
  

 

PRÁTICAS DE MARKETING E APLICATIVOS DE ENTREGA UTILIZADOS 

PELAS MICROEMPRESAS DURANTE A PANDEMIA PARA SUA 

SOBREVIVÊNCIA 

RESUMO  

No Brasil a crise causada pela Pandemia do COVID-19 trouxe impacto a toda a população, 

em se tratando dos aspectos econômicos, empresas de todos os portes foram afetadas, 

principalmente aquelas que não fazem parte dos serviços considerados essenciais e as 

microempresas, em virtude principalmente do isolamento social, gerando assim a uma 

necessidade de adaptação de algumas práticas  para sua sobrevivência, dessa forma o objetivo 

do presente artigo é: identificar quais são as principais práticas de marketing e de entrega de 

produtos/serviços utilizadas pelas microempresas, para o alcance de tal objetivo foram 

realizadas  pesquisas bibliográficas e através de  seus resultados pode-se concluir que as 

principais práticas de marketing utilizadas pelas microempresas no período da pandemia 

foram:  uso de redes sociais, com os influenciadores digitais e as vendas por meio do e-

commerce, quanto aos aplicativos de delivery mais utilizados pelas empresas, os mais 

utilizados foram Ifood, Rappy e Uber Eats, As limitações da pesquisa estão voltadas, 

principalmente, pelos dados terem sidos coletados em meio a pandemia do COVID-19, para 

pesquisas futuras podem analisar amostras, de empresas em diferentes Estados do País para 

comprovar o uso de tais práticas pelas microempresas e sua importância para a sobrevivência 

e continuidade da empresa no período da pandemia. 

Palavras-chave: Práticas de marketing; Microempresas; Delivery; Pandemia. 

ABSTRACT 

In Brazil, the crisis caused by the COVID-19 Pandemic had an impact on the entire population. 

In terms of economic aspects, companies of all sizes were affected, especially those that are not 

part of the services considered essential and microenterprises, mainly due to from social 

isolation, thus generating a need to adapt some practices for their survival, thus the purpose of 

this article is: to identify the main marketing and product/service delivery practices used by 

micro-enterprises to achieve such objective were carried out bibliographical researches and 

through their results it can be concluded that the main marketing practices used by micro-

enterprises during the pandemic period were: use of social networks, with digital influencers 

and sales through e-commerce, how much to the delivery apps most used by companies, the 

most used were Ifood, Rappy and Ub er Eats, The limitations of the research are mainly due to 

the fact that the data were collected in the midst of the COVID-19 pandemic, for future 

researches can analyze samples from companies in different states of the country to prove the 

use of such practices by microenterprises and its importance for the survival and continuity of 

the company during the pandemic period.  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil a crise causada pela Pandemia da nova corona vírus o COVID-19 trouxe 

impacto a toda a população, em se tratando dos aspectos econômicos, empresas de todos os 

portes foram afetadas, principalmente aquelas que não fazem parte dos serviços considerados 

como essenciais a população, em virtude principalmente do isolamento social, gerando assim a 

uma necessidade de adaptação para sua sobrevivência. 

A pandemia COVID-19 teve efeitos mais imediatos no ecossistema global de negócios.-

(Dai et.al 2020) e ao que tudo indica será um catalisador de novas tendências em relação ao 

comportamento do consumidor e das relações políticas e sociais, em virtude de tais mudanças 

cabe entender os motivos de realizar pesquisas sobre pequenas empresas durante a pandemia, 

o primeiro motivo, trata do fato de que as microempresas representam grande parte da economia 

e fonte de renda de nosso país. Além disso, analisar esse motivo pode fazer observar em um 

momento como este, como as pequenas empresas podem aproveitar esses mesmos recursos e 

competências em situações de maior estabilidade, ou seja em um período pós pandemia 

(WECKER;FROEHLICH; GONÇALVES, 2021). 

 Conforme pesquisas realizadas pelo SEBRAE (2021)  Serviço Brasileiro de Apoio ás 

Micro e Pequenas empresas) as microempresas apesar dos microcréditos oferecidos pelos 

programas governamentais foram as mais afetadas e muitas chegaram a declarar falência em 

virtude da crise, em contrapartida aquelas que conseguiram sobreviver precisaram criar práticas , 

entre elas as  de marketing e novas formas de entrega e produto aos clientes  para permanecer 

nesse mercado diante, principalmente das mudanças existentes no comportamento do 

consumidor durante a crise e as medidas restritivas de circulação impostas em vários Estados e 

Municípios do País.  

Conforme pesquisas realizadas em bases de dados nacionais e internacionais, observou-

se quem existem poucos estudos sobre essa temática principalmente a nível Estadual e 

municipal, por isso se faz importante preencher essa lacuna teórica por meio desse estudo, visto 

que é uma situação recente , entretanto o que se sabe, é que diante de situações de como as 

empresas estão, é importante que  saibam como agir para sobreviver e garantir a 

sustentabilidade do negócio, por isso esse estudo tem o seguinte objetivo: Identificar quais são 



  

 

as principais práticas de marketing e de entrega de produtos/serviços utilizadas pelas 

microempresas para sua permanência durante a pandemia do vírus COVID-19. 

2 – REFERENCIAL TEÓRIOCO 

2.1 – As microempresas no contexto da pandemia  COVID-2019 no Brasil 

A Pandemia de COVID-19 se apresenta como um momento e um evento de ruptura 

econômica que tende a acelerar as mudanças já em curso, tanto em termos tecnológicos, como 

em relação às práticas realizadas pelas organizações, essas mudanças se aplicarão no sentido 

geral a todas as empresas e são necessárias para sua continuidade no mercado (AMAL 

BLUMENSCHEIN;VASCONCELLOS, 2021) 

Nesse sentido, o impacto do pandemia pode ter repercussões potenciais nos mercados 

financeiros, com maior redução da confiança e redução do crédito. Esses impactos afetam 

empresas grandes e pequenas, no entanto, o efeito sobre as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) 

conforme,  BACKES, (2020). 

Em relação a isso, uma pesquisa realizada pelo SEBRAE , buscando avaliar o impacto 

da pandemia do Coronavírus nos pequenos negócios – em sua 10ª edição realizada entre os dias 

25 de fevereiro e 1ª de março de 2021 no qual foram ouvidos 6.228 empresários de todos os 26 

estados e do Distrito Federal, mostra que houve um  aumento na proporção de empresas com 

muitas dificuldades para manter seu negócio e que 31% das empresas mudaram o 

funcionamento e precisaram se adaptar para manter a saúde financeira, conforme a figura, 1 

abaixo: 

Figura 1: Mudança de funcionamento nos negócios 

 

Fonte: SEBRAE (2021) 



  

 

A pesquisa também demonstra em seus dados que 7 em cada 10 empresas estão 

realizando vendas pela internet como por exemplo Whatsapp, facebook, instagram (SEBRAE 

2021), o que conforme o autor Amal; Blumenschein; Vasconcellos, (2021)  esteja acontecendo 

pois, aqueles clientes que ainda persistiam com alguma resistência ao uso de recursos 

tecnológico tiveram  aceleração para isso, o que  desencadeou-se um processo de digitalização 

extremamente rápido, principalmente em vendas online. 

Um outro dado fornecido pelo IBGE (2020) mostra que 522,7 mil empresas tiveram que 

decretar encerrada suas atividades no Brasil ou seja , cerca de  40,00% dos empresários 

pesquisados no qual a maioria eram pertencentes a pequenas empresas, apesar disso  28,6% 

perceberam efeitos positivos da pandemia em seus negócios, em consonância com esses dados 

a pesquisa realizada pelo SEBRAE (2021), outro dado também importante mostra que 

aumentou a proporção de empresários preocupados com futuro da sua empresa, entretanto 

apesar disso 43 % estão conformados “Percebendo o lado positivo da crise”  esse mesmo 

percentual afirma que os desafios provocaram mudanças que foram valiosas em seus  meu 

negócio. 

Um pouco desse resultado negativo visto por algumas empresas está em pauta pois, em 

um curtíssimo espaço de tempo as organizações precisaram criar métodos e ferramentas para 

se adequar ao novo contexto. A literatura aponta que micro e pequenas empresas podem ter 

uma maior limitação de recursos, com menos possibilidades de investimentos. No entanto, sua 

estrutura reduzida facilita o fluxo de informações e proximidade com clientes e fornecedores, 

com os quais é necessário gerar relações de valor, orientadas para o trabalho conjunto de 

inovação e formação de parcerias e alianças estratégicas REZENDE, MARCELINO, MIYAJI 

(2020). 

Sendo assim, sob essa ótica pandemia causada pela COVID-19 trouxe grandes 

desafios e incertezas para as MPEs, fazendo com que os gestores se adaptem a era da 

digitalização, construam cenários com o meio digital, tirando lições da crise imposta pela 

pandemia e tenham habilidade e dinâmica ao lidar com a situação (BAI; QUAYSON; 

SARKIS, 2021). 

 



  

 

 

2.2 – Estratégias de Marketing utilizadas por microempresas durante a pandemia 

COVID-2019 

As transformações que ocorrem a todo tempo no cenário global afetam diretamente 

o modo de vida da sociedade e consequentemente o comportamento do consumidor e as 

empresas, por isso se fazem necessário novas práticas de marketing que sejam capazes de 

prever os novos cenários mundiais e obter um posicionamento no mercado (SOUZA 

JÚNIOR, 2020). 

Logo, para que as pequenas empresas acompanhem o ritmo da transformação digital, 

é necessário avaliar em que estágio cada empresa determina a estratégia de inovação mais 

criativa (Guimarães Júnor et al, 2020), em virtude disso a adesão de estratégias de marketing 

no presente momento é crucial para estruturação econômica e para a sobrevivência das 

empresas, visto que, com a dificuldade da pandemia a economia diminuiu seu ritmo 

drasticamente (Costa; Figueiredo, 2020). No entanto, as micro e pequenas empresas têm 

adotado a tecnologia e a transformação digital em diferentes níveis (POREM; KUNSCH, 

2020). 

No caso de empresas pequenas que têm baixa posição no mercado, mesmo que 

tenham bons preços, produtos, qualidade e serviços, fica difícil competir com as grandes 

empresas por reputação e vantagens até na busca de aplicativos. Portanto, uma boa estratégia 

é disponibilizar seus produtos e serviços em sites comercializáveis e aproveitar as vantagens 

que eles já apresentam no mercado (BARBOSA et al, 2020). 

Usuários, mídias e influenciadores digitais têm contribuído para a construção da rede, 

transformando-os em espaços de aliança, negociação e cocriação. Nessa perspectiva, 

consumo e produção são duas vertentes da mesma moeda, ambas complementares e 

interdependentes, o que evidencia ainda mais o papel do produtor no ambiente virtual 

(SOUZA et al, 2020). 

De forma oportuna, o e-commerce também se tornou uma alternativa segura diante 

da situação atual que o mundo vive e segundo especialistas a tendência é de crescimento nos 



  

 

próximos meses e até anos, uma vez que não precisa de loja física e atendimento presencial 

(Figueiredo; Lengler; Teles, 2020). De acordo com Rezende; Marcelino e Miyaji (2020), o 

e-commerce funciona como uma loja virtual onde são apresentados os produtos e as vendas 

são efetuadas de forma online. 

Segundo Guimarães Júnior, et al (2020), além disso as micro e pequenas empresas 

buscam utilizar as redes sociais tanto para o marketing digital como ferramenta de gestão de 

pedidos. Dessa forma, Facebook, Instagram e WhatsApp passam a atuar como centro das 

operações de diversos negócios durante o isolamento social causado pela pandemia de 

Covid19. 

Entre as principais formas de fazer isso estão no uso de home office e delivery, 

atendimento e vendas por telefone e, principalmente, comunicações digitais, e uma exibição 

mais intensiva nas redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp). Para fins promocionais, 

de comunicação e publicidade (POREM; KUNSCH, 2020), conforme sintetiza o quadro 1 

abaixo:  

Quadro 1: Práticas de marketing realizadas pelas microempresas na pandemia 

Práticas exercidas pelas 

microempresas 

Resumo Autores 

Redes sociais (instagram, 

facebook e whatsapp) 

Para fins 

promocionais de 

comunicação e publicidade, 

se faz o uso das redes 

sociais. Tais redes passam a 

atuar como centro das 

operações de diversos 

negócios durante o 

isolamento social causado 

pela pandemia de Covid19. 

(POREM; KUNSCH, 2020). 

(GUIMARÃES JUNIOR et al, 2020). 

 



  

 

Digital influencer     Influenciadores digitais, 

usuários de mídias digitais 

têm contribuído para a 

construção da rede, 

transformando-os em 

espaços de aliança, 

negociação e cocriação. 

(SOUZA, et al 2020). 

e-commerce Neste momento o e-commerce 

tornou-se uma alternativa 

segura e tem ganhado força, 

vendas e lojas no ambiente 

online.  

(FIGUEIREDO; LENGLER; TELES, 

2020). 

(BARBOSA, et al, 2020). 

(REZENDE; MARCELINO; MIYAJI 

2020). 

   Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

Com base no exposto percebe-se o quanto as práticas de marketing, principalmente 

aquelas que estão interligadas ao marketing digital foram e são cruciais para a manutenção 

no negócio. 

2.3 Práticas  de entregas de produtos e serviços  utilizadas  por microempresas durante a 

pandemia  COVID-2019 

No cenário da COVID-19, surgem novas práticas e alternativas no âmbito dos negócios 

principalmente para as microempresas, uma dessas práticas foi a expansão dos serviços de 

entrega, o delivery, esta atividade vem ganhando mercado em todo o mundo e teve um 

impulsionamento ainda mais forte durante o período de pandemia, AOUAR et al. (2021) 

 A palavra “Delivery, é de origem inglesa e passou a fazer parte do vocabulário das empresas 

por volta dos anos 2000, a palavra tem como seu principal significado trazer agilidade, 

comodidade e satisfação para seu cliente, Aouar et al. (2021). Essa modalidade de entrega 

iniciou como alternativa principal para as empresas que do setor de alimentos, principalmente 

os restaurantes, entretanto com a pandemia os mais diversos tipos de pagamento também 

passaram a utiliza-lo, pois tem sido uma solução e tanto para muitos de negócios, que viram 

suas demandas aumentarem com esse novo modelo de entrega, SEBRAE (2020). 



  

 

É válido ressaltar que um dos motores para maior utilização dessa modalidade de 

entrega acontece pelo desenvolvimento incremental da internet, que causou mudanças nas 

relações humanas e consequentemente, na forma de comercializar produtos e/ou serviços ;entre 

as formas de consumo online, os aplicativos de celulares se popularizaram aplicativos móveis 

são criados e projetados para serem baixados e usados por smartphones ou outras plataformas 

móveis semelhantes, como iPads e tablets (CARDOZO et al 2021). 

Os aplicativos de entrega, são usados como a principal modalidade para a solicitação do 

serviço de delivery pelos clientes, com isso, durante a pandemia, houve um exponencial 

aumento no número de serviços realizados por entregadores de plataformas digitais, tais como 

o Ifood, Rappi e o Uber Eats. Estas, são ferramentas utilizadas em dispositivos portáteis, 

capazes de conectar os serviços ofertados aos clientes interessados em obtê-los. 

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae entre as pequenas empresas que continuaram 

operando na pandemia, 41,9% realizaram atendimento online e por meio de delivery, optaram 

ainda por implementar atendimento via drive thru, sendo essa opção escolhida por 5,9% dos 

micros e pequenos empresários (SEBRAE, 2020). 

Comprovando esse crescimento, em agosto de 2020 o Ifood, um dos maiores 

aplicativos de entrega, contava com 236 mil estabelecimentos cadastrados e com o 

agravamento da pandemia recebeu o pico de 44,6 milhões de pedidos em sua plataforma, o 

Uber Eats, desde fevereiro de 2021 oferece condições diferenciadas e incentivo promocional, 

como taxa zero para as taxa de pagamentos diários para os restaurantes parceiros e com a 

opção de doar R$ 2 aos restaurantes favoritos e reforçou suas ações de marketing (SEBRAE, 

2021). 

Uma questão importante a ser observado é que embora o uso de delivery  já havia sendo 

utilizado e crescido substancialmente durante a pandemia, muitas empresas pretendem 

continuar usando essa modalidade mesmo após essa pandemia, Diante dessa premissa, 

Nascimento (2020), afirma que: Quem já tinha e utilizava pouco, está buscando reativar de 

forma eficiente e eficaz os aplicativos para o uso de delivery,  e quem não adotava o sistema 

está se vendo obrigado a aderir ao mesmo na tentativa de superar a crise, AOUAR et al. (2021) 

 



  

 

3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Essa pesquisa caracteriza-se como descritiva, que para Marconi e Lakatos (2010),  tem 

como objetivo principal a demonstração das características e os perfis da população, 

organizações, grupos ou outro assunto estudado, nesse tipo de pesquisa utiliza-se técnicas para 

apresentação de dados que tenha caráter representativo, para que possa ser avaliada como 

instrumento de pesquisa. 

Quanto a abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, para Creswell (2010,) essa 

abordagem consiste em um meio para explorar e entender o significado que os indivíduos ou 

os grupos atribuem a um problema social ou humano”. Os principais procedimentos qualitativos, 

focam em coleta de dados abertos, análise de textos ou de imagens e interpretação pessoal dos 

achados.  

Em relação aos procedimentos, os recursos utilizados foram os da pesquisa bibliográfica 

e documental, que  envolvem todo o material já publicado e que tenha alguma correlação ao 

tema de estudo, seu objetivo é conduzir o pesquisador a tudo que já foi escrito Marconi e 

Lakatos, (2010), foram retiradas dados do banco de dados  nacionais como SPELL 

(ScientificPeriodicals Eletronic Library) , SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) que 

são bases de referência nacional de divulgação da produção científica e base de dados 

internacionais como Scopus (Elsevier)  ,  os artigos tiveram um  recorte temporal do ano de 

2020 e 2021, onde se ocasiona a pandemia causada pelo vírus COVID-19 ,além disso também 

foram extraídos dados de secundários do SEBRAE para observação do comportamento das 

empresas frente a pandemia durante o mesmo período. 

4 – RESULTADOS ENCONTRADOS 

4.1 estratégias de marketing usadas na pandemia  

Devido as mudanças impostas pela pandemia de COVID-19, as microempresas 

tiveram de adotar estratégias de marketing e entrega de produtos e serviços  para continuarem 

atuando no mercado, mesmo em tempos de distanciamento social. O quadro 1 mostra as 

principais estratégias de marketing adotadas pelas microempresas durante a pandemia. 

Quadro 1. Estratégias de marketing  



  

 

Mídias sociais  Teve crescimento de 74% 

Influenciadores digitais A procura dos anunciantes por 

influenciadores digitais cresceu 

40% durante a pandemia. 

E-comerce o e-commerce brasileiro teve um 

crescimento de 75% em 2020. 

   Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

O investimento em mídias sociais tem mostrado uma performance substancialmente 

melhor para as empresas durante o período de pandemia. As mídias sociais vêm sendo usadas 

principalmente para fortalecer a marca e para retenção de clientes. As principais forças são: 

Influenciadores, LinkedIn, blogs, Instagram e Facebook (BLOG WSICONSULTORIA 

2020). 

 Pesquisa do Ibope mostrou que 52% dos internautas do Brasil seguem pelo menos 

um influenciador digital. A maioria desses seguidores é do sexo feminino. Além disso, a 

faixa etária que mais representa os seguidores de influenciadores digitais é entre 25 e 34 

anos, e pertence à classe B. (METROPLIS, 2020). 

Dado o tráfego limitado e fechamentos de lojas físicas durante o período inicial da 

quarentena, o índice de compras online apresentou excelente desempenho no segundo 

trimestre de 2020 mais precisamente nos meses de março, abril e maio, teve um aumento 

médio de mais de 48%, visto que o primeiro trimestre registrou aumento de apenas 14% 

(CONSUMIDORES MODERNOS, 2021). 

Com isso, percebe-se que as principais estratégias utilizadas pelas microempresas 

estão embasadas no marketing digital, as microempresas tiveram de realizar a transformação 

digital para não terem que fechar suas portas no período de pandemia e isolamento social. 

Tais dados estão de acordo com a afirmação de Costa e Figueiredo (2020), segundo eles a 

adesão de estratégias de marketing no presente momento é crucial para estruturação 

econômica e para a sobrevivência das empresas, visto que, com a dificuldade da pandemia 

a economia diminuiu seu ritmo drasticamente. Essa afirmação converge com o pensamento 

https://www.consumidormoderno.com.br/2020/10/22/e-commerce-presente-e-futuro/


  

 

de Porem e Kusnch (2020), esses autores pontuam que, as micro e pequenas empresas têm 

adotado a tecnologia e a transformação digital em diferentes níveis. 

4.2 Serviços de entrega na pandemia  

Com o distanciamento social as pessoas optaram por utilizar os aplicativos de entrega, 

principalmente para pedir comida. O quadro 2 mostra os aplicativos com maior demanda. 

Quadro 2. Os aplicativos de delivery com maior demanda  

IFood Crescimento de 172% 

Rappi Crescimento de 121% 

Uber Eats Crescimento de 37% 

Fonte: elaborado pelos autores, (2021) 

Um dos setores com maior crescimento foi o setor de delivery. Os aplicativos de entregas 

registraram um crescimento de 103% de faturamento no primeiro semestre do ano, muito por 

causa do fato de que as pessoas ficaram mais tempo em casa e, portanto, fizeram mais pedidos 

nos apps (BLOG 180 GRAUS, 2020). Conforme estudo realizado pela Mobilis, os gastos com 

aplicativos de entregas, em especial para comidas prontas, cresceram 149% durante a 

pandemia. (JORNAL CONTÁBIL, 2021). 

Os serviços de entrega nesse período foram de fundamental importância, tanto para a 

sobrevivência das microempresas quanto para a comodidade e preservação de quem está em 

casa, cumprindo com as recomendações de isolamento social proposto pela Organização 

Mundial de Saúde. Fato este que levou o aumento do serviço de delivery, trazendo um 

crescimento considerável para os principais aplicativos que prestam esse serviço. Segundo 

pesquisa realizada pelo Sebrae entre as pequenas empresas que continuaram operando na 

pandemia, 41,9% realizaram atendimento online e por meio de delivery, optaram ainda por 

implementar atendimento via drive thru, sendo essa opção escolhida por 5,9% dos micros e 

pequenos empresários (SEBRAE, 2020). Os dados acima estão de acordo com o que afirma 

Nascimento (2020), pois aqueles que já possuem tais aplicativos, mas raramente o utilizam, 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/07/16/mobilis-gastos-com-aplicativos-de-delivery-crescem-103-de-janeiro-a-junho.htm


  

 

buscam reativar efetivamente para uso do delivery, enquanto aqueles que não adotaram o 

sistema se viram obrigados a aderir na tentativa de superar a crise. 

CONCLUSÃO  

Por meio das pesquisas realizadas pode-se concluir que as principais práticas de 

marketing utilizadas pelas microempresas no período da pandemia foram:  uso de redes sociais, 

com os influenciadores digitais e as vendas por meio do e-commerce, ocorrendo inclusive um 

aumento considerável do uso dessas ferramentas como estratégias pelas microempresas, quanto 

aos aplicativos de delivery mais utilizados pelas empresas, os mais utilizados foram Ifood, 

Rappy e Uber Eats, esses aplicativos também tiveram seu uso amplamente utilizado e 

crescimento exponencial durante a pandemia para sobrevivência das microempresas. 

Os resultados da pesquisa evidenciam então que, para que as microempresas pudessem 

se manter durante a pandemia e continuarem existindo , foi fundamental a existência de práticas 

de marketing atrelada ao uso da tecnologia , como uso de redes sociais e seus influenciadores 

bem com o uso de aplicativos de entrega e delivery, o que conforme o citado pelos autores 

corrobora a necessidade de digitalização das microempresas e que aquelas que já haviam se 

atentado e adaptado ao uso de tais práticas conseguiram sobreviver e se manter durante a 

pandemia. 

Como contribuição teórica esse estudo mostra as práticas de marketing utilizadas pelas 

microempresas durante a pandemia e os principais aplicativos  usados para a entrega de seus 

produtos por meio do delivery, esses dados são relevantes para o mapeamento de futuras 

pesquisas a serem realizadas com as microempresas a fim de que possa ser realizado o impacto 

dessas práticas a sua relevância para as microempresas, como contribuição gerencial os dados 

encontrados podem ser utilizados como suporte para as microempresas que pretendem ou  

necessitam passar pelo seu processo de digitalização e ampliar suas práticas de marketing , 

vendas e dinamizar as entregas de produtos aos seus clientes.  

As limitações da pesquisa estão voltadas, principalmente, pelos dados terem sidos 

coletados em meio a pandemia do COVID-19, que pode ser considerado como principal fator 

relevante para não se conseguir dados atualizados e até mesmo publicações científicas sobre o 

referido assunto, em virtude da dificuldade de coleta de dados nesse período. 



  

 

Pesquisas futuras podem analisar amostras, de empresas em diferentes Estados do País 

para comprovar o uso de tais práticas pelas microempresas e sua importância para a 

sobrevivência e continuidade da empresa no período da pandemia, bem como na visão dos 

gestores quais dessas práticas não poderão ser extintas mesmo no período pós pandemia.  
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