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RESUMO 

Com a crise de economia global devido à pandemia do Covid-19, muitas empresas se viram 

obrigadas a remodelarem a sua forma de trabalhar, para garantir sua sobrevivência diante desses 

impactos econômicos. Muitos consumidores se resguardaram em investir ou gastar neste 

momento crítico de instabilidade financeira. Soluções inovadoras têm surgido para que as 

organizações mantenham sua sobrevivência diante da instabilidade econômica. O marketing 

digital tem se destacado como uma poderosa ferramenta, com estratégias operacionais que 

exigem uma melhor comunicação organizacional, capaz de favorecer fornecedores, fidelizar 

clientes, e captar novos consumidores, a fim de garantir o sucesso empresarial e a satisfação do 

dos clientes, mesmo em tempos de crise econômica. O objetivo deste estudo é demonstrar a 

relevância do marketing digital para o enfrentamento da crise econômica global, utilizando um 

estudo de caso de uma empresa do setor de distribuição de bebidas, localizada na cidade de 

Guaraciaba, Estado de Minas Gerais. Trata-se de pesquisa qualitativa, a qual utilizará como 

ferramenta de coleta de dados, o levantamento bibliográfico e uma entrevista semiestruturada. 

Palavras-chaves: Comunicação. Planejamento. Marketing Digital.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O impacto da pandemia do Covid-19 a nível global tornou-se um grande desafio, 

afetando a dinâmica do comportamento dos profissionais e das organizações. O cenário de 

equilíbrio econômico e social foi modificado drasticamente e com as transformações, ficou 

complicado de se refletir quais tomadas de decisões seriam as mais acertadas, e quais as 

possibilidades mais seguras para o enfrentamento da crise sanitária e econômica mundial. 

Devido às incertezas do mercado financeiro advindo da pandemia, as quais têm afetado 

a economia de diversos países e acarretado grandes prejuízos às empresas, a crise pede cautela 

nos empreendimentos. Soluções inovadoras têm surgido para que as organizações mantenham 

sua sobrevivência diante da instabilidade que assolou os países.  Das muitas soluções adotadas, 

o marketing digital tem se destacado como uma poderosa ferramenta. Segundo Vaz (2010), o 

marketing digital alavanca um conjunto de oportunidades, com estratégias operacionais que 



2 

 
exigem uma melhor comunicação organizacional, capaz de favorecer fornecedores, fidelizar 

clientes, e captar novos consumidores, a fim de garantir a satisfação do consumidor final. 

O marketing digital é uma ferramenta que vem ocupando lugar de destaque por 

apresentar estratégias que estimulam o crescimento das empresas, permitindo estudos, análises 

e pesquisas mais aprofundadas de mercado, atuando diretamente na inteligência competitiva 

das organizações. Ao se conhecer melhor o mercado, é possível a empresa oferecer produtos e 

serviços que atendam melhor às necessidades dos consumidores. O marketing digital exige um 

estudo do comportamento dos clientes, prevendo, assim, futuras demandas, e atingindo seu 

público-alvo de maneira eficaz. 

A importância do marketing digital se destaca por ser um empreendimento que estimula 

a concorrência por oferecer benefícios aos consumidores. O sucesso financeiro de qualquer tipo 

de empreendimento, é em grande parte, resultado de um marketing bem planejado e executado. 

Através dele, as empresas propagam a história do produto, apostam mais na melhoria das 

características, além da transformação final do produto ou serviço que é gerado e depois 

oferecido aos consumidores. 

Diante do exposto, o problema a ser investigado nesta pesquisa, relaciona-se à seguinte 

pergunta: Qual é a relevância do marketing digital para o enfrentamento da crise econômica 

global advindo com a pandemia? Para responder a esta questão, o objetivo geral deste estudo é 

demonstrar a relevância do marketing digital para o enfrentamento da crise econômica global 

utilizando como exemplo uma empresa do setor de distribuição de bebidas, localizada na cidade 

de Guaraciaba, Estado de Minas Gerais. Os objetivos específicos são: a) demonstrar a influência 

exercida pelo marketing digital na fidelização e cativação de novos clientes; b) apontar quais 

as principais estratégias de marketing digital empregadas pela empresa em estudo as quais 

sensibilizam os consumidores levando-os a efetivarem a compra.  

O comportamento e as relações do consumidor diante do impacto da pandemia da 

Covid-19 têm sido cautelosos, mesmo diante das transformações digitais que têm ocorrido há 

várias décadas devido à globalização. A locomoção tem sido a mais afetada das ações do ser 

humano, e as restrições que estimulam o isolamento social, passam a indicar novos paradigmas, 

favorecendo as novas formas de comunicação, de trabalho, de compras e entretenimentos.   

Com isso, muitas empresas se viram obrigadas a remodelarem a sua forma de trabalhar, 

para garantir sua sobrevivência diante desses impactos econômicos. Muitos consumidores se 

resguardaram em investir ou gastar neste momento crítico de instabilidade financeira. No 

entanto, o marketing digital tem sido uma alternativa viável e interessante para atender as 
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necessidades dos consumidores, sem diminuir a qualidade dos serviços prestados e produtos 

ofertados. 

A escolha deste tema, portanto, está ligada à influência que o marketing digital pode 

exercer no consumo da população, entendendo assim, o comportamento dos indivíduos e as 

influências exercidas pelo poder da comunicação no consumidor, mesmo em tempos de crise. 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, a qual utilizará como 

ferramenta de coleta de dados, o levantamento bibliográfico e a entrevista semiestruturada. 

Serão analisados os estudos publicados no Google Acadêmico a partir de 2017 e filtrado por 

relevância. Com este recorte teórico, será apresentado na revisão de literatura deste trabalho, 

somente artigos recentes e mais relevantes.  

Para este fim, este trabalho foi dividido em cinco partes. A primeira parte, que é a 

introdução, explanou-se o tema, o problema de pesquisa, os objetivos propostos e a justificativa 

pelo interesse na temática. A segunda parte consta do referencial teórico, onde foram abordados 

os assuntos destacados na primeira parte do estudo, de forma que atenda os objetivos propostos. 

A terceira parte é a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo. A quarta parte 

apresenta os resultados da pesquisa e uma discussão entre os estudos desses autores, 

interligando a empresa em estudo com os objetivos propostos. Por fim, a quinta e última parte 

destaca a conclusão do estudo e quais os resultados que foram alcançados com o 

desenvolvimento deste tema, tão importantes para os tempos atuais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING 

 

Segundo Bartrls (1974) apud Mendonça e Freitas (2019, p. 106), o Marketing surgiu 

nos primórdios da civilização ocidental, sendo posteriormente estudado no decorrer do século 

XX, com uma preocupação voltada ao processo econômico. Com o decorrer dos anos, novos 

conceitos foram sendo incorporados ao marketing, os quais, ampliando o seu escopo de atuação, 

o desvencilham de uma abordagem estritamente econômica que, finalmente, o impulsionam 

para um novo rumo: o da administração. 

Kotler (1999) define o Marketing como um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e da livre troca 

de produtos de valor com outros. Muitas pessoas veem o marketing de modo como a arte de 
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procurar e encontrar formas inteligentes de dispor dos produtos de uma organização. Ou seja, 

o Marketing é visto apenas como propaganda ou venda de produtos. No entanto, a arte do 

verdadeiro marketing é a arte de saber o quê fazer. 

Kotler e Keller (2006) afirmam que sempre haverá a necessidade de vender, no entanto, 

o objetivo do Marketing é tornar supérfluo o esforço de venda e conhecer e entender o cliente 

tão bem que o produto ou o serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o 

marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar, sendo a única coisa necessária, 

então, seria tornar o produto ou serviço disponível. 

“O Marketing não se trata somente de uma ciência ou de um estudo do mercado, ele 

pode ser entendido como uma forma de relacionamento entre os indivíduos que compõem a 

sociedade aproximando as pessoas, seja ela física ou jurídica” (OLIVEIRA; SARAIVA, 2019, 

p. 589). 

Para entender melhor sobre o assunto, os tópicos a seguir irão explanar sobre o 

Marketing Mix e as estratégias do Marketing Digital. 

 

2.1.1 Os 4Ps 

Segundo Borges (2013), o Composto de Marketing ou Marketing Mix é um dos pilares 

da área como um todo. É o conjunto de elementos que representam as atividades realizadas por 

esse setor da empresa. Ele é composto basicamente pelos “4Ps de Marketing”: Produto, Praça, 

Preço e Promoção (Figura 1). 

 

Figura 1: Os 4Ps de Marketing. 

 
Fonte: BORGES (2013). 

Conforme Lacerda e Witzki (2015) apud Mendonça e Freitas (2019), o Marketing é 

permeado por diversas técnicas, estratégias, conceitos e termos que são de uso e consenso 

comum entre autores e profissionais da área. Este conceito é denominado de Composto 

Mercadológico ou Composto de Marketing ou ainda o Mix de Marketing, sendo este último 
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com destaque na metade do século XX, quando surgiram os 4Ps. O domínio do Mix de 

Marketing (4Ps) é fundamental tanto no nível estratégico como no tático e operacional nas 

empresas, e a integração entre as consistências é que irá determinar os rumos e os resultados da 

empresa. O Marketing tem como um de seus objetivos justamente possibilitar essa integração 

entre as forças e as competências em uma organização. 

Oliveira e Dendasck (2020) acrescentam que, ao observar-se a palavra “Marketing” de 

uma forma pragmática, nota-se que o termo consiste em um estudo mercadológico, sendo este, 

uma ferramenta destinada ao meio administrativo no qual possibilita uma observação das 

tendências e criação de novas oportunidades para o consumo, proporcionando a satisfação dos 

clientes e atendendo as expectativas financeiras e mercadológicas das empresas de prestação de 

serviços ou de produção. Dessa forma, pode-se considerar o Marketing uma via dupla, que liga 

organização e mercado. O mercado consegue então, entender quais são os problemas do 

público-alvo através das informações coletadas por meio de pesquisas realizadas, e a 

organização fornece ao mercado produtos e serviços, que são direcionados aos desejos e 

necessidades de seus consumidores, resultando em recursos financeiros e clientes satisfeitos. 

 

2.1.2 Os novos Ps e suas principais estratégias 

Segundo Patel (2021), o 8Ps do Marketing trata-se de uma abordagem que 

considera os oito tópicos centrais de uma estratégia de marketing – uma evolução dos 

4Ps de marketing e, portanto, mais focada em atender aos desejos e necessidades do 

cliente. Com as mudanças que o mundo vem passando e a alta competitividade das 

empresas na era digital, nada mais justo do que reciclar teorias antigas. Afinal, hoje os 

desafios são outros e até mesmo métodos como o tradicional  4Ps do 

Marketing precisaram ser reinventados. 

De acordo com Adolpho (2018), com a evolução do marketing, especialmente com as 

estratégias de marketing baseadas em ferramentas digitais, foi desenvolvida a chamada 

metodologia dos 8Ps, pelo escritor e empreendedor Conrado Adolpho, visando a tornar 

as estratégias de marketing mais acessíveis, eficientes e modernas, conforme mostra: 

1. Pesquisa: está diretamente ligada à facilidade de realizar pesquisas por meio de ferramentas 

da Internet, o que transformou as estratégias de marketing das empresas e, a partir disso, tornou-

se um elemento basilar de qualquer planejamento estratégico de marketing de uma companhia. 

Por meio das ferramentas de pesquisa adequadas para seu negócio, é possível entender seus 

https://neilpatel.com/br/blog/era-digital/
https://neilpatel.com/br/blog/4-ps-do-marketing/
https://neilpatel.com/br/blog/4-ps-do-marketing/
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consumidores, seus desejos e anseios e delimitar seus hábitos de consumo, permitindo que sua 

empresa os atenda melhor e de forma mais eficiente. 

2. Planejamento: é um dos elementos mais relevantes, fundamentando todas as ações. Quando 

se fala do planejamento, trata-se de: o que será feito, como será realizado, qual o público-alvo 

ou a persona de determinada ação ou estratégia e também como esses elementos serão 

desenvolvidos. Além disso, o planejamento envolve os elementos de ordem prática, como 

horários, dias de postagem, linguagem do conteúdo, dentre outras questões que terão impacto 

nos resultados de seu marketing. 

3. Produção: dentro da estratégia dos 8Ps, tem-se a etapa de produção, em que sua estratégia 

de marketing torna seu planejamento ações concretas, ou seja, esse é o momento em que serão 

desenvolvidos os conteúdos, materiais, vídeos, redes sociais, dentre outros elementos que 

comporão sua estratégia de marketing. Durante a produção, é importante focar no que sua 

persona tem interesse em saber, desenvolvendo sua comunicação de forma a criar engajamento 

e interesse de seu público. 

4. Publicação: significa tornar público, ou seja, colocar no ar o conteúdo que foi desenvolvido 

durante a etapa de produção, disponibilizando nos sites, blogs, redes sociais, e-mails ou outros 

meios de comunicação que façam parte de sua estratégia de marketing. Para que a publicação 

seja realizada de forma a trazer os melhores resultados, é importante que se escolha os canais 

de publicação adequados à sua persona, que tenham apelo ao público e que façam parte do dia 

a dia. 

5. Promoção: promover é impulsionar, nos diversos canais de comunicação, o conteúdo 

desenvolvido e também a empresa, visando a aumentar sua visibilidade e a torná-la reconhecida 

e mais visível para o mercado. Quando se fala em promoção dentro dos 8Ps do marketing, 

refere-se dos meios tradicionais de promoção, mas também estão incluídos os meios 

digitais, como anúncios, conteúdos patrocinados, banners virtuais, dentre outros elementos de 

comunicação comercial. 

6. Propagação: a propagação de conteúdo está contemplada no sexto P, que trata das formas de 

fazer com que a mensagem chegue mais longe e seu produto ganhe maior destaque. Ela consiste 

nas ferramentas e métodos para divulgar o produto e a visibilidade. 

7. Personalização: é um fator importante para que os resultados sejam melhores, ou seja, é 

necessário adequar a comunicação, a linguagem e os conteúdos a partir da resposta do público. 

Nesse conceito, trata-se da importância da personalização, que permite moldar o diálogo com 

o cliente de acordo com o feedback recebido, o que faz com que a empresa seja mais eficiente 

e direta na comunicação com o cliente. 

http://blog.8ps.com/4-redes-sociais-para-divulgar-o-seu-trabalho-de-graca/
http://blog.8ps.com/como-melhorar-o-posicionamento-do-seu-site-em-qualquer-nicho-de-mercado-em-apenas-5-passos/
http://blog.8ps.com/como-criar-e-segmentar-uma-campanha-no-facebook-ads/
http://blog.8ps.com/como-mensurar-o-desempenho-das-suas-campanhas-do-facebook/
http://blog.8ps.com/anatomia-do-anuncio-perfeito-imagens-que-convertem/
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8. Precisão: Última dos 8Ps do marketing, a precisão é baseada em um dos grandes diferenciais 

do marketing digital, que consiste em analisar, estudar e compreender os resultados das 

estratégias utilizadas, entendendo o que funciona e aquilo que deve ser mudado para aumentar 

ou melhorar os resultados. 

 

Para Patel (2021), os 8Ps do Marketing Digital vieram para mudar o que estava no 

centro da estratégia de marketing até então. Antes focado no produto, agora, o esforço é 

concentrado em atender aos desejos e necessidades do cliente. Toda essa mudança 

começou porque as organizações perceberam, com o tempo, que não adianta investir altas 

quantias de dinheiro para criar um produto se não se tem certeza se ele vai ser consumido.  

Há uma inversão de lógica, portanto. Em vez de desenvolver a solução (ou abrir a 

empresa) para depois passar a divulgá-la, primeiro, é necessário estudar o mercado, o 

público e os concorrentes para entender como essa solução se encaixa no que já existe e 

como pode despertar atenção e interesse. Antes, a maior preocupação das empresas era 

desenvolver produtos excelentes, agora, é garantir que vão chegar ao público-alvo e 

entregar as exigências dele. Portanto, abre mais oportunidades para o planejamento, e 

execução de ações de marketing mais inteligentes e criativas.  

 

2.2 MARKETING DIGITAL 
 

 

2.2.1 Definições 

 

Silva, Lima e Lima (2018) comentam que a globalização teve como resultado uma 

intensa competição entre as organizações, em decorrência da mudança do comportamento do 

consumidor. Os clientes estão cada vez mais exigentes, a tecnologia avança rapidamente, e o 

maior desafio está́ no fato de os gerentes de vendas terem de se adaptar às inúmeras mudanças 

drásticas desse cenário voltado ao mundo digital. 

Segundo Lange e Zamperetti (2018), com a nova realidade da era da tecnologia, a 

comunicação teve que se reinventar e adaptar à nova realidade, em que o público-alvo não está 

mais na frente da TV ou folheando jornais, mas passa horas na frente de uma tela. Nesse novo 

cenário surge o Marketing Digital, que consta de um conjunto de ações para comunicação de 

produtos, serviços através da web, como celulares, tablets, notebooks, a fim de divulgação e 

comercialização de forma rápida. Essas ações são aplicadas em canais digitais, como sites e 

aplicativos de mensagens. 

https://neilpatel.com/br/blog/pesquisa-de-mercado/
https://neilpatel.com/br/blog/aida/
https://neilpatel.com/br/blog/publico-alvo/
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“O marketing digital surgiu como uma necessidade de criar uma estratégia de negócio 

que pudesse aproximar de maneira flexível os consumidores e as empresas” (COSTA et al. 

2015, p. 1).  

De acordo com Lipski et al. (2019), o Marketing Digital tornou-se popular devido ao 

grande consumo de acesso à internet e consequentemente às mídias sociais. A busca pelas 

necessidades dos clientes e baixo custo em geração de publicidade fez com que o Marketing 

Digital gerasse uma vontade para que empresários de pequenas e médias empresas passassem 

a utilizar dessa ferramenta, alavancando ainda mais a popularidade dessa estratégia de negócio. 

O marketing digital surgiu como um meio de ações para viabilizar de forma mais 

segmentada os métodos de comunicação realizada pelas empresas, onde se consegue, através 

da internet, novos caminhos para a divulgação de produtos e serviços, abrindo oportunidades 

para a conquista de mais clientes, bem como aumentar sua rede de relacionamentos (SILVA; 

LIMA; LIMA, 2018). 

 

2.2.2 Principais canais de comunicação e estratégias 

 

De acordo com Costa et al. (2015), com o crescente advento dos smartphones e aumento 

significativo do uso de redes sociais, sobretudo de sites como Facebook e Twitter, as empresas 

sentiram, principalmente nos últimos anos, a necessidade de se adequar ao atual cenário 

econômico e a fazer parte da esfera em que vive o consumidor. O Facebook, enquanto 

ferramenta de negócio, permite que as empresas sejam capazes de construir relações com os 

consumidores, além de encontrar novos clientes. Para atrair um maior número de clientes, 

muitas empresas utilizam as redes sociais com o intuito de mostrar que os consumidores estão 

cada vez mais inseridos no âmbito comercial e participam ativamente do projeto dos produtos 

que desejam adquirir. Dessa forma, empresas que possuem grande renome no setor comercial 

passaram a utilizar perfis em redes sociais.  

Ainda para Costa et al. (2015), atreladas às redes sociais, existem ainda outras mídias 

que possibilitam a interação entre os consumidores e facilitam às empresas o conhecimento 

acerca do que é popular entre os clientes, tais como os chamados blogs, que são ferramentas 

que estão ganhando cada vez mais destaque e possibilitam a troca de informações, opiniões e 

ideias entre as pessoas. Blogs de moda são os casos mais claros, sendo que neles são comuns 

as análises de produtos que podem ser recomendados diante de uma grande audiência. Perante 

isso algumas marcas começaram a enviar produtos para serem analisados em blogs e após a 
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indicação conseguem um número grande de novos consumidores que antes não conheciam seu 

produto.  

Segundo Tsuru Agência Digital (2021), canais de marketing, por definição, são os meios 

utilizados por empresas com atuação digital de captar novos clientes. Todo recurso online a 

serviço de um negócio que tem como propósito atrair novas pessoas, conquistá-las e, 

consequentemente, fidelizadas, é tido como tal. Embora todos os canais levem para um mesmo 

fim, isto é, se assemelham por terem um mesmo objetivo, cada um tem a sua peculiaridade, a 

sua maneira de trazer novos clientes. As diferenças dizem respeito ao investimento necessário, 

ao tipo de abordagem utilizada para atingir o público-alvo, o tipo de cliente que miram e em 

que estágio na jornada de compra cada um deles se encontram. Cada canal de marketing lida 

com isso ao seu modo. Cada um realiza esse trabalho de atrair pessoas para um negócio de uma 

maneira muito específica. Devido a isso, o ciclo de vendas é adaptado a cada um deles, o que 

torna possível a comparação entre canais tão diferentes entre si e com métodos muito próprios. 

Tsuru Agência Digital (2021) relata ainda que é preciso utilizar as métricas certas a fim 

de otimizar os resultados de diferentes canais que funcionam simultaneamente, cada um à sua 

maneira dentro de um mesmo planejamento de Marketing Digital. Assim, é possível 

acompanhar de maneira organizada e precisa o retorno obtido por cada uma das ações colocadas 

em prática. Esses canais podem ser de diversas formas, no entanto, dentro do Marketing Digital, 

há alguns modelos padrões, sendo estes principais: 

1. Social: não restam dúvidas de que as redes sociais são, atualmente, o melhor canal para uma 

empresa se relacionar com o seu público e para atrair pessoas novas para o negócio. O crescente 

número de usuários, sobretudo do Facebook, ainda hoje a maior delas, não nos deixa mentir. 

Estar nesses canais e ter neles uma presença relevante, ou seja, com um conteúdo de qualidade 

e suficientemente capaz de reter a atenção das pessoas é fundamental para quem tem como meta 

atrair novos clientes; 

2. E-mail: engana-se quem pensa que, com o advento das redes sociais, o e-mail perdeu o valor. 

A ferramenta segue sendo uma das maiores aliadas de empresas que não abrem mão de ter uma 

expressiva atuação digital. No que se refere ao relacionamento com o público e ao envio de 

conteúdo adequado aos interesses das pessoas que se tem como meta atingir, o e-mail tem 

importantíssimo papel, sendo um canal de suma importância nesse processo. 

3. Busca orgânica: pessoas que recorrem ao Google para fazer buscas sobre uma empresa, 

produto ou serviço geralmente estão em estágios mais avançados da jornada de compras. 

Investir nesse canal é importante, uma vez que aparecer nos resultados de buscas eleva 

consideravelmente a chance de atingir um potencial cliente já inclinado a efetuar uma compra. 

https://www.agenciatsuru.com.br/blog/4-etapas-da-jornada-de-compra-marketing-digital/
https://www.agenciatsuru.com.br/blog/plano-de-marketing-2018-inbound-marketing/
https://www.agenciatsuru.com.br/blog/marketing-digital-para-seu-negocio/
https://www.agenciatsuru.com.br/blog/9-dicas-de-posts-que-mais-geram-engajamento-no-facebook/
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Não basta estar na internet: é preciso se empenhar para estar sempre no caminho de quem busca 

uma solução na web.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa se propõe a analisar a relevância do Marketing Digital para o 

enfrentamento da crise econômica global, utilizando como exemplo, uma empresa do setor de 

distribuição de bebidas, localizada na cidade de Guaraciaba, Estado de Minas Gerais. 

Nesta perspectiva, optou-se por uma pesquisa aplicada, descritiva, de abordagem 

qualitativa, com o Estudo de caso. 

Segundo Silva e Menezes (2005, p. 20), do ponto de sua natureza, esta pesquisa é 

aplicada, porque objetiva “gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de 

problemas específicos”, pois envolve verdades e interesses locais.  

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é descritiva, segundo Gil (1991) apud 

Silva e Menezes (2005, p. 21), visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a 

forma de Levantamento.  

De acordo Silva e Menezes (2005, p. 20), do ponto de vista da forma de abordagem do 

problema, a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é 

o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

Já do ponto de vista dos procedimentos técnicos, Gil (1991) apud Silva e Menezes 

(2005, p. 21), o Estudo de Caso envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 
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4 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

4.1 Apresentação da empresa 

 

Conforme descrito por Cachaça Guaraciaba (2021), em 1960, o Sr. José Maria Santana, 

mais conhecido como Zé Santana, começou a produzir cachaça em um pequeno engenho 

movido a roda d’agua. O seu produto era vendido e entregue nos mercados da região no lombo 

de burros pelos tropeiros. A fama da cachaça correu a região e aumentou a demanda, fazendo 

com que o pequeno engenho fosse trocado por um maior, movido a vapor. Em 1965, é registrada 

a marca Guaraciaba e a tropa de burros foi trocada por um caminhão. Em poucos anos, a marca 

já era uma das preferidas na capital.  

Em 1983 com a morte de “Zé Santana”, a empresa perdeu sua capacidade 

empreendedora e grande visão do homem de negócios. Somando essa perda ao fim do Proálcool 

fez com que a empresa passasse por diversas dificuldades, pois o preço da aguardente caiu no 

mercado (as grandes usinas produtoras de álcool de São Paulo começaram a produzir 

aguardente) e fez com que muitos produtores de cachaça de Minas fechassem suas portas. 

Apesar das dificuldades que a empresa passou, ela conseguiu persistir devido a clientela 

fiel conquistada há anos produzindo uma cachaça de qualidade. Hoje a Guaraciaba é 

administrada pelos sucessores de “Zé Santana” e emprega 62 funcionários fixos e 40 pessoas 

em média durante a safra. A produção começa em junho e termina em outubro, produzindo em 

média 600. 000 litros de cachaça por ano (Figura 2). 

 

Figura 2 – Cachaçaria Guaraciaba. 

 
 

Fonte: (BEBIDA EXPRESS, 2015). 
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A empresa tem investido em cursos e melhoria de estrutura produtiva afim de produzir 

uma cachaça de qualidade, gerando emprego e renda para a região, já que essas eram as metas 

de seu fundador. 

A empresa conquistou vários prêmios, e entre eles, vale ressaltar a Medalha de Ouro e 

Prata no Concurso Mundial de Bruxelas Spirits Selection 2017, pela Guaraciaba Premium e 

Guaraciaba Drink, respectivamente. Em 2016, a Guaraciaba obteve certificação dupla na 

categoria Ouro do mesmo concurso, e anteriormente, em 2015, a medalha de Ouro. Destacam-

se também a medalha de prata e bronze recebida na 26ª ExpoCachaça 2016, assim como em 

todas degustações às cegas do mesmo evento, em que a Cachaça Guaraciaba foi premiada, o 2º 

lugar obtido pela Premium na edição especial da Revista Sexy em 2014, e o 1° lugar no Festival 

da Cachaça do Vale do Piranga em 2002 (BEBIDA EXPRESS, 2015). 

Toda as honrarias e certificações recebidas pela Cachaça Guaraciaba é apenas um 

reflexo do investimento constante que a empresa tem aplicado nas inovações tecnológicas, 

aperfeiçoamento de pessoal e parcerias comerciais para continuar a missão de seu fundador de 

fazer não só Cachaça de qualidade, mas também produzir riqueza e renda para a região 

(BEBIDA EXPRESS, 2015). 

 

4.2 Análise e discussão dos dados 

 

4.2.1 Produção 
 

De acordo com Cachaça Guaraciaba (2021) a cachaça pertence a nobre família das 

aguardentes, de eau-de-vieou aquavit. Trata-se de um destilado feito à base de cana de açúcar, 

leveduras e água. A produção se concentra no período de maio a outubro, quando ocorre a safra 

da cana-de açúcar. Seu processo de fabricação inicia-se com a moagem da cana, que produz um 

caldo ao qual adiciona-se água, resultando no mosto. Sob efeito das leveduras, o mosto entra 

em processo de fermentação. Após a fermentação processa-se a destilação em alambique de 

cobre. O armazenamento é feito em tonéis de madeira. 

Para simplificar o processo de produção da cachaça, apresenta-se os seguintes passos: o 

corte da cana, a fermentação, a destilação e o envelhecimento, conforme mostrado no 

organograma a seguir (Figura 3): 
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Figura 3 – Processo de produção da cachaça. 

 

Fonte: (FAAC UNESP – BAURU, 2017). 
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Segundo a Cachaça Guaraciaba (2021), a produção da cachaça se destaca nas seguintes 

fases: 

 Corte de cana: Para produzir a autêntica Guaraciaba, começa-se a cortar a cana em seu 

estágio mais doce, sem queima, para depois passá-la pela moenda para se retirar o caldo. Em 

seguida fermenta-se o caldo, processo que dura entre 24 a 36 horas. Após a fermentação vem a 

destilação em alambiques de cobre, resultando no produto final que é a cachaça branca. Essa 

cachaça é armazenada em dornas de madeira por um período que varia de 6 meses a 5 anos para 

que possa ser engarrafada e comercializada. 

 Fermentação: a garapa obtida é depositada em dornas contendo fermento natural, obtido da 

própria cana-de-açúcar totalmente isento de aditivos químicos. O processo é controlado por 

medições no grau de sacarose e temperatura do mosto e possui uma duração que varia de 24 a 

36 horas. Essa fase do processo requer uma higienização constante do ambiente visando evitar 

proliferação de microrganismos responsáveis pela contaminação da fermentação, o que 

comprometeria seriamente a qualidade final da cachaça. 

 Destilação: esta é a fase final do processo de produção da cachaça. A garapa fermentada é 

levada para o alambique de cobre, metal apropriado para fornecer o “bouquet” característico da 

cachaça mineira. O teor de cobre na bebida é controlado por filtragem (troca catiônica) e 

análises laboratoriais para que, não ultrapasse os índices permitidos pelo Ministério da Saúde. 

Na destilação são retirados a cabeça, cachaça obtida no início da alambicagem/destilagem e que 

concentra alto teor de aldeídos, e a cauda que é a porção final da destilação e possui graduação 

muito baixa. Dessa forma o produto obtido da destilação que é realmente utilizado para a 

produção de cachaça é chamado de coração e contém todas as características desejáveis para 

uma cachaça de qualidade. 

 Envelhecimento: após a destilação, a Cachaça Guaraciaba é depositada em tonéis de 

jequitibá, bálsamo, amendoim e amburana que varia por um período mínimo que varia 1 a 5 

anos. 

 

 

4.2.2 Segmento 

 

Bebidas alcoólicas destiladas.  

 

 

https://www.facebook.com/cachaca.guaraciaba/
http://www.bebidaexpressblog.com.br/cachacas/cachaca-envelhecida-e-branca-conheca-as-diferencas
http://www.bebidaexpressblog.com.br/cachacas/producao-da-cachaca-por-que-o-tempo-de-envelhecimento-e-importante
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 PRODUTO: Cachaça alambique Guaraciaba (Figura 4). 

 

Figura 4 – Cachaça Guaraciaba.  

   
 

Fonte: (MOREIRA, 2020). 

 

A Cachaça Guaraciaba é uma cachaça de alambique e por isso, todas as suas etapas de 

produção são desenvolvidas de forma artesanal e o líquido depositado em tonéis de jequitibá, 

bálsamo, amendoim e amburana por períodos que variam de 1 a 5 anos. Isso a deixa com uma 

alta qualidade e um sabor incomparável (CACHAÇA GUARACIABA, 2021).  

 PRAÇA: Basicamente em ponto de dose (bares, restaurantes). Um mercado onde é bastante 

vendido é no município de Belo Horizonte, MG. 

 PREÇO: Uma dose da Cachaça Premium custa R$ 25 reais, dependendo do ponto de venda 

onde será vendido; a Cachaça Guaraciaba Premium de 670ml custa R$ 69 reais; a Guaraciaba 

Extra Premium custa a dose R$ 20 reais; e a Cachaça Guaraciaba Ouro 970ml custa R$ 35 reais 

(Figura 5). 
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Figura 5 – Cachaças Guaraciaba (Premium, Ouro e Extra Premium). 

 
Fonte: https://cachacaguaraciaba.com.br/produtos/ 

 

 PROMOÇÃO: investir em marketing, em divulgação da marca para se obter melhores 

resultados para suas vendas. Sua divulgação se dá pela página da marca, Facebook e Instagram 

(Figura 6). 

 

Figura 6 - Cachaça Guaraciaba em sua página pessoal. 

 

Fonte: https://cachacaguaraciaba.com.br/ 

 

 

 

https://cachacaguaraciaba.com.br/
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Figura 7 – Cachaça Guaraciaba em redes sociais. 

 

  

Fonte: https://www.facebook.com/cachaca.guaraciaba e https://www.instagram.com/cachacaguaraciaba/?hl=pt 

 

4.2.3 Concorrentes 
 

Seus concorrentes são empresas terceirizadas. Umas vendem os produtos da roça, ou 

em paradas no meio da estrada. As pingas não são de qualidade, pois há nelas, composição de 

açúcar e água.  

Os produtores informais (90% deste setor) são considerados um grande entrave para a 

concorrência, não só da Cachaçaria Guaraciaba, assim como outras cachaçarias de alambique, 

o qual se tornam uma concorrência desleal, por não terem registro no Ministério da Agricultura, 

sem preocupações com o Ministério do Trabalho e com o próprio Meio Ambiente. Conseguem 

vender o produto de valores mais baratos, porém não têm nenhum controle de qualidade, nem 

Boas Práticas de Fabricação. Outro ponto destacado é que outros concorrentes são as cachaças 

industriais que são trazidas do Estado de São Paulo, como a Cachaça 51, Caninha 61, Caninha 

da Roça, entre outras, que são produtos usinados, em destilação contínua e fracionada, 

totalmente diferentes do processo de alambique, por conterem produtos contendo açúcar, e 

produtos que modificam a cor e o aroma da cachaça. 

 

https://www.facebook.com/cachaca.guaraciaba
https://www.instagram.com/cachacaguaraciaba/?hl=pt
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4.2.4 Parceiros  

 

 Nicoloco, uma das melhores festas universitárias do país; 

 Beto Reis, cantor; 

 Companhia do Forró; 

 João Lucas e Diogo (artistas, cantores); e  

 Cachaçaria Nacional (maior site de vendas de cachaças do Brasil). 

 

 

4.2.5 Missão, Visão e Valores   

 

 MISSÃO: oferecer uma cachaça que proporcione momentos de alegria na vida das pessoas, 

inspirando um mundo mais amigo e otimista. 

 VALORES: investe em cursos e melhoria de estrutura produtiva, a fim de conceber uma 

cachaça de qualidade com aroma inigualável, sabor único e assim conquistar notoriedade em 

seu seguimento. Para isto, tem-se como valores essenciais: paixão; dedicação; 

profissionalismo; fidelização; respeito; e honestidade. 

 VISÃO: ser referência de qualidade e profissionalismo no setor de cachaça artesanal, com 

foco em servir bem aos clientes e criar valor para a comunidade local. 

 

4.2.6 Enfrentamento da pandemia 

 

Numa entrevista realizada ao Diretor da Cachaça Guaraciaba, foi relatado que, durante 

a pandemia a empresa passou por alguns reajustes. Recebiam visitas para amostra de seus 

produtos e tinha um projeto na fazenda, mas infelizmente teve que parar tudo por causa do 

surto. Ainda assim, o produto não saiu de mercado, pois tem seus clientes fidelizados. O que 

ajudou bastante foram as grandes redes de supermercados, que contribuíram para o aumento 

das vendas, o equivalente a 50% que a empresa perdeu com os distribuidores, com o ponto de 

dose e produtores de cachaça que compravam a cachaça para curtir em barris.  

Muitas empresas estão sobrevivendo graças ao marketing digital. Diante o cenário da 

pandemia, a empresa não parou de investir em marketing, e na divulgação de sua marca para 

obter melhores resultados para suas vendas e para não perder tanta receita neste momento tão 

crítico.  

A mídia digital ajudou bastante durante este período de pandemia, e a empresa precisou 

de parcerias para divulgar seu trabalho. A empresa utilizou divulgação nas rádios locais, na sua 

página na web e as redes sociais (como Instagram e Facebook), e as lives com os cantores. 
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Durante a entrevista foi relatado ainda que que existe um planejamento de um projeto a 

ser implantado, onde terão um e-comerce. Já tem ideias em trabalhar com algumas 

transportadoras. Já existe uma loja virtual para vender esse produto, assim como um site onde 

fazem propagandas de umas cinco marcas e-comerce, que irá ofertar também a Cachaça 

Guaraciaba.  

A solução para chegar até o cliente durante o período de pandemia, foi apostar nos meios 

digitais. Atualmente as vendas são feitas por aplicativos de mensagens e e-mail. A loja investe 

ainda em publicidades em sites de busca e também nas postagens e compartilhamentos de fotos 

e vídeos dos produtos nas redes sociais, o que alcança um número grande de pessoas, além de 

fidelizar seus clientes atuais. Todas essas ações contribuíram, dessa forma, para que a empresa 

se estabilizasse nesse período difícil da pandemia, e se mantivesse no mercado competitivo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Pode-se observar por este Estudo de Caso, que este trabalho atendeu prontamente aos 

objetivos propostos, relacionando a teoria com a prática da empresa Cachaçaria Guaraciaba. 

Pode-se observar também que o Marketing digital foi uma estratégia mais utilizada por 

esta empresa para o enfrentamento da crise devido à pandemia do Covid-19. Pode-se afirmar 

que a empresa ainda trabalha nesse sistema, pois atualmente ainda o país e o mundo vivenciam 

a crise global, o que fez com que muitas empresas se reinventassem para poder se manter 

estáveis durante este período difícil para a economia nacional e internacional. 

Acredita-se, então que o Marketing digital veio a somar às oportunidades que as 

empresas tiveram em manter seus lucros, seus funcionários e principalmente seus clientes em 

tempos difíceis. 

Diante do exposto, tanto a literatura quanto o estudo de caso apresentados demonstraram 

a grande importância do marketing digital para as empresas se situarem no mercado 

competitivo, mesmo diante das crises econômicas que assolam os países na atualidade, e 

posteriormente em outras situações que exijam o remanejamento do planejamento estratégico, 

para conseguirem se manter firmes e ativas na sociedade. 
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