
Marketing digital em meio a pandemia de Covid-19: as melhores 

estratégias 
 

A pandemia de Covid-19 marcou o ano de 2020 e transformou os hábitos de bilhões de 

pessoas ao redor do mundo.  

Além do setor da saúde, a economia sofreu um grande choque. Muitas das boas previsões 

acabaram não se concretizando, o desemprego cresceu e muitas empresas ficaram à beira do 

colapso.  

Se o seu negócio foi afetado pela pandemia, saiba que está no lugar certo! Você está prestes a 

conhecer as melhores estratégias de marketing digital para reverter a situação da sua 

empresa. 

 

É preciso digitalizar! 

 

O rápido aumento de casos do novo coronavírus levou muitas empresas a adotarem o home 

office, e isso ocasionou um aumento significativo do tráfego online.  

Com uma grande parcela da população em casa, presente nos canais digitais, o 

comportamento de consumo mudou. Seja por comodidade ou segurança, muitas pessoas 

passaram a fazer compras virtuais.  

 E por isso, é fundamental ter presença online!  

Aqui é importante ressaltar que isso deve acontecer de maneira estratégica para uma 

otimização de resultados. É preciso estudar as diversas possibilidades, além de conhecer bem 

o público alvo e a jornada de compra.  

Dessa forma, o ingresso nos canais digitais se torna mais efetivo, consegue captar leads de 

qualidade e atingir as metas determinadas.  

 

Entregar conteúdo relevante é a chave do negócio! 
 

Para ganhar espaço no mundo digital, você deve se posicionar e entregar conteúdo relevante 

para seu público. Isso significa que é importante se atentar as dores dos seus clientes e o seu 

conteúdo precisa solucionar esses problemas.  

Focar apenas em conteúdo de venda direta não trará resultados positivos. É preciso criar um 

relacionamento entre cliente e empresa, pois é isso que vai possibilitar colher frutos no futuro.  

 



 

SEO é mais importante do que nunca 
 

Em momentos de crise, com exceção dos bens de primeira necessidade, a tendência de vendas 

é de queda. Mas, quando a situação econômica passa a melhorar, os clientes se libertam e as 

vendas passam a crescer. As pesquisas realizadas após a pandemia de H1N1 em 2009 mostram 

exatamente esse comportamento. 

Por isso, é essencial manter seus clientes sempre por perto.  

As estratégias de SEO vão te ajudar nessa missão. O uso inteligente de palavras-chave, a 

experiência do usuário no site e a relevância do conteúdo levarão sua empresa as primeiras 

posições do Google, sempre a vista dos clientes e de novos leads.  

 

E as mídias pagas? 
  

O primeiro pensamento nos tempos ruins é cortar gastos, e as mídias pagas costumam ser 

uma das primeiras. Mas esse não é o melhor caminho a seguir. 

As mídias pagas geram resultados a curto prazo, que ajudam a empresa a se manter em meio a 

crise. Além disso, elas também estão relacionadas a uma recuperação mais lucrativa ao final 

da pandemia.  

Com a análise dos dados da última pandemia que vivemos, foi possível notar que as empresas 

que mantiveram suas mídias pagas aumentaram o lucro no período de recuperação. Já aquelas 

que optaram pelo corte, sofreram com a queda nos ganhos. 

Não basta uma boa estratégia de marketing digital, um bom uso das ferramentas de SEO, se 

não souber onde aplicar o orçamento.  

 

Por último mas não menos importante, a humanização 

 
Mostrar os desafios da sua empresa e como você está superando cada um deles pode gerar 

uma conexão com o cliente. Nesse momento de crise, o compartilhamento de dores desperta 

o sentimento de empatia, afinal estamos todos juntos tentando superar dificuldades.  

A humanização dentro da sua empresa também será um fator que ajudará a manter o cliente 

ao final da pandemia. Então, compartilhe o dia a dia do seu negócio, mostrando como você 

está garantindo a segurança dos seus funcionários ou como está minimizando os riscos de 

operação. 

 

Essas estratégias são essenciais para aplicar um bom marketing digital e conseguir reverter 

uma situação ruim na sua empresa.  



Mas não se esqueça que é preciso estar atento as mudanças do mercado e do público, e 

sempre que necessário, atualizar as diretrizes do seu plano.  

 

 

 

 

 

  


