tiveram para onde 

recorrer com as quedas significativas das suas vendas a única escolha era as 

demissões em massa em todo o país e com uma única finalidade diminuir reduzir os 

custos com folhas de pagamentos.  

     Todavia, o marketing digital fortaleceu muitas empresas que sofreram com a queda 

das vendas desde o começo da pandemia, e uns  dos principais fatores influentes  do 

marketing é de situar uma empresa em um mercado, ou seja, conhecer seu quadro 

econômico, seus parceiros, concorrentes e, principalmente, os consumidores que se 

pretende alcançar. E é isso que vem fazendo com as micro e pequenas empresas, 

ajudando as mesmas a serem enxergadas pelo seu público alvo, melhorando sua 

visibilidade, aumentando sua confiabilidade e isso ajuda as empresas a se posicionar 

para sua recuperação. 

     As organizações estão voltando a se reinventar e conseguindo retornar aos trilhos  

do mercado e conseguindo prever os resultados de curto, médio e longo prazo, 

ajudando os empresários a reempregar os seus funcionários e voltar ao seu 

funcionamento normalmente, mas agora com mais informações e melhor 

compreensão  em  relação  a  sua  empresa.   

 

 

 



3 METODOLOGIA  DA  PESQUISA 

     Para o desenvolvimento da metodologia de pesquisa em função de evidenciar os 

resultados alcançados para tratar a problematização, utilizamos a metodologia de 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

     A pesquisa em questão, está classificada como qualitativa. E para solucionar o 

problema foram realizadas pesquisas na web e em artigos aos quais os autores 

descrevem estudos que tratam tópicos relacionados ao marketing digital e a 

performance das microempresas diante da pandemia. 

 
 

4   ESTUDO DE CASO 

     A empresa Quarentena Gourmet, localizada em Vila Velha, Espírito Santo, trabalha 

no ramo de alimentação, mas especificamente hambúrguer gourmet. Com a abertura 

em março de 2020, no começo a empresa só funcionava com o delivery e trabalhavam 

em um trailer, depois de 1 ano resolveram abrir um espaço para que pudesse ter um 

atendimento aos clientes.  

     As redes sociais sempre estiveram muito presentes na empresa e foi por meio 

delas que decidiram abrir uma hamburgueria. Através de uma enquete realizada no 

Instagram, o dono da empresa (Victor Gonçalves Reis) perguntou para os seus 

seguidores o que achavam dele abrir uma hamburgueria e a resposta foi positiva. 

Sendo assim, o próximo passo seria decidir o nome da hamburgueria o qual deveria 

causar impacto e ser lembrado pelo cliente. Portanto, com o apoio de seu cunhado, o 

dono teve a iniciativa de colocar Quarentena burguer, devido a situação que a 

sociedade se encontrava. 

     O dono da empresa relata que viveu dois momentos dentro da pandemia, quando 

funcionava só com delivery e quando abriu o estabelecimento. No primeiro momento 

quanto mais lockdown, distanciamento social era melhor para a empresa, pois vendia 

mais a cada dia e no segundo momento essas medidas restritivas eram piores, pois o 

estabelecimento não podia funcionar e as vendas iam diminuindo. E também relatou 

que as vendas são realizadas pelo whatsapp, site automatizado e ifood, mas que não 

utiliza tanto o Ifood pois tem problemas com os motoboys da empresa contratada, que 

demoram a chegar no estabelecimento e os clientes reclamam da demora. Os 



marketplaces foram auxiliares nesse momento, permitindo que ele ampliasse o seu 

raio de clientes. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

     Diante da elaboração e realização deste presente estudo, possibilitou -se uma 

ampla compreensão acerca dos grandes desafios para a sobrevivência de um 

pequeno comércio em meio a uma devastadora pandemia, causada pela 

contaminação em massa da Covid-19, que abalou não apenas a área estrutural da 

saúde sanitária como também as estruturas da saúde financeira mundial.  

     Nesse sentido, em decorrência da questão que norteou a elaboração do estudo e 

o objetivo deste trabalho, identificamos o marketing digital como peça chave do 

sucesso presente da empresa Quarentena Burguer diante desse cenário pandêmico. 

     Com base nos estudos realizados no capítulo 4, concluímos que, embora as 

circunstâncias fossem desfavoráveis e arriscadas para a abertura de um negócio, um 

lampejo de coragem e obsessão pelo sucesso tomou conta dos pensamentos do 

Victor Gonçalves Reis, então dono do Quarentena Burguer.  

     Dada à importância da abordagem desse estudo, desejamos com fervor que todo 

o desenvolvimento proposto pela forte influência das ferramentas e estratégias do 

marketing digital impulsionam as novas gerações de  empresas que encaram com 

coragem, ânimo e organização as adversidades e as grandes inovações que 

alcançaram nesta pandemia, como alcançou a empresa Quarentena Burguer, afim de 

agilizar todo o seu processo estrutural desde a sua fundação como que para o seu 

 andamento  e  funcionamento.  
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