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BAPTISTA, Bruna. Marketing digital e a competitividade das organizações. 2018. 

28p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Anhanguera 
Educacional, Niterói, 2018. 
 

RESUMO 

O presente trabalho traz como tema central o marketing digital e sua importância para 
as organizações dentro de um mercado competitivo e entender de que forma as 
estratégias do marketing digital são utilizadas. Traz como objetivo geral mostrar os 
resultados bem como os benefícios da utilização do marketing digital como ferramenta 
a fim de atingir, promover e se comunicar com os consumidores no mercado. 
Concluiu-se que o marketing digital se mostra como ferramenta essencial diante do 
cenário competitivo atual, e ainda, que os recursos e ferramentas do mesmo mostram-
se muito mais eficientes no que tange o relacionamento e atendimento dos possíveis 
consumidores de um produto ou serviço. Este estudo tem enquanto relevância 
acadêmica e social, o intuito em que, a realidade atual nos mostra que cada vez mais 
as empresas precisam se organizar e definir quais são seus objetivos e que tipo de 
estratégica deve utilizar para se obter êxito, e conseguir contornar possíveis situações 
que venha comprometer o sucesso da organização. 
 
 
Palavras-chave: Marketing; Marketing Digital; Internet; Consumidores. 
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ABSTRACT 

The present work brings as central theme the digital marketing and its importance to 
the organizations within a competitive market and to understand in what way the digital 
marketing strategies are used. It aims to show the results as well as the benefits of 
using digital marketing as a tool in order to reach, promote and communicate with 
consumers in the market. It was concluded that digital marketing proves to be an 
essential tool in the face of the current competitive scenario, and that its resources and 
tools are much more efficient in relation to the relationship and service of potential 
consumers of a product or service. This study has as academic and social relevance, 
the aim in which, the current reality shows us that more and more companies need to 
organize and define what their objectives are and what type of strategy should be used 
to succeed, and get around possible situations that may compromise the success of 
the organization. 

 

Keywords: Marketing; Digital marketing; Internet; Consumers. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa aborda o tema marketing digital e a competividade das 

organizações, o marketing digital vem trazendo grandes mudanças no universo 

empresarial, trazendo grandes melhorias na era da informação digital e com isso a 

competividade entre as empresas ficaram mais acirradas.  

Este tema foi selecionado, pois guarda em si importante aspecto relacionado 

de como o marketing digital em empresas pode trazer grandes benefícios com suas 

estratégias, podendo contribuir para melhoria da marca da empresa, conhecendo 

mais o seu público alvo e com isso obtendo mais resultados satisfatório para empresa.  

O problema desta pesquisa consiste em mostrar como o marketing digital pode 

trazer grandes mudanças no mundo empresarial, e como o marketing digital pode 

interferir na competitividade das organizações? 

O objetivo principal deste estudo é evidenciar a influência do marketing digital 

para a competitividade das organizações, essa influência leva as empresas a sempre 

buscar se atualizar para não ficar atrás dessa competividade, e possui como objetivos 

secundários descrever os principais conceitos de marketing tradicional e marketing 

digital, que leva a obter um conhecimento maior sobre o assunto, apontar as principais 

estratégicas do marketing digital que são utilizadas por grandes empresas para se ter 

sucesso no busca conseguir e compreender como o marketing digital pode auxiliar na 

competitividade das organizações. 

A metodologia desta pesquisa caracteriza-se em marketing digital e a 

competitividade das organizações, os principais autores a serem consultados serão: 

Marcos Cobra (2009); Sandra R. Turchi (2018); Kotler e Koller (2006), Cláudio Torres 

(2010); entre outros. Procurou-se utilizar publicações atualizadas e compatíveis com 

a pesquisa, todas com teor cientifico e acadêmico.  

 

 



 11 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A Fundamentação teórica é o aspecto mais importante da pesquisa por ser a 

base teórica para os estudos, análise e reflexões, a respeito dos dados e/ou 

informações coletadas e analisadas. É uma apresentação das ideias presentes nas 

obras estudadas, relacionando com o tema pesquisado. O presente capítulo busca 

apresentar a fundamentação teórica baseada em autores com teorias relativas ao 

tema do estudo, no que se refere ao marketing, marketing digital. 

2.1 MARKETING 

O termo marketing é proveniente da palavra Market que na língua inglesa quer 

dizer mercado. O marketing tem uma natureza progressiva e seu conceito com o 

passar do tempo está se atualizando pelos autores que o estudam. 

Segundo Cobra (2009), o marketing surgiu nos EUA na década de 1940, até 

então visto como uma prática no negócio como sua base, a aquisição e a maximização 

da consumação, através de ações comerciais. Contudo percebe-se que o conceito de 

marketing vem avançando. O citado autor complementa ainda que “a essência do 

marketing é o processo de trocas, nas quais duas ou mais partes oferecem algo de 

valor para o outro com objetivo de satisfazer necessidade e desejos. ” (COBRAS, 

2009, p.4) 

   Existem diversas definições para o marketing, Kotler (2007) define marketing 

como um processo método administrativo e social pelo qual seres e grupos obtêm o 

que precisam e visam por meio de criação e troca de valor com os outros. 

O marketing, segundo Kotler e Keller (2006) está envolvido o bem-estar e o 

reconhecimento das necessidades dos indivíduos e da sociedade como um todo. 

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 
envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, 
bem como a administração e relacionamento com eles, de modo que 
beneficie a organização e seu público interessado. (Kotler e Keller, 2006, p.4)   
 

Na visão LAS CASAS (2012), troca é representada pela oferta de um produto 

com recebimento de outro benefício. De acordo com KOTLER (1998, p.29), para que 

haja trocas, é necessário que cinco condições sejam satisfeitas:   

 -  Há pelo menos duas partes envolvidas; 
 -  Cada parte tem algo que pode ser de valor para outra; 
 -  Cada parte tem capacidade de comunicação e de entrega; 
 -  Cada parte é livre para aceitar ou rejeitar a oferta; 
 -  Cada parte acredita estar em condições de lidar com a outra. 
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O marketing, segundo Kotler e Armstrong (2015), é compreendido de uma nova 

forma que é atender as necessidades dos clientes, pois se a empresa entender o que 

o cliente precisa, fica mais fácil de desenvolver produtos que oferecem valor superior 

e definir preços e vender os produtos facilmente. 

Cobra (1997) apresenta as definições de marketing em diversos períodos: 

 

Quadro 1.1 Diferentes enfoques do marketing 

Fonte: Cobra (1997, p.27). 

 

 

 
Autor 

 
Ano 

 
Definição de Marketing 

1. American Marketing 
Associaion 

1960 “O desempenho das atividades de negócios que dirigem o 
fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou 

usuário”. 
2. Ohio State University 1965 “O processo na sociedade pelo qual a estrutura da demanda 

para bens econômicos e serviços é antecipada ou abrangida 
e satisfeita através da concepção, promoção, troca e 

distribuição física de bens e serviços”. 

3. Philip Kotler e Sidney 
Levy 

1969 “O conceito de marketing deve abranger também as 
instituições não lucrativas”. 

4. William Lazer 1969 “Marketing deve reconhecer as dimensões societais, isto é, 
levar em conta as mudanças verificadas nas relações sociais”. 

5. David Luck 
 

1969 “Marketing deve limitar-se as atividades que resultam em 
transações de mercado”. 

6. Philip Kotler e Gerald 
Zaltman 

1969 “A criação, implementação e controle de programas 
calculados para influenciar a aceitabilidade das ideias sociais, 

envolvendo considerações de planejamento de produto, 
preço, comunicação, distribuição e pesquisa de marketing”. 

7. Robert Bartls 1974 “Se marketing é para ser olhado como abrangendo as 
atividades econômicas e não econômicas, talvez o marketing 
como foi originalmente concebido reapareça em breve com 

outro nome”. 

8. Robert Haas 1978 “É o processo de descobrir e interpretar as necessidades e os 
desejos dos consumidores para as especificações de 

produto e serviço, criar a demanda para esses produtos e 
serviços e continuar a expandir essa demanda”. 

9. Philip Kotler 1997 “É o processo de planejamento e execução desde a 
concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e 

serviços para criar trocas que satisfaçam aos objetivos de 
pessoas e organizações”. 
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2.2 MARKETING DIGITAL 

O marketing surgiu há muito tempo, porém, seu conceito foi desenvolvendo e 

se moldando ao âmbito inovador. Após esse crescimento surge o marketing digital, 

que está unido a internet no meio social. 

Podemos definir o marketing digital como o modelo de negócio no qual a 
internet é usada como plataforma para a realização de ações promocionais, 
que têm a finalidade de divulgar produtos, negócios, serviços ou atributos de 
marca. E que envolve o uso de dispositivos conectados à internet e suas 
funcionalidades para espalhar mensagens de marketing. (INTERNET 
INNOVATION, 2012) 

 

 Las Casas (2012, p. 336) afirma que os benefícios proporcionados pelo 

crescimento do marketing através da internet são: “[...] conforto, rapidez, custos mais 

baixos, informações, relacionamento “mais próximos” e ainda a possibilidade de 

coletar dados com detalhamento maior” 

Devido as mudanças na maneira de compra do cliente na internet, pelo seu 

poder de escolha ampliado e pela complicação de manter a lealdade dos 

consumidores nesse canal, o marketing vê-se voltado a encontrar novas formas para 

aproximar e conservar seus clientes através da internet, ou seja, conseguir formas de 

comunicação com o cliente nos canais digitais. 

De acordo com Turchi (2018), quando se fala exclusivamente em marketing 

digital, é preciso compreender que houveram modificações significativas em relação 

a um passado fresco, pois os meios virtuais já existiam, porém não eram muito 

utilizados. 

Quanto ao marketing digital, Torres (2010, p.7), conceitua: 

O marketing digital é o conjunto de estratégias de marketing e publicidade, 
aplicadas a Internet, e ao novo comportamento do consumidor quando está 
navegando. Não se trata de um ou outra ação, mas de um conjunto coerente 
e eficaz de ações que criam um contato permanente da sua empresa com 
seus clientes. 

 

Segundo Torres (2010) o marketing digital é um grupo de ferramentas de 

marketing e publicidade, utilizadas na internet, e a recente maneira do cliente quando 

está navegando. Para poder criar um contato permanente da sua empresa com seus 

clientes, as ações têm que ser utilizadas em conjuntos com coerência e eficácia. O 

marketing digital faz com que os seus clientes conheçam sua empresa, acreditem 

nela, e tomem a escolha de compra a favor. 
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Com a chegada dos canais digitais as estratégias começam a exercer papel 

funcional e voltado ao tipo de cliente, o que além de promover uma ligação de duas 

vias entre organização e consumidor, realiza as funções de propagar a marca, 

mercadorias, serviços, propagandas e outras que são essenciais no seguimento do 

firmamento da marca. 

O marketing digital é distinto do marketing tradicional, devido o mesmo utilizar 

a internet para divulgar a imagem da empresa. Por cauda disso, Gabriel (2010, p. 104) 

conceitua o termo marketing digital como “o marketing que utiliza estratégias em 

algum componente digital no marketing mix – produto, preço, praça ou promoção”. 

Para Torres a internet “abrir de novo as portas para a individualidade e para o  

coletivo, sem a mediação de nenhum grupo de interesse. As pessoas são elas 

mesmas e se reúnem conforme seus desejos” (TORRES, 2009, p. 62-63). 

Com a evolução da tecnologia da informação e da comunicação, 
especialmente a internet, o marketing evoluiu para o chamado marketing 
eletrônico, e - marketing ou marketing digital, conceito que expressa o 
conjunto de ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos como a 
internet, em que o cliente controla a quantidade e o tipo de informação 
recebida (LIMEIRA, 2003. p.9). 

 

O marketing digital é um crescimento na comunicação empresarial e qualquer 

organização pode atingir ao resultado usando de modo correto as técnicas de 

comunicação digitais, unir as antigas estratégicas de marketing ás inovações 

tecnológicas é um passo muito importante no crescimento de novos setores de uma 

empresa. 

Desta forma, o próximo capítulo tratará de apresentar as setes estratégias do 

marketing digital e suas funções dentro da empresa. Pois não basta conhecer 

somente os conceitos do marketing, também é importante e fundamental saber 

construir uma presença digital.   
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 PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DIGITAIS 

 

Com a chegada dos canais digitais as estratégias começam a exercer papel 

funcional e voltado ao tipo de cliente, o que além de promover uma ligação de duas 

vias entre organização e consumidor, realiza as funções de propagar a marca, 

mercadorias, serviços, propagandas e outras que são essenciais no seguimento do 

firmamento da marca. 

De acordo com Torres (2009, p.70) o marketing digital completo deve ser composto 

por sete ações estratégicas: 

1- Marketing de conteúdo 
2- Marketing nas mídias sociais 
3- E-mail marketing 
4- Marketing viral 
5- Publicidade on-line 
6- Pesquisa on-line 
7- Monitoramento 

 
Segundo Tuchi (2018), as estratégias no mundo digital ainda estão em 

desenvolvimento, pois há muito para ser experimentado. E pela primeira vez, em 

tantos anos que o marketing existe, há modificações verdadeiramente profundas que 

variam o conhecimento que as organizações possuíam sobre seus clientes e sobre 

qual o melhor meio de alcançá-los. 

Para Torres (2009, p.72) “o marketing digital deve ser encarado como um 

conjunto de setes ações estratégias, cada uma criando ações táticas e operacionais, 

de forma coordenada e interdependente, gerando sinergia e resultados. ”  

3.1 MARKETING DE CONTEÚDO 

Segundo Torres (2009), o marketing de conteúdo é a utilização do conteúdo 

em grande volume e qualidade capazes para facilitar que o cliente encontre, goste e 

se relacione com uma marca, organização ou produto. Assim, marketing de conteúdo 

é uma das ferramentas on-line disponíveis para aplicação em sua estratégia de 

marketing. 

Para Tuchi (2018), o marketing de conteúdo está diretamente junto a estratégia 

de inbound marketing que, em resumo, se embasa na atração dos leads (futuros 

clientes) por meio do fornecimento de diferentes e relevantes conteúdos, bem do 

acompanhamento, para que se elaborem grupos divididos de acordo com seus 
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interesses e após algumas fases, é que será oferecido algum produto ou serviço, com 

o perfil identificado de cada cliente. 

Para Torres (2010, p.8), o marketing de conteúdo “é o conjunto de ações de 

marketing digital que visam produzir e divulgar conteúdo útil e relevante na Internet 

para atrair a atenção e conquistar o consumidor on-line. ” 

3.2 MARKETING NAS MIDÍAS SOCIAIS 

As mídias sociais são sites na internet que possibilitam a geração e 

repartimento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais 

o cliente é ao mesmo tempo gerador e consumidor da informação. 

De acordo Torres (2010, p.12), o marketing nas mídias sociais “ é o conjunto 

que visam criar relacionamento entre a empresa e o consumidor para atrair a sua 

atenção e conquistar o consumidor online. ” 

O marketing nas mídias sociais tem seu relacionamento com os clientes 

basicamente através da internet.  

3.3 E-MAIL MARKETING 

O e-mail marketing é uma das ferramentas mais velhas no mundo digital, mas 

ainda muito importante e mais utilizada em campanhas de comunicação. 

Segundo Torres (2010, p.16), o e-mail marketing “ é parte do marketing digital, 

e embora seja a ferramenta mais utilizada pelas pequenas empresas, ela 

seguramente é a ferramenta de marketing digital mais mal utilizada por todas as 

empresas. ” 

Torres (2009), afirma que o desafio do e-mail marketing para a empresa é se 

diferenciar e realmente ser útil. E para isso existe alguns passos a serem seguidos 

para obter êxito com essa ferramenta, como criar e manter seu próprio banco de dados 

de e-mails e o mais importante é enviar e-mails para as pessoas certas, definir uma 

página uma agenda para poder enviar suas mensagens, criar em seu site uma página 

para cadastro, campanhas com promoções e descontos exclusivos e por último não 

ficar enviando e-mails de propaganda para os consumidores. 
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3.4 MARKETING VIRAL   

O marketing viral pode ser definido como resultado de estratégias que fazem 

as pessoas passarem informações para conhecidos, amigos e demais componentes 

das suas redes de convivência, essencialmente com a utilização de redes sociais ou 

e-mail. 

O marketing Viral é o conjunto de ações de marketing digital que visam criar 
repercussão, o chamado buzz, o boca a boca, uma grande repercussão da 
sua mensagem de uma para milhares ou milhões de pessoas (TORRES, 
2010. p. 20). 

 

É uma ferramenta poderosa que possibilita alcançar muitos indivíduos na 

internet, e aumentar sua mensagem. Para Torres (2010), o marketing viral envolve 

criatividade, e compreensão dos princípios e da conduta do cliente. A especificação 

como viral está associada de conseguir repassar as mensagens com agilidade para 

um grupo de pessoas. 

3.5 PUBLICIDADE ON-LINE 

Num tempo nem tão distante as empresas tinham que investir em muitos meios 

para impressionar os consumidores com suas marcas, para tentar provar de que elas 

eram sua melhor escolha. Hoje em dia ficou mais fácil adquirir um produto qualquer, 

basta procurar nos buscadores ou em sites aptos em pesquisa de preços, e com isso 

só decidir em qual empresa o produto será adquirido, e ainda pode escolher se será 

on-line ou não. 

Segundo Torres (2010, p.23), a publicidade on-line “ é o conjunto de ações de 

marketing digital que visam divulgar a marca ou produto da empresa, e podem ser 

similares as ações de publicidade convencionais. ” 

Um grande desafio para a publicidade on-line é conhecer como fazer com que 

as propagandas alcancem o público alvo pretendido fazendo a comprar, evitando 

assim campanhas inúteis e equivocadas. 
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3.6 PESQUISA ON-LINE 

Para todas as fases no decorrer das execuções das estratégias, sejam elas 

digitais ou não, a pesquisa está sempre lá, como um ponto muito importante que os 

resultados almejados se tornem realmente alcançados. 

De acordo com Torres (2010, p. 26), pesquisa on-line “ é o conjunto de ações 

de marketing digital que viram conhecer melhor o consumidor, o mercado, a mídia e 

os concorrentes que afetam o seu negócio. ”  

A pesquisa on-line possibilita inteira-se do mercado e seus concorrentes, 

analisar o êxito e a reação dos consumidores sobre algumas ações do marketing 

digital. 

3.7 MONITORAMENTO 

O monitoramento é essencial para juntar todas as estratégias e viabilizar 

interação de seus recursos e ações. Segundo Torres (2010, p. 29), o monitoramento 

“ é o conjunto de ações de marketing digital que visam acompanhar os resultados das 

estratégias e ações visando aprimorar o marketing e sua eficiência. ” 

No monitoramento é possível monitorar o site e o blog da empresa, e todas as 

ações do marketing digital, e com isso possibilita melhorar o que não está dando certo, 

e intensificando o que está. Através dele podemos mensurar e definir metas para o 

trabalho do marketing digital. 

Sabendo-se dessas definições, é possível perceber que as estratégias de 

marketing digital são ferramentas básicas essências para qualquer organização poder 

estar sempre bem no mercado.  

Desta forma, o próximo capítulo tratará da importância do marketing digital na 

organização e como suas estratégias podem influenciar na competitividade das 

empresas, pois com o uso adequado dessas ferramentas pode impulsionar o 

marketing digital e alavancar os resultados da empresa. 
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 A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL COMO DIFERENCIAL 

COMPETITIVO 

 

O uso do marketing digital ajuda a divulgação de seus produtos (serviços), 

preços, praças e promoções, além de auxiliar para melhorar a vantagem sobre os 

concorrentes. Segundo Cobra (2009), a organização de êxito é aquela que alcança 

excelente nível de novidade com qualidade excepcional para não perder a fidelidade 

do consumidor. 

Torres (2009), descreve o valor de se considerar a internet e o marketing digital 

nos projetos de marketing da organização e em suas atuações integradas como uma 

premissa para a melhor utilização dos meios existentes e como forma de acompanhar 

e influenciar a opinião pública sobre a marca. 

Se você não investir em marketing digital, você não só estará abrindo mão de 
falar sobre sua empresa para seus consumidores como estar deixando 
abertas as portas para que todos falem sobre sua empresa sem que você 
tome conhecimento ou possa participar desse processo. Portanto, não se 
iluda: diferentemente das outras mídias, a Internet afeta seu negócio 
independentemente de sua vontade. (TORRES, 2009, p 61).   
 

Se considerarmos que o meio de compra de serviços e produtos na internet é 

um seguimento de fases, a qual o cliente tende a realizar, fica claro a importância do 

marketing digital como diferencial competitivo, pois por modo da utilização adequada 

de suas ferramentas é viável obter uma imagem boa da empresa no entendimento do 

consumidor ao longo desse caminho, possibilitando assim que esse processo seja 

revertido em negociações efetiva para a organização. Vaz (2011) evidencia esse 

cenário ao atestar que a partir do momento que o cliente acessa a internet à busca de 

informação na primeira página até o momento posterior à navegação, a formação da 

imagem da marca estará ligada às emoções e ações que o usuário teve durante o 

processo. 

De acordo com Turchi (2018), deve-se entender que os consumidores querem 

ser mais ouvidos, compreendidos, interação, e não apenas comprar produtos 

(serviços). E essa relação é um processo lento, porém é o melhor a ser seguido. 

Ainda segundo Turchi (2018, p. 75) cita alguns impactos do marketing digital 

em uma organização: 

- Formatos inovadores para a realização de negócios. 
- Rapidez de respostas dos consumidores. 
- Diversificação de canais. 
- Fidelização de clientes tradicionais e atração de novos clientes. 
- Notoriedade e reconhecimento da marca. 



 20 

- Possiblidade de mensuração. 

 
Nota-se claramente o quão importante é o marketing digital dentro de um 

mercado extremamente competitivo como o mercado atual e o potencial de se traduzir 

em um diferencial em determinadas situações de concorrência, naturalmente e até 

mesmo inevitavelmente as empresas vão atuar nesse cenário por conta da 

intensificação do acesso e procura por parte dos consumidores, a não aceitação 

desse meio para a realização de novos negócios por parte das empresas tornara a 

sua permanência no mercado muito mais difícil e menos competitiva e rentável. 

Nos dias de hoje, empresas de todos os segmentos e portes, estão 
percebendo a necessidade e as vantagens de disponibilizarem na rede um 
website institucional. Sua existência afigura-se vital na medida em que a 
internet tornasse principal fonte de pesquisa para empresas de todo o mundo. 
Não estar presente na rede mundial de computadores significa não poder ser 
encontrado facilmente por milhões de clientes, estar à margem de grandes 
negócios, perder concorrências e, ainda comprometer a imagem da própria 
empresa, pois o mercado competitivo dos dias de hoje considera uma 
empresa “atrasada” ou “sem visão”, quando esta não possui um canal de 
comunicação ou vendas na internet (VIEIRA, 2007, p.29). 

 

Para facilitar o entendimento do marketing digital como diferencial competitivo, 

vamos mostrar em destaque algumas das vantagens da utilização das ferramentas do 

marketing digital nas estratégias de marketing das organizações:  

4.1 IMPACTO POSITIVO NA IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO COM RELAÇÃO 

AOS CONSUMIDORES 

Não é difícil saber o que um consumidor espera de uma empresa ou de uma 

marca, ele espera transparência e informações claras sobre os produtos e serviços 

fornecidos de forma com que sua opinião e possíveis sugestões sejam levadas em 

consideração, fazendo com que haja uma maior interação do consumidor com a 

empresa, e a internet traz essa sensação para os consumidores. 

 Segundo Sterne (2000), a presença da organização na internet cria a imagem 

de uma marca precursora, mostra o grau de maturidade da empresa com relação a 

sua preocupação com os consumidores, que busca constantemente novas 

tecnologias e meios de atender cada vez melhor os consumidores do mercado em 

que atua, mostrando domínio desses meio e sempre utilizando para o beneficiar seus 

clientes, mostrando que a organização e forte financeiramente, que possui  disposição 
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para estabelecer projetos novos e que está mais engajada com os serviços do que 

com o lucro.  

4.2 MELHORA OS ATENDIMENTOS AOS CLIENTES 

Uma missão cumprida de forma excelente pela internet é sem dúvidas o 

contado com os clientes, dispondo de diversos meios para que haja interação e 

qualidade nos atendimentos para com os consumidores, recursos como: e-mail, chats, 

fórum, redes sociais trazem para muito próximos da empresa os seus clientes. 

Sterne (2000), deixa claro que ao manter uma boa relação com os clientes 

promove aos comentários sobre o exemplo de bom atendimento e suporte que 

houvera recebido outrora por aquela empresa, isso aumenta a possibilidade de novas 

indicações, que se potencializa através da internet em proporção imensurável. 

4.3  AUMENTA A VISIBILIDADE DA EMPRESA E AS VENDAS  

Mais um ponto positivo em relação ao marketing digital se dá em torno da 

visibilidade da organização no meio on-line. Segundo Vieira (2007, p.29) “não só em 

todo território brasileiro, mas em qualquer parte do mundo”, isso torna possível que a 

marca se torne internacional por meio de exportações tanto vendendo no atacado 

quanto no mercado do varejo. 

A internet tem o poder de fazer uma amplificação geográfica, organizações que 

atuam somente em uma determinada região ganham a possibilidade de ter seus 

produtos reconhecidos a nível mundial. Para Vaz (2011), organizações pequenas 

ganham a oportunidade de aparecer muito mais do que algumas das grandes 

empresas, por conta de toda essa possibilidade não ter mais relação com recursos 

financeiros, e sim, com capital social. 

 

 

4.4 OS CUSTOS SÃO CONSIDERAVELMENTE MAIS BAIXOS  

Muitas empresas ainda enxergam o marketing digital como um investimento 

com um dispêndio de recursos financeiros alto e sem garantia de retorno, mas a 
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verdade é que o marketing digital conta com custos ainda mais baixos do que o 

marketing tradicional, além de ter um alcance muito maior em determinadas 

circunstancias. 

 Vaz (2001) traz em destaque que os investimentos feitos em marketing digital 

se mostram mais econômicos do que os outros meios, além de trazer resultados 

notáveis e comprováveis, de modo a resultar em aumento nos lucros da empresa de 

maneira significante. 

Kotler (2000) nos destaca que ao elaborar um catálogo digital o custo é bem 

inferior quando comparado aos tradicionais, além de não haver despesas com lojas 

físicas que trazem além de possíveis alugueis, seguros e serviços. Também custos 

com manutenção e até mesmo segurança. Dessa forma os profissionais de marketing 

têm a possibilidade de reduzir custos em diversas situações. 

4.5 PERMITE A FOCALIZAÇÃO 

Mesmo que a internet se mostre um ambiente enorme e disperso, é possível 

determinar um foco, canalizando esforços de modo a definir o público alvo pretendido 

pela empresa e utilizando de todas as ferramentas disponíveis, fazer a identificação 

das plataformas frequentadas por esses consumidores, o que e de preferência deles, 

suas respectivas localizações geográficas, idades e muitos outros dados que a 

empresa pode obter de maneira fácil através da rede.  

Em um mundo cada vez mais competitivo e globalizado, onde os consumidores têm 

maior poder de decisão e conhecimento é importante que as organizações deixem 

práticas passadas e utilizem atuais estratégicas do marketing digital que possam 

beneficiar a sua competitividade no mercado. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao unir o marketing Digital ao Marketing tradicional temos como resultado 

muitas vantagens no que tange a relação entre as empresas e seus clientes, trazendo 

como resultado a possibilidade das empresas conhecerem melhor os seus clientes e 

do seu público-alvo fazendo com que a utilização das mídias digitais seja mais 

eficiente no alcance dos consumidores, temos como exemplo, Instagram, Facebook e 

Twitter, essa utilização faz com que a coleta de dados seja mais ampla e vem a 

permitir que as organizações estabeleçam suas campanhas baseadas no que seus 

clientes esperam, fazendo com que isso favoreça sua relação com os mesmos e que 

seus resultados sejam alavancados de maneira mais eficaz. 

Saber utilizar e compreender as informações proporcionadas pelas mídias 

sociais é essencial para que as empresas possam alinhar e estabelecer suas 

estratégias e suas campanhas para atingir o seu público-alvo, é necessário entender 

as necessidades e o que os consumidores desejam e esperam daquele segmento de 

produto ou serviço, alcançando esse ponto torna-se mais fácil o sucesso da campanha 

e a melhoria dos resultados das empresas. 

Os resultados apresentados com os estudos desse trabalho mostram o imenso 

poder das estratégias do marketing digital quando relacionadas ao marketing das 

empresas na busca de crescimento e melhoria contínua das organizações. Os 

investimentos em comunicação digital estão ficando cada vez mais acessíveis às 

empresas quando comparados aos investimentos no marketing tradicional, e o 

marketing digital traz consigo enormes possibilidades para inovações nas marcas, nos 

produtos e serviços das empresas, tornando-se um diferencial competitivo para muitas 

organizações. 
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