
INTRODUÇÃO

Em decorrência do atual cenário em que o mundo se encontra, onde um

vírus altamente contagioso mantém toda a população em isolamento social

por mais de um ano, grandes impactos econômicos trazem aos

trabalhadores desafios diários de como gerenciar seus negócios, sendo

pequenas ou grandes empresas. Diante dessa situação, muitos indivíduos

usaram a tecnologia como meio de apoio.

OBJETIVO

O objetivo principal deste trabalho é evidenciar como o Marketing

Digital teve grande influência durante a pandemia, além de analisar e

justificar as estratégias usadas pelas empresas neste período.

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL DURANTE A PANDEMIA

METODOLOGIA

Os dados apresentados foram retirados de artigos científicos e jornais 

com referências textuais.

Segundo a 4ª edição da pesquisa do Neotrust, realizada no segundo

trimestre de 2020, houve crescimento nos e-commerces e marketplaces no

país. Quem optou por aderir sobreviveu - e ainda sobrevive. Devido ao

aumento da prática, o setor obteve ganho de 5,7 milhões de novos

consumidores e faturou R$ 33 bilhões em 2020.

RESULTADOS

De acordo com a Pesquisa Pulso Empresa do IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística), realizada com 2,8 milhões de

empresas em junho de 2020, 62,4% delas foram impactadas

negativamente, sendo que 33,5% adotaram a entrega de produtos

por delivery e a realização de serviços através da Internet. Devido a isso,

as empresas que, anteriormente não atuavam ou não consideravam o

segmento relevante, hoje dependem disso para as vendas dos seus

produtos e serviços.

CONCLUSÃO 

Com base nos dados da Simples Ads, o Brasil é o 4º país do mundo em

número de usuários de Internet. A agência de marketing digital visa manter

e/ou crescer com o seu produto ou serviço. Estabelecendo a meta que

almeja, é realizado um planejamento mensal e, com base no alcance

durante o mês, são feitas algumas análises para determinar o que deve ser

aprimorado. Por meio de estratégias específicas, é utilizado um conjunto de

plataformas que a agência gerencia, como o Instagram, Facebook,

LinkedIn, Twitter e Google My Business.
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Podemos concluir esta pesquisa afirmando que o marketing digital é

muito importante para o sucesso de um negócio em meio a um isolamento

social, bem como apresenta resultados evidentes. O mais relevante neste

tipo de abordagem é um bom planejamento para alcançar os melhores

resultados.
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