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RESUMO 

Este artigo apresenta uma breve reflexão da importância do marketing digital como 

estratégia de mercado durante a pandemia do covid-19, pois os meios de 

comunicação digitais já estavam se tornando muito importante para relação empresa 

e cliente, mas, durante a pandemia eles se tornaram para muitos a única alternativa 

de anunciar seu produto. Este artigo tem por objetivo analisar o marketing digital, como 

um elemento propagador da relação entre clientes e empresas. Para o 

desenvolvimento deste, foi utilizada como base uma pesquisa, com questionário de 

10 perguntas que procuraram enfatizar a importância do marketing digital, sua 

metodologia de aplicação e suas possíveis estratégias de utilização. Contudo, ao final 

do mesmo, observou - se que a utilização do marketing digital durante a pandemia do 

novo coronavírus, tornou-se para várias empresas uma ótima ferramenta para manter 

sua empresa viva no mercado. 
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ABSTRACT 

This article presents a brief reflection on the importance of digital marketing as a 

market strategy during the covid-19 pandemic, as digital media were already becoming 

very important for the company and customer relationship, but during the pandemic 

they became for many the only alternative to advertising your product. This article aims 

to analyze digital marketing, as an element that propagates the relationship between 

customers and companies. For the development of this, a survey was used as a basis, 

with a questionnaire of 10 questions that sought to emphasize the importance of digital 

marketing, its application methodology and its possible use strategies. However, at the 

end of it, it was observed that the use of digital marketing during the pandemic of the 

new coronavirus, became for many companies a great tool to keep their company alive 

in the Market. 



1Graduanda em Ciências Contábeis na faculdade Multivix – Serra. 
2Graduanda em Ciências Contábeis na faculdade Multivix – Serra. 
3Artigo elaborado sob orientação da Prof. Mestre Josiane Maria Haese 

Keywords: Digital Marketing; Social networks; Pandemic; Coronavirus. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A internet é um sublime meio de comunicação que pode ser muito bem aproveitado, 

ela trouxe novas maneiras de se comunicar que possibilitam uma revolução na forma 

de divulgação de produtos e serviços. Segundo uma pesquisa da Comscore realizada 

em 2019, o Brasil lidera o ranking quando o assunto é o uso das redes sociais na 

América Latina, ou seja, existem potencias clientes que estão conectados à internet e 

as empresas podem utilizar-se desse meio para divulgarem seus produtos e 

consequentemente aumentarem seu lucro. De acordo com Gabriel (2010) o 

planejamento de marketing deve se moldar as mudanças de comportamento do seu 

cliente. 

De acordo com Turban et al. (2000), a internet vem trazendo muitos benefícios para a 

comunicação, dentre eles custos mais acessíveis e informações em grande escala. 

Por meio da internet as empresas podem criar um relacionamento com potencias 

clientes. Por meio das mídias sociais, presentes na internet, as pessoas são 

surpreendidas com mais praticidade pelas empresas, que criam ou potencializam a 

imagem da sua marca sem precisar de um ambiente físico para isso. 

É importante que a entidade saiba quem é seu cliente, qual a sua idade, seu gênero 

e principalmente em qual mídia social ele está mais presente. De acordo com Kotler 

e Armstrong (1998), fatores pessoais, sócias e culturais induzem o comportamento do 

cliente nas suas compras. A entidade precisa estar ciente desses fatores, para assim 

conseguir criar estratégias para seu público-alvo.  

A preferência pelo estudo do presente tema, justifica-se pela sua atualidade, levando 

em conta a grande relevância que as mídias sócias já tinham no dia-dia das empresas 

e como isso cresceu depois que a OMS (Organização Mundial da Saúde) decretou 

estado de pandemia do novo Coronavírus. O Brasil, assim como outros países ao 

redor do mundo, passa por um período árduo a medida que os impactos do Covid-19 

só crescem não apenas na saúde, mas também na economia. 

De acordo com a associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em março desse ano 

lojas virtuais registraram alta de mais de 180% em suas transações. Ainda não 
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sabemos até quando o período de isolamento-social será o “novo normal”, então as 

empresas precisam buscar estratégias para manterem-se vivas durante essa crise.  

Segundo Kotler (1998), um dos grandes benefícios do marketing digital é que por meio 

da internet há uma maior oferta de produtos, podendo o consumidor compra-los 

quando e onde quiser. A facilidade de acesso está cada vez sendo mais buscada pelo 

consumidor, além da comodidade e conforto. 

A pesquisa será feita com empreendedores do varejo capixaba de ramos variados, 

situados no Espirito Santo. 

Diante do exposto, o presente tema explica-se pelo período atual, em que as 

entidades precisam adaptar-se as mudanças de comportamento do consumidor, 

visando um alcance maior da divulgação dos seus produtos e assim, atraindo novos 

clientes por meio da internet. 

Segundo Kotler (2000) o marketing é a solução para que o empresário possa competir 

com seu concorrente sem precisar necessariamente apenas diminuir seu preço. Por 

essa sua capacidade ele tornou-se muito importante, é através dele que a entidade 

pode aumentar significamente seus consumidores.  

O presente trabalho pretende responder a seguinte questão de pesquisa: De que 

modo o varejo utiliza de forma estratégica, o Marketing Digital como instrumento de 

comunicação para com seus consumidores? 

Nosso objetivo geral é descrever como o varejo utiliza de forma estratégica os 

recursos do marketing digital para se comunicar com seus consumidores, verificar se 

o marketing digital interfere no resultado do varejo, reconhecer e analisar como o 

varejo utiliza o marketing digital para reforçar a relação com seus consumidores e 

analisar quais ações do marketing digital geram melhores resultados. 

 

1  REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 VAREJO 

Kotler (2002) descreve o varejo como, todas as atividades relacionadas a vendas de 

produtos ou serviços direcionadas para os consumidores finais, com a finalidade de 

uso pessoal e não de revenda. 
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Para Mattar (2011) o varejo é o último estágio do processo de distribuição, nele há um 

contato mais íntimo entre os consumidores dos produtos ou serviços, ele engloba 

diversas atividades de negócios que agrega valor a produtos e serviços. 

Descreve-se como estabelecimento varejista a empresa que atende as exigências do 

consumidor, que são exigências da pós-modernidade em relação aos produtos 

desejados e à visão que ele tem da qualidade dos serviços e produtos. Não se pode 

omitir que o produto deve estar em disponibilidade, caso contrário a venda estará 

inviabilizada (KOTLER, 1998). 

O varejo é o estágio em que empresário faz o processo de compra em grandes 

quantidades e repassa para o consumidor final em pequenas quantidades (RICHTER, 

1954)  

Essas definições mostram que o varejo é basicamente definido como venda de 

produtos e serviços para o consumidor final, com a finalidade de utilização pessoal. 

Os comerciantes compram os produtos dos atacadistas e o objetivo é revender para 

o consumidor final. Não é preciso somente uma loja física para ser considerado 

varejista, existem também serviços de telemarketing, que oferecem produtos ou 

serviços por meio de contato telefônicos, os autônomos e as vendas de forma virtual.  

O varejo, assim como outros segmentos do mercado não param de buscar maneiras 

de inovarem para conseguirem atenderem as novas demandas dos consumidores, e 

isso acontece porque os clientes estão sempre buscando novos modelos de produtos 

a preços que sejam de acordo com seus interesses (NICKELS E WOOD, 1999). 

De acordo com Mattar (2011) as vendas do varejo tradicional então a cada dia mais 

perdendo espaço para as vendas do varejo eletrônico. Isto está relacionado ao 

crescimento do varejo multicanal que possibilita a ampliação da área geográfica de 

atuação da empresa (sem a necessidade de investir em ativos fixos), cria canais 

complementares de venda, permite que o cliente escolha o melhor canal de venda e 

oferece atendimento de pós-venda. 

Com essas mudanças no varejo o poder de barganha que estava na mão do 

comerciante é entregue para a mão do cliente, sendo assim os empresários que 

acompanharem o movimento multicanal terão uma grande oportunidade em mãos. 

Ângelo e Silveira (2000) afirmam que investir em acesso e divulgação, qualidade do 

http://blog.dito.com.br/por-que-entender-o-consumidor-na-loja-fisica-e-no-e-commerce/
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serviço, acompanhamento e resolução de demandas e rápida ação, repercute com o 

melhor atendimento, gerando maior satisfação e fidelidade dos consumidores e como 

resultado o aumento das vendas. 

Há poucos anos atrás a garantia do sucesso para o varejista era uma boa localização 

para seu empreendimento e diversidade em seus produtos. Hoje o empresário se vê 

obrigado a entender o mínimo possível em marketing, para criar maneiras inovadoras 

de alcançar seu público alvo. Pride e Ferrel (2001) destacam as ameaças que o varejo 

tradicional vêm correndo, mencionando os canais de vendas diretas, que permitem 

que os consumidores adquiram suas aquisições na sua própria casa. Os autores ainda 

alertam que os varejistas precisam mais do que apenas preencher espaços com 

mercadorias, é preciso criar ambientes que estimulem a venda e investir em estratégia 

de marketing para conseguir alcançar mais clientela.    

2.2  ESTRÁTEGIA EMPRESARIAL  

Estratégia é uma palavra de origem de um termo grego strategia, que 

significa plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um 

objetivo ou resultado específico. Segundo Martha Gabriel (2010) a estratégia é uma 

disciplina que se originou na área militar e posteriormente passou a ser usada no 

campo dos negócios. Pode ser definida como a forma pela qual os recursos serão 

alocados para se atingir um objetivo específico.  

Para os autores Kotler (2000), as metas definem os objetivos que as entidades 

empresariais desejam alcançar, já a estratégia é método usado para alcançar tais 

metas. Sendo assim para cumprir suas metas, a empresa necessita criar estratégias. 

Deste modo, podemos dizer que estratégias empresariais são os planos que as 

empresas executam para alcançar suas metas dentro de um prazo específico.  

Todas as estratégias são compostas por três fatores básicos: objetivo, ambiente e 

recursos disponíveis, sendo assim através de um plano de marketing é preciso 

delimitar o objetivo a ser atingido por aquela ação, depois analisar o ambiente em que 

os consumidores, a sociedade e tudo o que está ligado a ação estejam envolvidos 

para então verificar os recursos disponíveis para a execução daquela ação (GABRIEL, 

2010) 
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2.3 MARKETING DIGITAL 

Não existe uma data definida para o surgimento do marketing, mas em torno dos anos 

1940 já haviam artigos publicados que falavam desse assunto, de acordo com Kotler 

(2000) houve a necessidade do surgimento do marketing, porque o mercado e as 

empresas estavam percebendo que os consumidores estavam escolhendo as 

melhores alternativas de compras e comparando os preços com o benefício que esse 

produto ou serviço trazia. Assim, o mercado percebeu que era necessário haver uma 

mudança na maneira de administrar as vendas. 

Para Kotler (1998) a definição do marketing evidencia que para alcançar os objetivos 

organizacionais, é importante estar à frente da concorrência, isto é, ser mais 

competente, fazendo isso com o auxílio do marketing é possível satisfazer as 

necessidades do seu público alvo.   

Para Maso (2010), a função básica do marketing é identificar as necessidades dos 

consumidores e desenvolver produtos que possam atendê-los. Dessa forma, o 

marketing deve identificar os mercados alvos que as empresas podem atender, 

fazendo o planejamento dos seus produtos e marcas que satisfaçam as necessidades 

de consumo. Explorando também, meios que as entidades possam melhor servir os 

seus clientes.  

De acordo com Cavallini (2008), também é fundamental prestar atenção aos 

concorrentes, já que a todo momento aparecem novas estratégias que podem 

influenciar o mercado, demandando das empresas um esforço maior com o seu 

planejamento de marketing e uma mudança de postura. 

O Marketing digital possuiu o mesmo conceito que o marketing tradicional, os dois se 

diferem pelas ferramentas de comunicação que são realizadas por meio de recursos 

digitais. 

A internet revolucionou nossa maneira de se comunicar e nossa maneira de transmitir 

e consumir informações, ela também transformou o marketing tradicional, passando a 

chama-lo de marketing digital, agora os empresários usam os meios de comunicações 

virtuais para alcançar seu público e nesse meio da internet quem comanda o quer 

receber, ver ou ouvir é o próprio cliente (LIMEIRA 2003)  
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Para Fascioni (2007) o marketing digital é o modo de se fazer marketing por meio de 

ações de comunicações que as empresas utilizam valendo-se de recursos digitais, 

sobretudo através da internet. 

De acordo com o que dizem os autores acima, podemos então dizer que em sua 

essência o marketing tradicional propõe que sejam observados os desejos e as 

necessidades dos consumidores, para que então sejam oferecidos aos clientes 

produtos e serviços que eles almejam, desse modo, tornando possível alcançar plena 

satisfação tanto para o cliente, tanto para entidade e essa essência não muda para o 

marketing digital.   

3 METODOLOGIA 

Existem diversos tipos de pesquisas, porém, nessa pesquisa utilizamos somente a 

exploratória. Malhorta (2012) afirma que a pesquisa exploratória tem como objetivo 

explorar ou fazer uma busca em um problema ou situação com finalidade de oferecer 

informações e maior compreensão. 

Essa pesquisa será quantitativa, pois tem como objetivo verificar estatisticamente uma 

hipótese a partir da coleta de dados concretos e quantificáveis. (GIL, 2010). 

Quanto a coleta de dados, utilizaremos um questionário com perguntas objetivas 

direcionadas para empresários do varejo situados no ES. O objetivo do questionário 

é obter informações do entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. 

(LAKATOS e MARCONI, 2003). 

Conforme Vergara (2016) a população de uma pesquisa é representada por vários 

fatores que possuem características comuns. Sendo assim, o universo de pesquisa 

desse trabalho são 80 empresas situados no Espírito Santo. A amostra consisti nas 

informações coletadas com base no questionário de 10 perguntas objetivas. 

O método de análise será o estatístico descritivo, Vergara (2016), a pesquisa é 

descritiva, expõe características claras e bem delineadas de determinada população 

ou fenômeno. Após a coleta de dados os mesmos serão agrupados analisados de 

maneira estatística, o que contribuirá para responder o problema de pesquisa.  

4 ANÁLISE DE DADOS  

https://blog.mettzer.com/coleta-e-analise-de-dados-para-tcc/
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Ao realizar a pesquisa através do questionário de 10 perguntas objetivas obtemos os 

seguintes dados: 

 

Gráfico 01: Questão 1 – “Quantos anos sua empresa tem de mercado?”.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

A maioria das 80 empresas que responderam o questionário tem até 2 anos, liderando 

com 46,3%, como mostra o Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 02: Questão 2 – “Qual o seu ramo?”.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

O ramo de empresas ficou bem variado, tendo um destaque um pouco maior na 

Prestação de Serviço, com 26,6%. 
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Gráfico 03: Questão 3 – “Sua empresa tem página oficial em alguma rede social? Se sim, em quais?”.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Grande parte das 80 empresas tem alguma rede social, a maioria, 68 das 80 empresas 

que responderam as perguntas, tem o Instagram como rede social ou página oficial. 

O Instagram é uma ótima oportunidade para empresas, empreendedores e produtores 

de conteúdo terem contato com seus usuários, mostrarem o seu trabalho e engajar os 

seguidores. 

Atualmente, de acordo com os dados do We Are Social, o Instagram conta com 928,5 

milhões de usuários. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos países com mais 

usuários, com 77 milhões de pessoas conectadas. 

 

Gráfico 04: Questão 4 – “Você já usava a Internet (marketing digital) para alavancar suas vendas? Ou 
passou a usa-la durante a pandemia?”.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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A maioria das empresas participantes das respostas do questionário já usavam o 

Marketing Digital, uma porcentagem de 15% começou a usar após a pandemia do 

Covid-19. 

 

Gráfico 05: Questão 5 – “Quais os benefícios e vantagens que a empresa obteve com o marketing 
digital? Marque quantos quiser.” 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Para as empresas que usam o marketing digital, uns dos benefícios e vantagens são 

o maior número de vendas e de visibilidade e conquista de novos clientes. 

 

 

Gráfico 06: Questão 6 – “Quem gerencia as redes sociais da sua empresa?” 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

75% dos empresários ou gerentes das empresas que responderam a pesquisa 

informaram que eles mesmo cuidam da rede social da empresa. 
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Gráfico 07: Questão 7 – “Com o marketing digital você conseguiu ter um aumento significativo das suas 
vendas online durante pandemia?” 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

A maior parte das empresas participantes da pesquisa informaram que conseguiram 

aumentar suas vendas online durante a pandemia. 

A crise provocada pelo coronavírus trouxe novos hábitos de consumo e convívio 

social. A quarentena decorrente da pandemia revelou aumento de consumo de 

produtos que antes não eram essenciais e também quedas na compra de outros itens. 

Assim, a população teve que se adaptar a uma nova realidade e negócios foram 

atingidos de diferentes maneiras. 

Com isso, empreendedores tiveram que se reinventar e adotar novas formas de 

atendimento para sobreviver neste cenário. E embora seja um momento de incertezas 

e seja difícil prever o tamanho do impacto na economia, alguns segmentos se 

destacam e indicam mudanças de longo prazo que podem ser adotadas. 

Segundo dados da Statista, na primeira quinzena de março de 2020, o comércio 

eletrônico aumentou 40% em comparação com o mesmo período em 2019. A compra 

online virou uma alternativa para diminuir as possibilidades de contágio, e os produtos 

oferecidos são variados e de diferentes segmentos, começando pelos essenciais, 

como supermercados e farmácias. 

https://www.statista.com/
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Gráfico 08: Questão 8 – “Qual estratégia usou para manter seu faturamento durante o decreto do estado 
que determinava o fechamento do comércio? Marque quantas quiser.?” 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Uma das estratégias para manter o faturamento durante o fechamento dos comércios 

foi a divulgação nas redes sociais. 

 

Gráfico 09: Questão 9 – “Você investe algum valor mensal específico no marketing digital? (Redes 
sociais, sites, influencer digitais)” 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Grande parte das empresas participantes não investem um valor mensal no 

Marketing. 
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Gráfico 10: Questão 10 – “De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em março 
desse ano lojas virtuais registraram alta de mais 180% em suas transações. Você acha importante 
adquirir conhecimento específicos de marketing para suas vendas online?” 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5 CONCLUÇÃO  

De acordo com o objetivo geral traçado para esse trabalho, conseguimos identificar 

com nossa pesquisa que o varejo utiliza o marketing digital para alavancar suas 

vendas. Grande parte dos empreendedores fazem o próprio gerenciamento das suas 

mídias sociais. 

Uma parcela considerável dos empresários conseguiu aumentar suas vendas online 

durante a pandemia com o auxílio do marketing digital e outra grande parcela não 

aumentou suas vendas, porém fizeram o suficiente para manter sua empresa viva no 

mercado.   

Observamos que durante o decreto que determinava o fechamento do comércio 

capixaba a estratégia que a maioria dos empreendedores optaram foram por 

divulgação dos seus produtos nas mídias sociais, sendo o Instagram, WhatsApp e o 

Facebook os mais usados, e como dissemos acima a maioria deles obtiveram êxito. 

Dos 80 empreendedores 61 já usavam o marketing digital antes da pandemia, mas 12 

deles disseram que começaram a usá-lo depois. 

Pudemos destacar que as empresas mais obtiveram resultados com o uso do 

marketing digital do que nenhuma vantagem, dentre essas vantagens a que mais se 

destacou foi a conquista de novos clientes seguida de maior visibilidade para as 

empresas. 
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