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RESUMO 

 

Devido à expansão do número de usuários conectados à internet, nos últimos 

tempos, bem como o número de transações comerciais realizadas por meio da 

grande rede mundial, houve a necessidade de se criar mecanismos criativos e 

capazes de atrair clientes no ambiente virtual de uma empresa. O presente 

documento consiste em uma análise a respeito do marketing da nova era, na qual 

estão expostos seus principais conceitos, tanto o convencional quanto o digital, em 

uma ordem cronológica desde seu surgimento. Além disso, demonstram-se, por 

meio de pesquisas realizadas em publicações convencionais e documentos 

eletrônicos, mudanças de comportamento das empresas e do próprio consumidor, 

ocasionadas pela expansão do comércio eletrônico e o surgimento das novas mídias 

sociais. O objetivo principal deste trabalho é mostrar as novas formas de abordagem 

utilizadas na internet e de que maneira elas podem auxiliar empresas, no que diz 

respeito ao planejamento estratégico do marketing digital. 

 Palavras-chave: Marketing Digital, internet, comércio eletrônico, novas mídias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The number of users that connect to the Internet has grown, in the recent times, as 

well as the number of business transactions at the World Wide Web. Therefore, it has 

been necessary to create mechanisms creative and able to attract customers to the 

virtual ambience of a company. This document consists of an analysis regarding the 

marketing conception of new era, exposing the basic concepts, conventional and 

digital, in a chronological order since its inception. Furthermore, demonstrate with 

conventional researches and electronic documents, changes in behavior of 

companies and consumers, caused by the expansion of electronic commerce and 

the new social media. The main objective of this work is showing the new 

approaches used on the Internet and demonstrating how they can assist companies 

with regard to strategic planning of digital marketing. 

 Keywords: Digital Marketing, Internet, electronic commerce, new media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Marketing é um processo social e gerencia pelo qual indivíduos e grupos obtêm o 

que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor 

com outros” (KOTLER, 2008). 

Para Kotler (2008), o marketing começa com necessidades e desejos humanos, que 

se satisfazem através de produtos que podem ser obtidos através da: autoprodução, 

coerção, mendicância e troca. Kotler (2008) afirma que o marketing procura obter 

uma resposta comportamental da outra parte para efetuar trocas bem sucedidas, ou 

seja, procura conhecer cada vez melhor o consumidor, para que cada vez mais as 

empresas possam oferecer produtos que sejam aceitos de forma mais fáceis para 

seu público alvo. 

A internet possibilita que qualquer um tenha sua empresa digital por 
um custo relativamente baixo, tanto de recursos humanos e 
manutenção quanto de logística ou marketing. Todas as funções 
básicas de uma empresa podem ser resolvidas com soluções muito 
simples e de forma bem em conta. Basta conhecer as possibilidades 
que a rede oferece (VAZ, 2008, p. 364). 

Um dos fatores importantes para que uma empresa se destaque no mercado é uma 

boa estratégia de marketing. Com o crescimento da economia digital e suas diversas 

formas de Comércio Eletrônico, o marketing acaba sendo um desafio muito grande, 

pois para Turban e King (2004), na maioria das vezes o comércio eletrônico baseia-

se em princípios diferentes dos que regem os mercados tradicionais e segundo 

pesquisa Limeira (2007 apud KORGAONKAR 1999) identificou que em 1999 muitos 

consumidores possuíam resistências em relação ao comércio pela internet, 

principalmente referente às fraudes e mal uso de informações pessoais. 

Esse quadro vem se revertendo ao longo dos anos, segundo Fuoco (2008) só em 

2008 o comércio pela internet cresceu 45% com relação a 2007. E de acordo com e-

bit1 o índice de confiança do consumidor, registrou aprovação de 86,59% em 

                                            
1
e-bit: Empresa brasileira que realiza pesquisas sobre hábitos e tendências de e-commerce no Brasil. 

Fonte: E-BIT. 
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Setembro de 2009. Isso quer dizer que a cada dia mais pessoas estão realizando 

suas compras através da internet.  

“Outro grande desafio para as lojas virtuais é atrair os clientes e torná-los fiéis, visto 

que o ambiente da internet é muito competitivo e dinâmico, com poucas barreiras à 

entrada de novos sites” (LIMEIRA, 2007, p. 274). 

Com esta afirmação podemos ver que o comércio eletrônico traz uma concorrência 

bem maior que o comércio convencional, pois o consumidor sequer necessita sair de 

sua cadeira para ir até um concorrente. E como sugere Vaz (2008) à melhor maneira 

para atrair um cliente é pensar nele como base de decisão de todas as coisas, 

sendo o início e o final de todas as decisões da empresa.  

Para Limeira (2007) conhecer o cliente é a base para um programa de marketing 

bem-sucedido, e para conhecer bem seu cliente Limeira (2007 apud MOWEN) 

sugere um estudo de comportamento do consumidor, que ajuda a entender como os 

consumidores tomam suas decisões de troca de seus recursos por bens de 

consumo. Como podemos ver no modelo representado pela (Figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1 – O comportamento do consumidor 
Fonte: Autoria própria baseado em Limeira (2007) 

 

Atualmente a internet disponibiliza diversos canais para propaganda e a cada dia 

novos canais de comunicação surgem de forma rápida. Uma empresa que exerce 

uma estratégia marketing na internet deve sempre ficar atenta às novas tecnologias. 

Torres (2009) cita alguns desses canais de comunicação, são eles: E-mail 

Marketing, Marketing Viral, Pesquisa On-line, Publicidade On-line, Redes Sociais, 

entre outros. 
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2 O QUE É MARKETING? 

 

“O verdadeiro papel do marketing é proporcionar momentos mágicos antes e após a 

compra procurando fidelizar clientes [...]” (COBRA; RIBEIRO, 2000). 

O marketing possui inúmeros significados, há diversas definições de estudiosos 

sobre o assunto: 

Para Kotler (2008), Marketing é o processo social pelo qual indivíduos e grupos 

obtêm o que eles querem e precisam através da criação e troca de produtos e 

valores com outros. 

Cobra e Ribeiro (2000, p.25) definem Marketing como a ação de descobrir 

necessidades e desejos dos consumidores, visando desenvolver produtos e serviços 

que os encantem.   

É a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
referentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 
determinados objetivos de empresa ou indivíduos e considerando 
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações 
causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 1997 p. 26). 

 

2.1 CONCEITOS DE MARKETING 
 

Para Kotler e Armstrong (2000), a definição de Marketing baseia-se nos seguintes 

conceitos centrais:  

2.1.1 Necessidades, desejo e demanda 

A necessidade é um estado em que o ser humano esta privado de alguma 

satisfação básica. Desejo são carências de satisfação específica para atender as 

necessidades facilmente influenciáveis pela sociedade em que se vive e demanda 

são desejos por produtos específicos, assim não se cria a necessidade e sim a 

influência sobre a demanda (KOTLER; ARMSTRONG, 2000). 
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2.1.2 Produto (bens, serviços e ideias) 

Produto é algo que se pode oferecer para satisfazer a uma necessidade ou desejo. 

Um produto pode ser um bem físico, serviços e ideias (KOTLER; ARMSTRONG, 

2000). 

2.1.3 Valor, custo e satisfação 

Valor é a estimativa de cada produto satisfazer a seu conjunto de necessidades 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2000). 

2.1.4 Troca e transações 

Troca é o ato de obter um produto desejado de alguém oferecendo algo em 

contrapartida. Sendo para que isso aconteça tenha pelo menos duas partes 

envolvidas, em que cada parte tenha algo de valor para a outra e vice versa, que 

ambas tenham comunicação e entrega e que seja livre para aceitar ou recusar essa 

oferta (KOTLER; ARMSTRONG, 2000). 

2.1.5 Relacionamentos e redes 

Para conquistar seu cliente, as empresas mais inteligentes procuram desenvolver 

uma confiança no relacionamento entre eles, resultando em fortes vínculos 

econômicos, técnicos e sociais entre as partes (KOTLER; ARMSTRONG, 2000). 

2.1.6 Mercados 

Um MERCADO consiste em todos os consumidores potenciais que compartilham de 

uma necessidade ou desejo específico, dispostos e habilitados para fazer uma troca 

que satisfaça essa necessidade ou desejo (KOTLER; ARMSTRONG, 2000). 

Diante dos conceitos observados, entende-se que marketing é o ato de divulgar e ou 

comercializar um produto ou serviço que desperte o interesse, o encantamento de 

acordo com as necessidades do cliente. 
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2.2 ORIGEM DO MARKETING 
 

Uma das teorias da origem e a evolução do marketing, afirma que como referência 

surgiu nos Estados Unidos e a sua propagação do mundo ocorreu após a Segunda 

Guerra Mundial (RICHERS, 1994). 

Com o surgimento e a expansão da globalização no mundo, ocorreram diversas 

transformações que fez com que muitas empresas sofressem com seu mercado, 

pois a concorrência passou a ser mundial (LIMEIRA, 2007). 

Limeira (2007) comenta que a partir desse momento os clientes passaram a ter 

poder de escolha, com isso, as empresas perceberam que teriam que mudar alguns 

conceitos para conquistar esses clientes. Foi então que elas passaram a aplicar 

práticas tais como: realização de pesquisas, análises, planejamentos e 

desenvolvimentos que pudessem estudar o desejo e o comportamento dos 

consumidores. 

 

2.3 COMPOSTO DE MARKETING 

 

Também chamado de “Mix de Marketing”, Kotler e Armstrong (2000) analisa que o 

composto de marketing é o conjunto de ferramentas de marketing que a empresa 

utiliza para perseguir seu objetivo de marketing no mercado-alvo. 

2.3.1 Os 4P’s 

2.3.1.1 Produto 

O produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer um desejo ou 

necessidade. São considerados produtos: bens físicos, serviços, eventos, pessoas, 

lugares, organizações ou uma mistura de todos (KOTLER; ARMSTRONG, 2000). 
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Cobra e Ribeiro (2000) afirmam que um produto esta adequado para o mercado, 

quando atende as necessidades e desejos dos seus consumidores-alvos e deve 

conter: 

 Qualidade e padronização (características, desempenho e 

acabamentos); 

 Modelos e tamanhos;  

 Configuração (apresentação em termos de design, marca e 

embalagem). 

2.3.1.2 Preço 

Preço é a soma de todos os valores que os consumidores estão dispostos a pagar 

em troca dos benefícios do produto. É o elemento mais flexível do Mix de Marketing 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2000). 

2.3.1.3 Praça 

São os canais de distribuição, ou seja, local para apresentar o produto ou serviço ao 

consumidor, para que ele possa comprá-lo ou consumi-lo (KOTLER; ARMSTRONG, 

2000). 

2.3.1.4 Promoção 

Promoção é a ferramenta que envolve as atividades que comunicam os pontos 

fortes do produto ou serviço, e convencem os clientes-alvos a comprá-lo. Segundo 

Kotler e Armstrong (2000), promoção significa “as atividades que comunicam os 

atributos do produto e persuadem os consumidores-alvos a adquiri-lo”. 

2.3.2 Os 4C’s 

Em 1990 foi criado por Robert Lauterbom o conceito de ferramenta 4C’s, uma nova 

visão para as empresas diante do seu mercado-alvo, mas vista pelo cliente e não 

pelo vendedor (KOTLER; ARMSTRONG, 2000). 
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Cobra e Ribeiro (2000) Definem cada tópico da ferramenta 4C’s, com as perguntas e 

as informações que as empresas devem saber para atingir a satisfação de seu 

cliente: 

2.3.2.1 Cliente 

Como encantá-lo? Está satisfeito?  As empresas buscam estas respostas e opiniões 

criando um conselho de clientes, que opinam sobre satisfação, serviços, produtos, 

embalagens, assistências, dentre outros. 

2.3.2.2 Conveniência 

Preocupação se o cliente terá facilidade na compra e em seu recebimento, se terá 

um atendimento adequado e dificuldades de pagamento (distribuição, estoque, 

transporte). 

2.3.2.3 Custo 

A revisão e melhoramento de custo para satisfazer o Consumidor (Políticas de 

preços, descontos e formas e prazos para pagamentos). 

2.3.2.4 Comunicação 

Esta atraente? Nesse ponto é preciso revisar as estratégias promocionais para 

verificar se elas realmente estão sendo atraentes aos clientes (Relações Públicas, 

Publicidade, Marketing Direto). 

2.3.3 Os 4A’s 

O Sistema Integrado de Marketing, mais conhecido como os 4A’s do Marketing, em 

contraposição aos 4P’s foi desenvolvido por Richers (1994). 

Richers (1994) descreve as fases básicas de uma administração de Marketing: 

2.3.3.1 Análise 

Tem como objetivo identificar através de pesquisa a força de mercado: aspectos 

econômicos, políticos, concorrenciais, tecnológicos entre outros. 
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2.3.3.2 Adaptação 

As informações obtidas pela análise são adequadas aos produtos ou serviços para 

atenderem a necessidade dos consumidores. 

2.3.3.3 Ativação 

Os elementos da ativação são: distribuição, força de vendas pessoal, promoção de 

vendas, propaganda, merchandising e relações públicas.  

2.3.3.4 Avaliação 

Avaliação dos resultados de Marketing. Descobrir através das informações 

retornadas se o objetivo esperado esta sendo alcançado. 

Após utilizar todas essas ferramentas de marketing, podemos concluir que sua 

junção, uma empresa poderá verificar a potencia de seu produto/serviço, o grau de 

satisfação do seu cliente e poder criar ou revisar suas estratégia de marketing e não 

ter apenas sucesso em seus resultados financeiros, mas como também encantar 

seu cliente. 
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3 UM BREVE HISTÓRICO DA INTERNET 

 

Para Limeira (2007) um fator importante para o surgimento da internet foi um dos 

projetos realizados pelo Departamento de Defesa norte-americano através da 

agência Advanced Research Projects Agency (ARPA). Criada em 1957, em plena 

guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, seu intuito era o de estabelecer 

a liderança científica e tecnológica norte-americana na área militar. O objetivo do 

projeto era criar uma rede na qual, diferentes computadores pudessem estar 

conectados à distância, de modo que uma informação não se perdesse, caso algum 

ponto da rede fosse desconectado. 

Reedy e Schullo (2007) destacam outro acontecimento histórico importante que 

contribuiu para o surgimento da internet. Em 1969 é criada a Advanced Research 

Projects Agency Network (ARPANET), uma rede que conectava quatro 

universidades norte-americanas (UCLA, Stanford Research Institute, University of 

California de Santa Bárbara e University of Utah). Essa rede possibilitava que 

cientistas dividissem informações e recursos à longa distância. 

Segundo Limeira (2007) em 1986 a National Science Foundation (NSF) criou a 

NSFNET, uma rede mantida pelo governo dos Estados Unidos e formada com a 

ajuda das empresas IBM, MCI e Merit. Em 1989 com o encerramento das operações 

da ARPANET, a NSFNET passou a ser o backbone2 da rede das redes e começou a 

incluir outras redes distribuídas pelo mundo, ampliando seu uso para outras 

finalidades que não a acadêmica. Nesse mesmo ano, foi criado o padrão que 

representa os dados e informações transmitidos pela internet, conhecido como 

Hypertext Markup Language (HTML), ou Linguagem de Marcação de Hipertexto.  

O padrão HTML possibilitou a criação dos sites (páginas da internet), que 

possibilitam ao usuário conectado a visualização e interação das informações 

disponibilizadas.  

                                            
2
backbone: significa “espinha dorsal”, e é o termo utilizado para identificar a rede principal pela qual 

os dados de todos os clientes da internet passam. É a espinha dorsal da internet. 
Fonte: TECMUNDO (s.d.). 
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Para facilitar a troca de informações entre os pesquisadores que já usavam a 

internet como meio de comunicação foi criada a World Wide Web, que pode ser 

traduzida como “Grande Rede Mundial”, mais conhecida como “www” ou “web”. Para 

Reedy e Schullo (2007) a web tem como função integrar informações de hipermídia 

em redes de longa distância, essas informações englobam: vídeos, sons, imagens e 

hipertextos.   

Para interpretar os documentos em HTML, a web utiliza softwares3 de navegação, 

que são interfaces gráficas de fácil utilização conhecidas também como browser. 

Hoje em dia, segundo o site INSIDETECHNO (s.d.), os navegadores mais usados 

são: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari e Opera. 

A criação da web e a popularidade dos computadores pessoais são para Reedy e 

Schullo (2007) os principais fatores que contribuíram para o crescimento 

exponencial do número de pessoas e países conectados na internet. 

Durante as três últimas décadas, a internet mudou muito, nunca parou e sempre 

acompanhará a velocidade da indústria da informática, as novas tendências de 

comunicação, os avanços nas redes e o paradigma da computação (REEDY E 

SCHULLO, 2007). 

Para Limeira (2007) a internet tornou-se a primeira mídia em massa a qual permite 

interação entre pessoas, clientes e empresas a baixo custo e à velocidade da luz. E 

na visão de Reedy e Schullo (2007) está mudando para acompanhar as novas 

gerações de tecnologias, novos métodos de acesso e serviços que serão os 

principais incentivadores da revolução da internet. 

Podemos concluir que hoje a internet é uma ferramenta importantíssima para as 

empresas, pois a utilização das técnicas de marketing com ferramentas eletrônicas, 

como a própria internet, permitiu o surgimento do marketing eletrônico, que 

possibilita aos profissionais a criação de uma relação cada vez mais confiante e de 

fidelidade para com seus atuais e potenciais clientes. 

 

                                            
3
software: Programa de computador. 
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4 O IMPACTO DA INTERNET NOS NEGÓCIOS 

 

4.1 COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Na medida em que a internet se tornou palco de manobras 
comerciais e que os usuários passaram a fazer da World Wide Web, 
no início da década de 90, a expressão eletronic commerce - 
abreviado para e-commerce – a internet passou a ser usada com 
mais frequência e suas aplicações se expandiram rapidamente. Um 
dos motivos dessa rápida expansão foram o desenvolvimento de 
novas redes, protocolos, software e especificações. Outro motivo foi 
o aumento da competitividade e das pressões sobre os negócios 
(TURBAN; KING, 2004, p. 7). 

Na visão de Limeira (2007), o comércio eletrônico ou e-commerce é uma aplicação 

que utiliza a internet para a realização de negócios, que podem ser: trocas de 

produtos, de serviços e de informações entre diferentes agentes.   

Outro conceito é o de e-business, que engloba não só o e-
commerce, mas também outros processos organizacionais; são 
exemplos disso: produção, administração de estoques, 
desenvolvimento de produtos, administração de riscos, finanças, 
desenvolvimento de estratégias, administração, conhecimento e 
recursos humanos (LIMEIRA, 2007, p. 38). 

Limeira (2007) cita os seguintes tipos de negociações que podem ser realizadas no 

e-commerce: 

 C2C (consumer-to-consumer): troca entre consumidores; 

 C2B ou B2C (consumer-to-business): troca entre consumidores e 

empresas e vice-versa; 

 C2G ou G2C (consumer-to-government): troca entre consumidores e 

governo e vice-versa; 

 B2G ou G2B (business-to-government): troca entre empresas e 

governo e vice-versa; 

 G2G (government-to-government): troca entre órgãos de governo. 
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4.1.1 Principais vantagens e desvantagens do e-commerce 

A afirmação é unânime entre os autores: as vantagens do comércio eletrônico 

sempre superaram as desvantagens. Entre as principais vantagens, Turban e King 

(2004) destacam alguns pontos importantes: 

Para as Organizações: 

 Custos reduzidos; 

 Rápida Expansão; 

 Oportunidade de atingir milhões de pessoas; 

 Interatividade com o cliente; 

 Melhores processos de negócio. 

Para os consumidores: 

 Conveniência; 

 Velocidade; 

 Custo; 

 Maior quantidade de informações; 

A preocupação com a segurança é apontada como a principal desvantagem por 

Turban e King (2004). Além dessa, os autores destacam: 

 Falta de confiança nas lojas; 

 Falta de confiança nas transações; 

 Falta de tato; 

 Falta de contato com um vendedor; 

Para conquistar a confiança dos consumidores, segundo o site IPNEWS (s.d.), as 

empresas se preocupam cada vez mais em investir na segurança das lojas virtuais e 

na integridade de seus dados. Isso vem surtindo efeito, como mostra uma pesquisa 

realizada em maio de 2011 pelo e-bit. A confiança do e-consumidor4 atingiu 86,9%. 

                                            
4
e-consumidor: consumidor eletrônico. Basicamente pessoas que fazem suas compras através da 

internet. Fonte: LUZPROPRIA (s.d.) 
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Este índice mostra que o consumidor está muito satisfeito com os serviços das lojas 

virtuais, mesmo que ainda tenha espaço para melhorias. 

4.1.2 E-commerce no Brasil 

Para Mattos (2011), o comércio eletrônico brasileiro amadureceu e todos os grandes 

grupos do varejo estão inseridos no cenário virtual para vendas. 

No lado dos consumidores, temos um mercado em crescimento exponencial. 

Somente no varejo on-line já são mais de 23 milhões de brasileiros usando a internet 

para comprar (MATTOS, 2011). 

No lado varejista on-line, importantes evoluções são observadas, como o aumento 

do número de lojas apresentando faturamento anual superior a R$ 100 milhões 

através da internet, havendo uma saudável diluição da participação dos principais 

líderes do segmento (MATTOS, 2011). 

Para Trenahi (2010) no Brasil estão em prática os seguintes nichos de e-commerce: 

4.1.2.1 Lojas Virtuais 

O modelo mais comum, são lojas que oferecem produtos variados, com diversas 

opções como formas de pagamento. Um dos maiores sites deste segmento é o site 

AMERICANAS.COM, como podemos ver na Figura 2. 
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Figura 2 – Exemplo de Loja Virtual – Americanas.com 

Fonte: AMERICANAS (s.d.). 

4.1.2.2 Vendas através de classificados 

São sites de anúncios onde qualquer pessoa ou empresa pode anunciar um produto, 

sendo ele novo ou usado. Podemos citar o Mercado Livre, representado na Figura 3, 

como exemplo deste tipo de nicho. 

 
Figura 3 – Exemplo de site de Classificados – Mercado Livre 

Fonte: MERCADO LIVRE (s.d.). 
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4.1.2.3 Sites de Leilão 

Um produto é oferecido aos consumidores e estes escolhem durante um prazo de 

tempo determinado qual o valor pagar, é um leilão virtual, quem pagar mais, leva. 

Neste tipo de comércio, os clientes compram créditos no site e a cada lance eles vão 

sendo debitados. Se o usuário dá um lance e outro da um lance maior, o primeiro 

perde a oportunidade e tem que gastar um novo crédito para dar um lance 

novamente. A Figura 4 mostra um exemplo de site de leilão. 

 
Figura 4 – Exemplo de site de Leilão – Mukirana.com 

Fonte: MUKIRANA (s.d.). 

4.1.2.4 Clube de Compras 

Tendo destaque em 2009, os clubes de compras conseguem oferecer produtos com 

ótimos descontos, pois negociam direto com o fabricante. Um dos mais conhecidos 

e acessados pelos usuários brasileiros é o site da Privalia, representado na Figura 5. 
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Figura 5 – Exemplo de site de Clube de Compras – Privalia 

Fonte: PRIVALIA (s.d.). 

4.1.2.5 Compras Coletivas 

Iniciado nos Estados Unidos em 2008. Chegou ao Brasil em 2010 tendo grande 

sucesso no mercado. Eles oferecem enormes descontos em ofertas se um número 

determinado de pessoas efetuarem a compra. Na maioria das vezes é oferecido 

prestação de serviço por uma determinada empresa. Os compradores recebem um 

cupom para imprimir e levar ao estabelecimento. Podemos citar o Peixe Urbano 

(Figura 6) como um exemplo de site de compras coletivas. 

 
Figura 6 – Exemplo de site de Compras Coletivas – Peixe Urbano  

Fonte: PEIXE URBANO (s.d.). 
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4.1.3 E-bit 

A e-bit é uma empresa presente no mercado brasileiro desde 2000 que fornece 

informações detalhadas tanto para consumidores quanto às empresas sobre o 

comércio eletrônico no Brasil. Essas informações são coletadas através de 

pesquisas e avaliações dos consumidores brasileiros (E-BIT, s.d.). 

Através das informações fornecidas pelo e-bit, podemos verificar o crescimento do e-

commerce no Brasil. Dentre as informações, destacam-se: 

4.1.3.1 Evolução do Faturamento (em bilhões): O Gráfico 1 mostra a evolução do 

faturamento pelo comércio eletrônico entre os anos de 2006 e 2010. 

 
Gráfico1 – Evolução do Faturamento  

Fonte: EBITEMPRESA (s.d.). 

4.1.3.2 Evolução de e-consumidores (em milhões): O Gráfico 2 mostra a evolução 

de consumidores que compraram algum tipo de produto ou serviço através 

da internet entre os anos de 2006 e 2010. 

 
Gráfico 2 – Evolução de e-consumidores 

Fonte: EBITEMPRESA (s.d.). 
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4.1.3.3 Categorias de produtos mais vendidos em 2010: A Tabela 1 mostra em 

forma de ranking, as cinco categorias de produtos mais vendidas pela 

internet em 2010. 

 
Tabela 1 – Categoria de produtos mais vendidos - 2010  

Fonte: EBITEMPRESA (s.d.). 

4.1.4 Comportamento do consumidor on-line 

Hoje as empresas operam dentro de um ambiente cada vez mais competitivo [...], 

tratam seus clientes como reis para levá-los as comprar suas mercadorias e 

serviços. Descobrir e reter clientes são fatores decisivos de sucesso para a maioria 

das empresas (TURBAN; KING, 2004, p.116). 

Turban e King (2004) afirmam que o processo de decisão de compra é ativado por 

uma reação do cliente a estímulos, portanto existem vários fatores que podem 

influenciar a decisão de compra de um cliente, como: ambiente de compras, 

tecnologia relevante, pela logística e por outros fatores controlados pelo vendedor. 

Segundo Torres (2009), o consumidor que utiliza a internet no Brasil pertence às 

classes A, B e C. Em geral eles buscam diversão, relacionamento e informação e 

consegue encontrar tudo isso utilizando muito os mecanismos de buscas e 

participando de redes sociais. 

Baseado nessas informações é importante que as empresas procurem conhecer o 

comportamento do seu cliente, procurando saber quem é, o que ele busca e quais 

as características desse cliente. De acordo com Limeira (2007) pode-se encontrar 

essas respostas através de elaboração de projetos de pesquisa, seguidos de um 

estudo do comportamento do consumidor.   
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5 O QUE É MARKETING DIGITAL 

 

“Também conhecido por E-marketing ou Marketing Eletrônico, Marketing Digital é o 

conjunto de ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos, como a 

internet, em que o cliente controla a quantidade e o tipo da informação recebida” 

(LIMEIRA, 2007 p. 10). 

Os avanços tecnológicos estão permitindo que o profissional do marketing 

identifique consumidores potenciais e apresente produtos específicos para o 

consumo por meio de mercados específicos através das mensagens online e 

divulgação em massa (REEDY; SCHULLO, 1997). 

“Uma das vantagens da internet, é que esta nunca se fecha, está aberta 24 horas ao 

dia, sete dias da semana, tem cobertura global e pode transmitir imagens e fotos 

coloridas” (KOTLER, 2004, p.320). 

Dentre diversas definições, podemos citar: 

Marketing Eletrônico é o método de desempenhar funções de vendas 
e assistência a clientes lançando mão de toda a gama de recursos 
de mídia sofisticada, comunicações de dados e elementos de 
telecomunicações de apoio (STONE; WYMAN, 1992, p. 222). 

Para Reedy e Schullo (1997) são todas as atividades online ou eletrônicas que 

facilitam a produção de produtos ou a comercialização de serviços para satisfazer os 

desejos e as necessidades do consumidor. 

Reedy e Schullo (1997) enfatizam que o Marketing Digital através de ferramentas 

eletrônicas como sites, grupos de discussão, entre outros, ajuda o profissional de 

marketing a descobrir a preferência e os hábitos do consumidor, determinado, 

assim, a estratégia de segmentação antes de levar os produtos e serviços ao 

mercado. Utilizando a pesquisa de marketing on-line descobre o comportamento de 

seu consumidor no pós compra. 
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Segundo Kotler (2004) as empresas precisam se voltar para o Marketing Digital, 

gerenciando as informações sobre seus produtos e serviços na internet e buscando 

aprimorar o relacionamento com seus clientes no ambiente virtual. 

O crescimento na utilização da internet facilitou a comunicação entre empresa e 

consumidor aumentando seu relacionamento e conseguindo, desta forma, satisfazer 

suas necessidades e desejos. Dentro do mercado, permitiu que as empresas 

estabelecessem uma rota para suas estratégias de marketing, competição no 

mercado e tomadas de decisões. 

 

5.1 FERRAMENTAS DO MARKETING DIGITAL 
 

5.1.1 E-mail Marketing 

Para Torres (2009) o E-mail Marketing é uma ferramenta baseada no conceito de 

mala direta com facilidade de atingir seu publico alvo com baixo custo e rapidez. 

Com a fragilidade no processo de identificação no e-mail houve o surgimento de 

spams5, vírus e sobrecargas de E-mails Marketing disponíveis na provocam o 

enfraquecimento no resultado final das estratégias que utilizam esta ferramenta. 

Limeira (2007) afirma que o e-mail é um dos meios mais importantes de 

comunicação empresarial, pois é uma forma de se comunicar muito eficaz e que 

pode ser direcionada para o público certo. Por outro lado, o e-mail pode se tornar um 

problema quando utilizado de maneira errada, fazendo com que a empresa que o 

enviou fique mal vista por quem recebeu.  

Um bom exemplo de mau uso do E-mail Marketing é o uso de spam. Torres (2009) 

sugere que as empresas não devam utilizar o spam, pois além de não gerar 

resultados, as ferramentas atuais de e-mail já detectam esse tipo de mensagem 

                                            
5
spams: Originária da abreviação da palavra inglesa “spiced ham” (presunto apimentado). É o envio 

em massa de e-mails não solicitados. Seu termo começou a ser popularizado na década de 70 em 
salas de bate papos britânicas que referiam chamando de “spam spam spam”, as mensagens 

indesejadas de outros usuários que divulgavam seus produtos (TORRES, 2009 p. 168). 
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descartando e bloqueando as mensagens partidas do mesmo remetente da 

mensagem recebida. É mal visto pelo consumidor sendo que a maioria dos spams 

possui: boatos, correntes, golpes, vírus, programas maliciosos, e propagandas de 

produtos geralmente ilegais de origem duvidosa. 

O E-mail Marketing é uma técnica de marketing direto que utilizada com critério, 

consegue-se obter resultados reais Para um bom resultado de uma ação de E-mail 

Marketing irá depender basicamente dos seguintes fatores citados por Torres 

(2009): 

5.1.1.1 Como a empresa adquire os endereços de e-mails 

Uma das formas mais rápidas de criação utilizadas é a compra de listas já existentes 

com o perfil de cliente desejado, porém umas das desvantagens são a possível 

desatualização dos e-mails, e-mails inválidos ou que os usuários não possuem o 

perfil desejado. 

Cadastros de clientes ativos, contatos, páginas de cadastros, ferramentas de 

promoções de indicações de amigos, criação de ações promocionais também são 

meios de iniciar um banco de e-mails. 

5.1.1.2 Adequação da lista às mensagens 

Para poder enviar informativos, promoções e divulgar outras ações de marketing 

uma empresa deverá possuir uma lista de e-mails adequada. 

Na definição da lista de e-mails é importante atentar-se a relação entre o público-

alvo e a mensagem a ser enviada filtrando os e-mails da lista e certificando que são 

de consumidores-alvo desejado. 

Não se iluda com os números, e não suponha que se você tiver um milhão de e-

mails seu consumidor estará entre eles, pois podem ser justamente o milhão de 

consumidores que não compram seu produto (TORRES, 2009, p. 172). 
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5.1.1.3 Estrutura do e-mail enviado 

Evitar que a mensagem apareça como spam é fundamental para não ser 

bloqueados automaticamente ou apagados pelos consumidores. O primeiro passo 

para que o consumidor se interesse pela mensagem, é o campo assunto do e-mail 

que deve ser de fácil leitura e atrativo e interessante. 

No corpo do e-mail deve-se utilizar uma linguagem de fácil compreensão que não 

dependam de imagens para iniciar a compreensão, pois alguns programas de e-

mails estão configurados para apresentar imagens ou vídeos após a autorização do 

leitor.  

Assim a utilização de elementos gráficos como vídeos imagens e áudios deve ser 

estudada, principalmente o uso de anexos, que com a existência de spam, são 

confundidos e excluídos e bloqueados pelo servidor. 

5.1.1.4 Tipo de oferta ou mensagem enviada 

A mensagem deve causar impacto e ser clara e significativa.  

Se esta enviando um informativo, apresente assuntos realmente 
relevantes e atuais, e não uma descrição de seus produtos. Se esta 
lançando um produto, crie uma oferta, um desconto, uma vantagem. 
Faça com que o cliente sinta que aquilo é exclusivo e só é ofertado 
por aquele e-mail (TORRES, 2009, p. 175). 

5.1.1.5 Periodicidade de envio 

Conhecer o consumidor é essencial para saber a periodicidade de envio, pois o 

consumidor somente possui o contato com a mensagem após a consulta de uma 

caixa de entrada de seu programa de e-mail, pois antes eles permanecem no 

servidor. 

Dependendo do perfil do consumidor há um dia e horário que estarão mais 

predispostos para lerem aumentando a chance do E-mail Marketing atingir seus 

objetivos. 

Assim como toda ferramenta de marketing eletrônico, o E-mail Marketing possui 

diversas vantagens, Torres (2009) cita as principais: 
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 Informativos: Através dos newsletters (boletim periódico enviado 

regularmente aos seus clientes e visitantes). Além de manter o cliente 

atualizado sobre a empresa e produtos, ajuda na identificação do e-mail 

positivamente e aumenta a taxa de retorno em outras ações; 

 Promoções: Com uma lista adequada, há a geração de bons resultados 

no envio de ofertas ou vantagens exclusivas, sendo o e-mail reconhecido como 

algo útil pelos consumidores; 

 Lançamentos: Auxilia na divulgação de lançamento de novos produtos 

e serviços por se tratar de uma ótima ferramenta de divulgação. 

Torres (2009) analisa e enfatiza sobre a importância na relevância do conteúdo, pois 

ao enviar informações úteis e ofertas relevantes aos consumidores aumenta o 

resultado das ações, pois se o consumidor acostumar a receber os E-mails 

Marketing úteis, sempre estarão predispostos a sempre aceitarem e se interessarem 

ao ler as mensagens. 

5.1.2 Marketing Viral 

Semelhante ao efeito boca-a-boca, para Torres (2009), Marketing Viral baseia-se no 

conceito de troca de mensagens entre internautas, sendo estas, também chamadas 

de peça virais, como informações, textos, imagens ou vídeos que acabam se 

espalhando rapidamente pela rede, como um vírus, porém estes criados e aceitos 

espontaneamente entre os usuários. 

De acordo com Torres (2009) o termo Marketing Viral foi criado por Tim Draper, que 

em 1997 popularizou o termo descrevendo a prática do Hotmail (site de e-mail) de 

anexar pequenos anúncios sobre si próprios dentro de suas mensagens de e-mails 

enviadas pelos seus usuários. Torres (2009) cita um exemplo onde de acordo com o 

site blogstorm.co.uk, em dezembro de 1996, o Hotmail tinha 500 mil usuários 

cadastrados, através desta ação de Marketing Viral, em menos de um ano depois, 

eles possuíam mais de 12 milhões de usuários cadastrados.  

Torres (2009) cita um dos maiores especialistas em Marketing Viral da atualidade, o 

americano Ralph Wilson, que enumerou  seis princípios básicos para uma 

campanha de Marketing Viral de sucesso: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://lars-christian.com/internet-marketing/5-successfully-executed-viral-marketing-campaigns/&usg=ALkJrhi5NmhHhWgp8ciatMfXk-0ofp3hFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://lars-christian.com/internet-marketing/5-successfully-executed-viral-marketing-campaigns/&usg=ALkJrhi5NmhHhWgp8ciatMfXk-0ofp3hFg
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 Distribuir gratuitamente produtos e serviços com algum valor; 

 Oferecer um meio sem esforço de envio para outros; 

 Facilmente escalável do pequeno para o muito grande; 

 Explorar motivações e comportamentos comuns; 

 Utiliza redes de comunicação já existentes; 

 Tira proveito de recursos de terceiros. 

Recentemente a Nissan (empresa japonesa fabricante de automóveis) publicou uma 

campanha viral que fez muito sucesso, principalmente na internet. Essa campanha 

ficou conhecida como “Pôneis Malditos”. Seu sucesso pode ser comprovado pela 

quantidade de visualizações do vídeo. Na Figura 7, podemos observar que até a 

data da pesquisa, o vídeo ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações. 

 
Figura 7 – Campanha Viral Nissan 

Fonte: YOUTUBE (s.d.). 

Portanto, como afirma Vaz (2010), comunicação viral é transformar um consumidor 

em um divulgador e para isso é importante que entender o que o consumidor quer 

para que ele goste e repasse uma determinada campanha viral. 
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5.1.3 Mecanismos de Buscas 

Os mecanismos de busca (search engines) são softwares para auxiliar os usuários 

da web na pesquisa de informações, páginas e sites. Utilizam programas 

automáticos, chamados bots (robôs) ou spiders (aranhas), para pesquisar páginas e 

sites (LIMEIRA, 2007, p.117). 

Na internet existem vários mecanismos de busca, o mais conhecido e usado hoje 

em dia é o Google6, sendo considerado por Torres (2009) como uma importante 

ferramenta para a publicidade na internet. A Figura 8 mostra um exemplo de uma 

busca realizada no Google. 

 
Figura 8 – Resultado de uma busca do Google. 

Fonte: GOOGLE (s.d.). 

“O Google usa técnicas sofisticadas de identificação exata de textos para encontrar 

páginas que sejam tanto importantes como relevantes para a sua busca.” 

(GOOGLE, s.d.). 

Limeira (2007) destaca os principais tipos de mecanismos de busca que são: 

                                            
6
Google: empresa criada por Larry Page e Sergey Brin em 1996, como projeto de doutorado da 

Universidade de Stanford (TORRES, 2009 p.299). 
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 Mecanismo de Uso Genérico: são os mais comuns e os mais utilizados 

para as pesquisas em websites sobre assuntos gerais. Exemplo: Google, 

Bing7, Yahoo8; 

 Meta Busca: realiza busca em vários bancos de dados, eliminando as 

redundâncias entre as informações que encontrou; 

 Diretórios de Busca: são as divisões por categorias das buscas 

genéricas, exemplo: imagens, vídeos, mapas, etc.; 

 Diretórios Temáticos: diretórios temáticos buscam assuntos 

específicos, como arte, carreiras, saúde, etc.; 

 Mecanismos de Busca Especiais: as buscas especiais são 

especializadas a procurar pessoas ou localidades. 

5.1.4 Links Patrocinados 

Pode-se afirmar [...] que a propaganda em links patrocinados representou uma 

revolução em toda a internet e transformou empresas de garagem em 

empreendimentos multimilionários e sustentáveis (VAZ, 2010, p. 339). 

Okabe (2010) define que os links patrocinados são pequenos anúncios, geralmente 

em texto, que aparecem nos resultados da busca de usuários, através de palavras-

chave digitadas.  

A Figura 9 traz um exemplo de uma busca realizada no Google, utilizando a 

expressão “marketing digital”. No resultado da busca, aparecem destacados na parte 

superior e na lateral direita os links patrocinados referentes à expressão informada. 

                                            
7
Bing: site de busca da Microsoft. 

8
Yahoo: site que engloba diversos serviços, entre eles o serviço de e-mail e mecanismo de busca. 
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Figura 9 – Resultado de uma busca do Google com Links Patrocinados em destaque. 

Fonte: GOOGLE (s.d.). 

Segundo Okabe (2010), o conceito de links patrocinados surgiu em 1998 por Bill 

Gross quando criou o site GoTo.com com o conceito de leilão de anúncios. 

Para o site ECOMMERCE (s.d.), uma das maiores vantagens dos links patrocinados, 

é seu baixo custo comparado aos anúncios feitos em banners9, pois existe uma 

grande quantidade de palavras-chave disponíveis, tornando-se uma das formas 

mais rápida de se anunciar e gerar visitantes no comércio eletrônico.  

Para utilizar os links patrocinados, o Google desenvolveu um serviço chamado 

Google AdWords, que permite criar campanhas publicitárias voltadas a anúncios de 

texto apresentados conforme as palavras selecionadas na campanha (TORRES, 

2009, p. 306). 

Torres (2009) ainda enfatiza que uma das principais vantagens da relação às 

palavras-chaves é que a propaganda torna-se a propaganda mais seletiva e efetiva, 

utilizando ferramenta simples e de um custo atraente. 

 

                                            
9
banners: forma publicitária na internet. Fonte: WIKIPEDIA (s.d.). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Search_Marketing
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5.1.5 Mídias Sociais 

Torres (2009) define mídias sociais como sites da internet que permitem o 

compartilhamento de informações e conteúdo entre usuários. São “sociais”, pois são 

mídias, ou seja, meios de transmissão de informações e conteúdo, livres e abertas à 

colaboração e interação de todos. 

Para Torres (2009) o contexto de Mídias Sociais engloba vários tipos de sites com 

conteúdo específicos, por exemplo: sites de vídeos, fotos, blogs, sites colaborativos 

e principalmente as redes sociais. As redes sociais são criadas pelo relacionamento 

contínuo e duradouro entre pessoas e é isso que se torna atraente para o Marketing 

Digital, pois um indivíduo influencia não só um grupo de amigos, mas também várias 

comunidades a que pertence. 

“Redes sociais [...] são os canais de relacionamento digitais, onde as pessoas se 

encontram, como uma página da internet” (MATTOS, 2009). 

Segundo Mattos (2009), as empresas participam de duas formas nas mídias sociais: 

 Participação Passiva: Os consumidores expõem as suas opiniões e 

experiência positivas ou negativas sobre uma marca; 

 Participação Ativa: Ocorre quando há uma ação das empresas através 

de investimento, de uma marca, nas quais o seu público consumidor alvo está 

inserido, assim promovendo e relacionamento com o consumidor. 

Mattos (2009) cita as redes sociais de mais expressão no Brasil, são elas: Orkut, 

Facebook, Twitter e YouTube. 

Para Vaz (2010), ter uma presença on-line forte nas redes sociais não é o suficiente 

para que se faça um bom trabalho nesses sites, o autor afirma que é preciso 

promover informações relevantes, participar ativamente das redes e gerar 

propagação da informação produzida por parte dos próprios usuários da rede. 
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5.2 PLANEJAMENTO DE MARKETING NA INTERNET 

A internet é um ambiente [...] no qual se realizam comunicações, 
relacionamentos e, principalmente, transações entre empresas e 
seus clientes; ou seja, realizam-se inúmeras atividades de marketing 
que têm o potencial de modificar e intensificar as relações entre 
empresas e clientes, aumentando o grau de satisfação dos 
participantes e os resultados positivos para a empresa (LIMEIRA, 
2007, p. 51-52). 

“[...] a web tornou-se um novo canal e uma nova mídia de marketing e de realização 

de negócios, com o potencial de mudar radicalmente o modo como às empresas 

desenvolvem negócios e relacionamentos com seus clientes” (LIMEIRA, 2007, p. 

64). 

De acordo com o pensamento de Torres (2009), seja qual for o negócio de uma 

empresa, não é mais possível pensar em ações isoladas na internet, pois há uma 

grande possibilidade que uma parcela significativa de que seus consumidores sejam 

usuários frequentes da internet. Dessa maneira, torna-se essencial incluir a internet 

como parte do planejamento de marketing de uma empresa. 

Para Reedy e Schullo (2007) os objetivos do Marketing Digital são os mesmos que o 

Marketing Tradicional. Limeira (2007) exemplifica um plano estratégico de marketing 

na internet de uma loja virtual, através de um roteiro que segue as seguintes etapas:  

 Análise do mercado e do negócio; 

 Análise de competências e fraquezas; 

 Identificação de oportunidades e riscos; 

 Definição do negócio, do mercado e dos segmentos do mercado; 

 Seleção do público alvo; 

 Objetivos de negócios e de marketing; 

 Seleção das estratégias; 

 Detalhamento dos programas; 

 Definição dos investimentos e orçamentos; 

 Definição dos meios de avaliação e controle. 
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6 ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO 

 

6.1 GOOGLE ANALYTICS 

O Google Analytics é uma solução de análise da web de cunho empresarial que 

fornece uma ótima visibilidade de tráfego e da eficiência do marketing de um website 

(GOOGLE, s.d.). 

Segundo Torres (2009) uma das vantagens de se publicar na internet é a 

possibilidade de se poder medir a audiência e o resultado diretamente. Vaz (2010) 

afirma que através do Google Analytics, podemos descobrir dados simples, como 

por exemplo: de quais cidades vieram os visitantes, qual a tendência de visitação 

através de uma palavra-chave e até mesmo descobrir por quais páginas esses 

visitantes passaram. 

Esta ferramenta disponibiliza dezenas de informações dos acessos de um 

determinado site. Entre as informações podemos destacar: 

6.1.1 Número de visitantes 

É o número de visitas que o site obteve num determinado período. Na figura 10 

podemos ver que o site em questão obteve 36.078 visitas no período pesquisado. 

 
Figura 10– Google Analytics – Número de visitantes 

Fonte: ANALYTICS (s.d.). 
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6.1.2 Origem de Tráfego 

É possível saber como o usuário teve acesso ao site. Pode ter sido por uma busca 

orgânica do Google, através de outros mecanismos de buscas, sites de referência e 

até mesmo os acessos diretos. Na Figura 11, por exemplo, o site analisado obteve 

31.096 visitas originárias da busca orgânica do Google, 2.574 visitas de tráfego 

direto, 809 visitas de outros mecanismos de busca, entre outros.  

 
Figura 11 – Google Analytics – Exemplo de relatório de origem de tráfego 

Fonte: ANALYTICS (s.d.). 

6.1.3 Palavras-chave 

O Google Analytics lista quais as palavras-chave digitadas pelos usuários que 

chegaram até o site utilizando um mecanismo de busca. Como podemos ver através 

da Figura 12, o site analisado possui a expressão: “famosos itacaré”, como palavra-

chave mais utilizada nos mecanismos de busca. 

 
Figura 12– Google Analytics – Exemplo de visitas originárias da busca por palavras-chave 

Fonte: ANALYTICS (s.d.). 
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6.1.4 Conteúdo 

A ferramenta mostra quais são as páginas ou conteúdos mais visualizados no site, 

como podemos ver pela Figura 13. 

 
Figura 13 – Google Analytics – Exemplo de conteúdo mais acessado 

Fonte: ANALYTICS (s.d.). 

6.1.5 Cobertura regional 

Através da cobertura regional, podemos saber de qual país (Figura 14) e até mesmo 

de quais cidades (Figura 15) vem o maior número de visitantes. 

 
Figura 14 – Google Analytics – Exemplo de países com maiores acessos 

Fonte: ANALYTICS (s.d.). 
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Figura 15 – Google Analytics – Exemplo de cidades com maiores acessos 

Fonte: ANALYTICS (s.d.). 

Através da coleta dessas informações, além das muitas outras que o Google 

Analytics oferece, é possível realizar um estudo bem aprofundado sobre o 

desempenho de um site. Com isso, podemos afirmar que, com esses dados em 

mãos e principalmente sabendo utilizá-los, é possível realizar um planejamento de 

Marketing Digital eficiente, saber em que áreas há uma necessidade de uma melhor 

atuação do marketing e continuar trabalhando naquilo que está dando certo. 

 

6.2 GOOGLE WEBMASTERS 

Segundo Torres (2009) o Google Webmasters é a ferramenta que permite entender 

como seu site é visto na ferramenta de busca. Com ela é possível verificar se seu 

site está sendo “varrido” corretamente pela busca do Google. 

Vaz (2010) comenta que com esta ferramenta também é possível descobrir se há 

algum link malicioso fazendo referência ao site em questão. Isso é importante, pois 

se houver links maliciosos direcionando para o site, esse por sua vez pode perder 

posições em um resultado de uma busca. 
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6.3 ESTUDO DE CASO: MONITORANDO O DESEMPENHO DE UM WEBSITE 

Este estudo de caso consiste em mostrar desde a busca até o monitoramento do 

site “Guia da Dieta”, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico: 

http://www.guiadadieta.com.br. O Guia da Dieta é um blog que divulga dicas 

relacionadas à dieta. 

Foi realizada uma busca no Google, utilizando a expressão: “musculação 

emagrece”, como na Figura 16. No resultado orgânico obtido, o site Guia da Dieta 

aparece na terceira posição. 

 
Figura 16 – Google – Exemplo de resultado de busca  

Fonte: GOOGLE (s.d.). 

Ao fazer uma análise do site através do Google Analytics no período de 30 de julho 

de 2011 a 29 de agosto de 2011, podemos verificar através da Figura 17 que a 

expressão “musculação emagrece” é a expressão que traz o maior número de 

visitantes ao site. 

http://www.guiadadieta.com.br/


46 
 

 
 

 
Figura 17 – Google Analytics – Relatório de visitas originárias da busca por palavras-chave do site 

Guia da Dieta  

Fonte: ANALYTICS (s.d.). 

Para completar o monitoramento, foi feito uma análise através do relatório de 

Consultas de Pesquisa do Google Webmasters gerado do período de 30 de julho de 

2011 a 29 de agosto de 2011 (Figura 18), onde foi possível verificar, que a 

expressão “musculação emagrece” apareceu em aproximadamente 5500 buscas 

realizadas pelo Google neste período e destas 900 resultaram em cliques para o 

site. 

 
Figura 18 – Google Webmasters – Relatório Consultas de Pesquisa 

Fonte: WEBMASTERS (s.d.) 

Com posse desses relatórios utilizados como modelo, o site Guia da Dieta, possui 

bons argumentos para pleitear patrocínios ou parcerias de academias e personal 

trainers.  

Através desse estudo de caso foi possível verificarmos a importância do 

monitoramento de um site e como essas ferramentas podem auxiliar no 

planejamento estratégico de marketing de uma empresa. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Para o autor deste trabalho, o marketing e a tecnologia são duas áreas que o 

fascinam muito. A pesquisa desenvolvida para o presente trabalho foi realizada com 

muito entusiasmo, pois o assunto abordado mostra exatamente a junção dessas 

duas áreas. 

Sabe-se que a essência do marketing é o pleno conhecimento do cliente e suas 

necessidades. Com a globalização, isso se tornou cada vez mais presente na 

ideologia das empresas, pois com a abertura do mercado mundial elas se 

depararam com pessoas, costumes e culturas diferentes. Com certeza, isso se 

tornou um desafio enorme para a maioria delas. 

O marketing ganhou um grande aliado com o surgimento da internet, pois além de 

ser um canal a mais de comunicação, por meio dela é possível identificar com mais 

facilidade o perfil dos clientes e as suas preferências. 

No início, muitas empresas ainda relutaram em entrar no “mundo virtual”, mas com o 

aumento de usuários das diversas classes sociais e o rápido crescimento das 

vendas realizadas pela internet, essas empresas não tiveram alternativa. Hoje em 

dia, vemos que a maioria das grandes empresas, além das lojas convencionais, 

também possui sua loja virtual. 

Agora a preocupação das empresas é conquistar seu cliente também em seu 

ambiente virtual, e como vimos neste trabalho, não é uma tarefa fácil, pois como 

afirmam Turban e King (2004), existem vários fatores que podem influenciar na 

decisão de compra de um cliente em um ambiente cada vez mais competitivo. 

A internet não trouxe benefícios apenas às empresas, mas trouxe principalmente ao 

próprio consumidor. Com ela, o cliente tem um grande “leque” de benefícios, entre 

eles podemos citar os de maior destaque: mais liberdade para pesquisar e 

comparar; acesso a um maior número de informações sobre determinado produto ou 

serviço oferecido; mais opções de escolha; facilidades na forma de pagamento, 

entre outros. 
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Com esse novo poder em mãos, o consumidor usa a internet como uma “arma” a 

seu favor, ainda mais intensificado com o crescimento das mídias sociais e sua 

forma de utilização. Atualmente, podemos ver muitos usuários compartilhando 

informações de produtos, serviços e empresas nas diversas mídias sociais. O mais 

interessante nisso é que os usuários compartilham tanto comentários positivos 

quanto negativos, fazendo com que as mídias sociais tenham também a função de 

divulgar, mesmo que de forma indireta, tanto o lado bom quanto o ruim de um 

determinado produto ou serviço. 

As empresas que estão presentes nas mídias sociais e que se preocupam com sua 

imagem, acabam monitorando essas mídias praticamente 24 horas por dia, 

procurando algum cliente insatisfeito para que de alguma maneira consigam reparar 

o possível inconveniente com o mesmo. 

É importante que as empresas, principalmente aquelas que ainda não estão 

inseridas nesse contexto virtual, se preocupem em não somente fazer parte dele, 

mas também procurar investir e inovar cada vez mais, conquistando e valorizando o 

cliente.  

Portanto, vimos neste trabalho que o marketing digital, através de suas variadas 

formas de abordagem, pode auxiliar no planejamento estratégico de uma empresa 

para conquistar um cliente. 

Para continuar abordando esse assunto, fica como sugestão o estudo mais 

aprofundado sobre Métricas de Marketing, uma área que vem crescendo e está se 

tornando fundamental no planejamento do marketing digital. Através das métricas, 

as empresas monitoram todos os passos dos seus clientes dentro do seu ambiente 

virtual, tornando mais fácil a identificação dos usuários e seus respectivos 

interesses. Por meio disso, as empresas conseguem traçar estratégias de marketing 

cada vez mais diretas e eficientes. 
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