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RESUMO 

Este artigo teve como objetivo analisar a influencia digital na venda de artigos 
religiosos. Também foi de extrema importância concentrar o artigo nos 
objetivos gerais, foram eles “Identificar perfis de consumidores”, “Analisar 
mercado online” e “Avaliar potencial de consumo”. Ao longo da pesquisa 
procurou-se identificar o comportamento do consumidor, porque compram, e 
com que frequência compram. A cultura digital foi peça chave pra entender 
melhor esse comportamento. O mercado e-commerce cresce cada vez, e 
inserido nesse segmento, está o mercado religioso, que se torna bilionário com 
o seu crescimento. Os meios digitais, as tecnologias avançam cada vez mais, e 
o mercado online vem crescendo junto. A metodologia desse artigo se baseia 
em pesquisa explicativa e exploratória.  E por fim comprovando então a 
influencia digital na venda e no crescimento desse mercado religioso.   
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ABSTRACT 

This article aimed to analyze the digital influence in the sale of religious articles. 
It was also extremely important to focus the article on the general objectives, 
they were "Identify consumer profiles", "Analyze online market" and "Evaluate 
digital marketing". Throughout the research, we tried to identify consumer 
behavior, because they buy, and how often they buy. Digital culture was key to 
understanding this behavior. The e-commerce market grows every time, and 
inserted in this segment, is the religious market, which becomes a billionaire 
with its growth. Digital media, technologies are progressing more and more, and 
the online market has been growing together. The methodology of this article is 
based on explanatory and exploratory research. And finally proving the digital 
influence on the sale and growth of this religious market. 
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INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi desenvolver 

uma análise da influência digital na venda de artigos religiosos. 

As empresas de artigos religiosos vêm se expandindo por todo Brasil, 

principalmente pelo Vale do Paraíba. Segundo o site Fecomerciosp o mercado 

religioso cresce e se mostra bilionário. Não só as lojas físicas, mas um 

mercado que vem crescendo muito, é o online. Muitos produtos religiosos estão 

espalhados por toda internet. A fé que move montanhas também movimenta 

uma cifra milionária no país. Segundo dados do Instituto Data Popular, indicam 

que o mercado religioso cristão, formado por católicos e evangélicos, 

movimentam anualmente em todo país cerca de R$11 bilhões. Os números 

foram obtidos após estudos com base em pesquisas do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas. É confirmado por empresários do varejo 

e da região, que o mercado religioso cresce cada vez mais e não abala com 

crises, e sim se fortalecem com elas “Esse mercado é um dos únicos que 

cresce a cada dia. Nos momentos de dificuldades financeiras, as pessoas se 

apegam ainda mais as coisas de Deus”, diz Silas Bitencourt, proprietário da 

livraria Evangélica Bitencourt, cujo faturamento cresceu 30% nos últimos 12 

meses. 

É necessário estar por dentro desse mercado eletrônico, hoje em dia a 

tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais, e estar por dentro das 

tendências, faz de um empreendedor ser inovador. O marketing digital faz toda 

diferença nesse processo, é a partir dele, que se alavancou um conjunto de 

oportunidades e estratégias. A influência que o marketing digital, atinge nos 

costumes dos consumidores, buscando entender o comportamento dos 

mesmos em relação aos meios digitais. Com o surgimento de novos hábitos, 

busca-se compreender as influências que se alteram referente ao poder de 

comunicação e informação sobre produtos e serviços, constituindo 

oportunidades e vantagens de mercado em relação ao meio digital. Logo, o 

consumidor passa de um indivíduo limitado para um ser dotado de escolhas 

firmes em relação as suas reais necessidades, conforme afirma KOTLER 

(2000). 
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O problema a ser resolvido pela pesquisa, diz respeito a seguinte 

pergunta-problema: “Qual a influência do meio digital na venda de artigos 

religiosos”. A pesquisa será realizada com os fies que fazem uso desses 

artigos religiosos, e principalmente desse público que faz uso do consumo 

eletrônico.  

Os objetivos propostos para a pesquisa foram os seguintes. Objetivo 

geral: “verificar a influência do marketing digital na venda de artigos religiosos”. 

Os objetivos específicos foram de extrema importância para compor o objetivo 

geral. Sendo eles 1° “Identificar perfis de consumidores”, aqui entendemos o 

comportamento de consumidor. Sabemos que para o sucesso de qualquer 

negócio é necessário identificar o seu público alvo e entender seu 

comportamento. 2° “Analisar mercado online”, aqui estudamos o mercado 

eletrônico, e entendemos a sua importância nos dias atuais com tantos 

avanços tecnológicos. E por fim, 3° “Avaliar o marketing digital”, aqui 

identificamos a importância de planejar, satisfazer e atrair a atenção do 

consumidor com uma boa comunicação da empresa. 

A metodologia adotava para a composição do trabalho de conclusão de 

curso foi através da pesquisa explicativa e exploratória. Pesquisa explicativa 

tem como principal objetivo tornar algo inteligível, justificar os motivos. Também 

é para esclarecer os fatores que contribuem na pesquisa, para ocorrência de 

determinado fenômeno. Sendo assim, chegar ao determinado sucesso de 

empreendimento. Pesquisa exploratória é realizada na qual não se tem muito o 

conhecimento da área. É o primeiro passo de pesquisa para se abordar o 

campo desejado. A metodologia de pesquisa escolhida é pelo simples fato de 

não conhecer a fundo o ramo de artigos religiosos e entender porque esse 

ramo vem crescendo cada vez mais. 

Por meio de uma metodologia adequada, que identifica o problema, 

define os objetivos, utiliza técnicas estruturadas de coleta, analise e 

interpretação, o profissional de marketing poderá obter informações 

necessárias e precisas para a tomada de decisões relativas à satisfação do 

consumidor. Pesquisa de marketing consiste em projetos formar que visam à 

dados de forma empírica, sistemática e objetiva para a solução de problema ou 
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oportunidades especificas relacionadas ao marketing de produtos ou serviços, 

afirma Samara e Barros (2002). 
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1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NA ERA DIGITAL 

 

O marketing tem como objetivo satisfazer as necessidades e desejos 

dos consumidores por meio da produção de produtos e serviços. Conhecer as 

pessoas, o que pensam, suas necessidades, hábitos e desejos de compra 

tornam-se fundamental para administração mercadológica. 

Assim como a era digital vem se modificando cada vez mais, mudando, 

crescendo, buscando novas formas de surpreender tudo e a todos. Assim 

também é com o comportamento do consumidor, à medida que os produtos 

mudam, as tecnologias avançam, as opiniões dos consumidores mudam. 

Precisamos ficar atentos a isso, pois o sucesso do negócio de qualquer 

empreendedor é entender o comportamento do seu consumidor. 

           Beatriz Samara (2005, p02) diz: 

 
 
“Compreender o consumidor é uma função 

essencial do marketing para que ele possa cumprir 
plenamente seus objetivos no desenvolvimento, na 
produção e na colação no mercado de bens e serviços 
apropriados e capazes de satisfazer as necessidades e 
os desejos dos consumidores, contribuindo, assim, 
efetivamente para o sucesso do negócio. É nessa função 
primordial que se inicia todo o processo de 
administração mercadológica e é em torno do 
consumidor que giram todas as atividades de marketing 
da empresa” 

 

 

Sabemos que não é considerado uma tarefa fácil entender o 

comportamento do consumidor, principalmente com tantos avanços 

tecnológicos, e o comportamento do consumidor altera e avança junto. Esse 

comportamento se caracteriza como um processo de conjunto de estágios que 

envolvem a seleção, como o consumidor seleciona o determinado produto, a 

compra, o uso de produtos, ideias ou experiências para satisfazer as 

necessidades e desejos. Por isso é considerado um processo de continua 

rotação, pelo simples fato de não terminar no ato da compra, a essência do 

marketing digital é entender esse consumidor e influenciá-lo antes, durante e 

depois da compra. 
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Como citamos a cima na introdução, o mercado religioso vem crescendo 

cada vez mais, a influência de tudo isso vem através do meio digital, ou 

podemos chamar como avanço desse meio tecnológico. Grande parte disso 

são os eventos religiosos, quantos consumidores são influenciados em seu 

comportamento, através desses eventos, a comunidade Canção Nova é um 

grande exemplo de evangelização através das vendas de seus artigos 

religiosos. E com isso cada vez mais o aumento desse mercado. É tão positivo 

o comportamento desses fieis consumidores, que a Canção Nova, que era 

apenas uma comunidade religiosa, hoje se tornou uma grande marca nesse 

segmento, seus produtos são espalhados por toda a parte, quanto em espaço 

fisco e principalmente no mercado online. E o sucesso de tudo isso foi entender 

realmente o comportamento do seu consumidor, o que satisfazia suas 

necessidades e desejos.  

Schiffman e Kanuk (2000) diz que o comportamento do consumidor é:  

  

 
“É o estudo de como os indivíduos tomam decisões de 

gastar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em 
itens relacionados ao consumo. O comportamento do 
consumidor engloba o estudo de que o compram, por que 
compram, onde compram com que frequência compram e com 
que frequência usam o que compram”. 

 

 

 

O tempo para o consumidor em meio a tantas opções, tecnologia, meio 

digital vem sendo cada vez mais primordial. Se pararmos para pensar, o que é 

de fácil acesso ao consumidor é o que mais te agrada.  Por isso cada vez mais 

o meio digital influencia o comportamento do consumidor. Um dos 

consumidores afirmam “Eu não preciso sair de casa para comprar, isso facilita 

muito minha vida, o tempo que eu iria levar para ir até a loja, escolher o que 

quero, talvez seria um tempo perdido, ou melhor eu perderia muito tempo com 

isso, sendo que teria muitas outras coisas para fazer. Fazer a compra pela 

internet eu economizo o meu tempo, isso é fantástico, em um clique faço minha 

compra, e ainda consigo fazer muito mais coisas no meu dia, que iria deixar 

para fazer em um outro dia por economizar esse meu tempo”. 
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Ou seja, quanto mais tempo economizar usando o mercado online, 

maior será a frequência de compra. O satisfazer à vontade é porque compram; 

o mercado online é onde compram; economizar o tempo fazendo a compra 

online torna o aumento de frequência que compram nesse segmento. 

O marketing digital se torna importante para as percepções dos 

processos decisórios do consumidor, pois é dele que serão geradas todas as 

sensações, desejos e até o reconhecimento do problema que impulsionará o 

indivíduo a realizar a compra ou não, incluindo também o seu comportamento 

de pós-compra, onde esta etapa se torna relevante e poderá tornar o 

consumidor fiel à marca. A realização de um marketing digital eficiente é 

fundamental para impulsionar seguidores e consumidores (CARO, 2010). 

Um fator importante que diz muito sobre o comportamento do 

consumidor é a influência da sociedade e sua cultura. A cultura “é a herança 

social total da humanidade”, segundo Ralph Linton. Os consumidores 

respondem a um conjunto de influências externas e interpessoais, decidindo 

então suas compras no que eles acreditam e se vão atender as expectativas 

que os outros têm dele. 

Beatriz Samara (2005, p. 56) diz que:  

 
 
 “Como a cultura permeia nossa vida diária, suas 

influências têm efeitos inevitáveis sobre os indivíduos 
quando buscam atender seus desejos e necessidades 
de consumo. Os valores culturais aprendidos pelas 
pessoas são parcialmente transferidos para avaliação 
dos produtos”.  

 

  

 

               Nesse meio digital onde tudo envolve a tecnologia, onde a 

influência digital consome tudo e a todos, a cultura nos dias de hoje é voltada a 

internet, ao e-commerce. O consumidor está preocupado em fazer aquilo que é 

simples e prático, muitos afirmam que o tempo ou a falta de tempo faz toda a 

diferença, hoje comprar pela internet faz ter mais tempo para outras coisas. A 

compra online facilita a vida de muitos consumidores.  

                De acordo com Mateus (2010) a cultura é um quesito que 

engloba toda a estrutura de pensamentos, sentimentos e atitudes, é partilhada 
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por indivíduos que convivem juntos, no mesmo ambiente social e as 

diferenciam de outros grupos de pessoas, podemos observar que com o 

surgimento das mídias digitais, e com a possibilidade dos indivíduos 

determinarem aquilo que querem ver fizeram com que as redes sociais se 

tornassem a ferramenta de maior acesso quanto à segmentação de informação 

pelos consumidores. A cultura das pessoas nos dias atuais está em 

acompanhar o avanço das coisas, sejam elas no meio digital, nos avanços da 

tecnologia e a tendência será sempre estar em constante mudança. 

         O consumidor inserido nesse contexto é influenciado de diversas 

maneiras, sejam elas nos aspectos culturais, sociais e psicológicos. Essa 

vivencia faz com que cada clico de pessoas determinem suas escolhas e 

desejos. 

E nada faz sentido se não buscarmos satisfazer o consumidor. Todo 

consumidor busca a satisfação de suas necessidades ou de seus desejos. Eles 

precisam acreditar que a satisfação é maior do que os custos em que incorrem 

pelo produto. Pois um cliente satisfeito é um cliente fiel. 

Kotler (2000) afirma que a satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho percebido de um 

produto em relação às expectativas do comprador. 
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2 COMERCIO ELETRÔNICO 

 

Tudo começou com o desenvolvimento da Internet e o avanço da 

tecnologia. Nos dias atuais respiramos a tecnologia, o fácil acesso aos meios 

eletrônicos e mídias sociais, o mundo online.  

A presença da internet transformou a sociedade, consolidando-se como 

o meio inovador de trocar informações com qualquer parte do planeta de forma 

rápida e interativa, sem que haja contato presencial. Com essa revolução, 

surgiu a necessidade das organizações renovarem, melhorarem suas 

estratégias de marketing e se beneficiarem desse novo mundo. O planeta vive 

a era da informação que, segundo Samara e Barros (1997, p. 2) diz que: 

 

 

“O elemento fundamental para o sucesso 
empresarial e adaptação do mercado, não só no sentido 
de obter e acumular informações, mas sim de saber 
interpretá-las e utilizá-las adequadamente e de forma 
criativa”.  

 

 

A partir daí surgiu o e-commerce, o comercio eletrônico, tudo para 

facilitar a vida do consumidor e satisfazer suas necessidades. 

O comercio eletrônico trata- se de todos os processos envolvidos da 

cadeia de valor realizada em um ambiente eletrônico, utilizando de ferramentas 

com grande tecnologia de informação e de comunicação, tendo como principal 

objetivo atender as necessidades de cada negócio.  

Rogério de Andrade (Andrade, 2001, p.13) vem nos dizer que o conceito 

de comercio eletrônico define-se como: O comercio eletrônico, é a aplicação de 

tecnologia de comunicação e informação compartilhadas entre as empresas, 

procurando atingir seus objetivos.  

O Comércio Eletrônico trouxe as empresas ferramentas com novas 

tecnologias, para realizar negócios eletronicamente com maior eficiência, 

rapidez e menor custo. Para um negócio tornar-se bem sucedido, é de extrema 

importância saber utilizar da maneira adequada à tecnologia disponível no 

mercado e também que seja apropriada aos consumidores do mercado 

extenso. 
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O avanço tecnológico vem nos dias atuais facilitar a compra dos 

consumidores, quanto mais rápido e de fácil acesso for, melhor satisfaz o 

consumidor como vimos no capitulo anterior citado acima.  

 

 
“Através da Internet o consumidor é capaz de 

interagir de forma rápida, barata e assíncrona com 
outros consumidores e com as marcas. O consumidor 
ganha mais poder, exige uma mudança na proposta de 
valor das empresas e conseqüentemente nos seus 
esforços de marketing”. (CAVALLINI 2008, p. 27) 

 

 

A internet está transformando as práticas empresariais, e com uso 

adequado, torna-se uma fonte decisiva de produtividade e competitividade para 

todos os tipos de negócios (CATALANI et al, 2004). E vemos isso no mundo de 

vendas de artigos religiosos, cada vez mais esse mercado cresce e se adapta 

ao que a era e suas transformações, onde há muito tempo atrás era possível 

somente encontrar em locais físicos, hoje em dia podemos comprar em outra 

cidade sem precisar sair de casa, tudo através do mundo online. 

Dentre as diversas dimensões da internet, um fenômeno tem se 

destacado no mundo inteiro como um poderoso instrumento para as empresas: 

as redes sociais. “A idéia de rede social começou a ser usada há mais de um 

século para designar um conjunto complexo de relações entre membros de um 

sistema social em diferentes dimensões, desde a interpessoal à internacional”, 

explica Mendes (2012, p.52). O autor lembra: 

 

“O fenômeno mundial das redes sociais, 
segundo Rosa, tornou-se importante para as 
organizações porque pessoas potencializam conexões 
por meio das redes com intuito de estreitar o diálogo, e 
dentro dessa perspectiva, menções a produtos e 
serviços são inevitáveis.” 

 
 

 

O consumidor está conectado a todo tempo, e cada vez mais as 

empresas de artigos religiosos vem se conectando junto com os seus 

consumidores. Para atrair o seu público elas se fazem presentes nas redes 
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sociais, Facebook, Instagram, Twitter etc. As redes sociais/ colaborativas não 

são apenas fontes de informação e produção de conteúdo, mas também tem 

potencial para mobilizar e promover mudanças na sociedade, e no 

comportamento do consumidor, afinal, elas potencializam a comunicação e dão 

forças ao mercado transformando a sociedade.  

Teixeira e Becker (2009, p.46) afirmam que: 

 

 

“Algumas vezes, as redes colaborativas utilizam 

esse potencial na luta social, assumindo, desse modo, a 
característica de espaços que atuam ativamente na 
promoção  de mudanças, afetando até mesmo os 
processos produtivos, o poder e a cultura, constituindo-
se como fontes potenciais de transformação da 
sociedade.”  

 

 

A Use Dons uma empresa eletrônica desse ramo de artigos religiosos, 

situada na cidade de Jacareí-SP é um exemplo de empresa no mundo online. 

Para o seu crescimento ela precisou se adaptar ao mercado diz o seu fundador 

Jefferson Oliveira:  

“De inicio foi difícil entender o que o mercado tinha a nos oferecer, mas o 

primeiro passo é entender o que eu tenho a oferecer ao mercado. Sempre 

fomos muitos religiosos, e que queríamos evangelizar através do nosso 

trabalho, foi quando começamos a vender camisas de igreja. No começo 

nossos clientes eram pequenos, eram jovens que tinham grupos na igreja e 

queriam divulgar seus grupos através de camisetas. Observamos então que só 

isso não seria o suficiente, analisamos o mercado e nossos concorrentes, e 

então descobrimos que deveríamos ter um diferencial. A venda pela Internet, e 

foi perfeita, a tecnologia quando bem utilizada se torna espetacular. Hoje 

vivemos a tecnologia, através do mercado online atingimos muito mais pessoas 

e o Brasil inteiro, com um simples clique chegamos ao outro lado do país”. 

 

 

“Mais do que apenas ter um site, o marketing 
online veio revolucionar a forma de se fazer negócio e de 
aprimorar o relacionamento com clientes. Através da 
Internet uma empresa expõe seus produtos/serviços e se 
comunica com seus clientes 24 horas por dia, os quais 



18 
 

 

podem buscar informações ou produtos, comparar 
preços e fazer compras a qualquer hora do dia, sem a 
intervenção de um vendedor, sem a necessidade de uma 
estrutura física.” (MORAES 2006) 

 

 

Outro exemplo fantástico de mercado online na venda de artigos 

religiosos que podemos citar é a Canção Nova, hoje vemos que ela está 

presente em todo lugar. Seus produtos são vendidos por toda parte, estão nas 

lojas físicas espalhadas em todo Brasil, e principalmente no mundo online. A 

Canção Nova passou a ser a maior marca de artigos religiosos do Brasil. Isso 

vem comprovar o que citamos acima que o ramo de mercado religioso vem 

crescendo cada vez mais e é um mercado que se destaca e se torna milionário.  
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3 MARKETING DIGITAL  

 

Devido a mudanças no comportamento de compra do consumidor na 

Internet, pelo seu poder de escolha que aumenta cada vez mais e pela 

dificuldade de manter a fidelidade desse cliente nos meios digitais das 

empresas, o marketing vê-se movido a descobrir sempre novas formas de 

atrair e converter seus clientes através da Internet, ou seja, busca formas de 

comunicação com o consumidor nos canais digitais e com isso transformando o 

mercado eletrônico.  

 

“Marketing digital são ações de comunicação que 
as empresas podem se utilizar por meio da Internet e da 
telefonia celular e outros meios digitais para divulgar e 
comercializar seus produtos, conquistar novos clientes e 
melhorar a sua rede de relacionamentos”. (WIKIPÉDIA, 
2017). 

 

É de extrema importância que as lojas eletrônicas, o comercio eletrônico 

em si, saibam como atrair seus consumidores e interagir eles com a marca, 

para que se sintam parte dela.  

Para que o Marketing se adapte as novas realidades é preciso que 

encontre novas maneiras de fazer negócios, de procurar informações, de 

aumentar o lucro e o faturamento da empresa. Sempre buscar trabalhar em 

satisfazer o cliente, apresentar informação relevante e com inovação constante 

e não perturbar com propagandas abusivas deve entender que a empresa no 

mundo Digital, deve ser transparente e estar alinhada com o cliente. Fazer 

marketing na internet é necessário redirecionar a visão de mercado para poder 

obter competitividade e sucesso nesse meio de comunicação.  

E para se obter todo o sucesso do mercado eletrônico nada mais é do 

que fazer um bom planejamento. É preciso planejar de forma eficiente o 

posicionamento da empresa e suas ações e sempre focar no público que quer 

atingir.  

Segundo MORAES (2006) “Planejando adequadamente as estratégias a 

serem adotadas e implementando as de forma segmentada os custos para 

conquistar clientes se tornam menores”.  
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Desta forma, sempre buscando satisfazer o consumidor, oferecer a ele 

os melhores recursos possíveis de compra, notou mais uma vez que o 

mercado eletrônico nas vendas de artigos religiosos cresce a cada dia. 

Segundo Kotler (2000):  

 

 

“O marketing é a tarefa de criar, promover e 
fornecer bens e serviços a clientes. Se o comportamento 
do consumidor muda, as estratégias precisam 
acompanhá-lo para garantir sua satisfação e dará 
retorno à empresa, caso contrário a organização pode 
perdê-lo para concorrência e prejudicar seu negócio”.  

 

 

 

O consumidor está cada vez mais ligado nas tendências e tudo que 

envolve a era digital, é preciso muito cuidado na hora de atrair o seu 

consumidor. A marca precisa estar totalmente engajada com o público que 

deseja atingir. Mostrar a transparência, isso faz com que a confiança do 

consumidor seja conquistada.  

Sabemos que o avanço tecnológico tem influencia de hoje em dia o 

consumidor estar tão critico e conectado. Em um clique o consumidor pode 

enaltecer uma marca, ou acabar com sua fama. Tudo isso vai depender como 

a empresa ou a marca se comporta diante do seu público alvo. 

Assim, o marketing passou a ter como característica principal a 

sincronicidade, focar num determinado público em uma situação especifica, 

entender esse grupo em particular para entrar em sintonia com ele e oferecer o 

que lhe é relevante, proporcionando experiências que engajem o consumidor. 

Afirma Kotler (2000, p.48): 

 

 

“Os clientes estão exigindo cada vez mais 
qualidade e serviço superiores, além de alguma 
customização. Eles percebem menos diferenças reais 
entre produtos e mostram menos fidelidade a marcas. 
Eles também podem obter muitas informações sobre 
produtos por meio da Internet e de outras fontes, o que 
permite que comprem de maneira mais racional Os 
clientes estão mostrando maior sensibilidade em relação 
ao preço em sua busca por valor.”  
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A alteração dos aspectos sociais, do mercado e das organizações 

acabou tomando novos rumos, onde se identificou a necessidade de 

adequação das atividades de marketing digital para um novo contexto social e 

organizacional, tornando assim um passo importante para constituir uma 

comunicação melhor e mais coerente com os seus consumidores. 

A cultura social é um fator importantíssimo no crescimento no mercado 

religioso, pois temos aqui uma influencia muito grande da religião. Mas, isso de 

maneira nenhuma está ganho se as empresas eletrônicas nesse ramo religioso 

não tiverem cautela e não saber conquistar o seu consumidor de maneira 

positiva. Por isso precisa ter muito cuidado e planejar muito bem um Marketing 

Digital.  

E mais uma vez Kotler (2000, p. 174) vem nos dizer: 

 

 

“A sociedade molda nossa crenças, nossos 
valores e normas. As pessoas absorvem, quase que 
inconsciente, a visão de mundo que define seu 
relacionamento consigo, com outras pessoas, com 
organizações, com a sociedade, com a natureza e com o 
universo.”  

 

  

 

O mercado mudou em virtude de forças sociais importantes como a 

globalização, a concorrência ampliada, o aumento do poder do cliente, etc., 

que interligadas criaram e continuamente criam novos comportamentos e 

oportunidades, mas também surgiram novos desafios. (KOTLER, 2006) 

As empresas são desafiadas todos os dias pelo mundo digital, precisam 

mais do que nunca estar presentes nas vidas de seus consumidores, saber o 

que pensam o que falam e o que querem, e tudo se torna mais fácil quando se 

tem as redes sociais para expor esses sentimentos. A empresa que não está 

nas redes sociais, não se engaja com os seus consumidores.  

Las Casas (2010) diz: 

 
 
“As empresas que querem se relacionar com o novo 
consumidor precisa aprender como adequar-se a 
mudança de comportamento dos consumidores, 
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participando ativamente dos novos canais de 
interatividade nos quais os novos consumidores estão 
presentes.”  

 

 

O marketing digital se torna importante para as percepções dos 

processos decisórios do consumidor, pois é dele que será gerado todas as 

sensações, desejos e até o reconhecimento do problema que impulsionará o 

indivíduo a realizar a compra ou não, incluindo também o seu comportamento 

de pós compra, onde esta etapa se torna relevante e poderá tornar o 

consumidor fiel à marca. 

De acordo com Vaz (2008, p.78) “a internet pode finalmente cumprir a 

promessa da customização em massa em que cada consumidor se sentirá 

especial e transmitirá essa percepção positiva para a marca da empresa”. 

Afirma também que:  

 

 

“Na internet a propaganda dá lugar à 
publicidade, o marketing de interrupção da lugar ao 
Marketing de relacionamento e de permissão, a forma da 
lugar ao conteúdo, a via de mão única da lugar ao 
dialogo e a participação, o corporativo ao flexível e 
orgânico, a campanha a idéia, o marketing de massa ao 
relacionamento com o individuo, os segredos da 
instituição a transparência absoluta e a empresa cede 
lugar ao consumidor; o spam da lugar ao viral.” 
(VAZ;2008; p.33) 

 
 
  

Com isso a internet passa a ser essencial para o plano de comunicação 

das empresas, principalmente para o mercado eletrônico, por estar no local 

onde o público esta, e por trazer a possibilidade de fazer com que cada 

consumidor se sinta único a cada contato, além do mais a internet oferece 

diversas maneiras de comunicação com o consumidor, portanto, a publicidade 

on-line é um bom caminho para atrair clientes e fortalecer a marca no mercado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mercado de vendas de artigos religiosos cresce cada vez mais no 

mercado online. Temos aqui um fator muito importante que a cultura social, a 

religião é predominante na influencia de qualquer pessoa, que a adota como 

um padrão de vida. A fé que move montanhas, também move o mercado 

online. Isso se dá a influencia de estarem ligados nas tendências e nos 

avanços tecnológicos. Estar por dentro que mercado pede é de extrema 

importância para o sucesso no negócio.  

Como foi citada acima a tecnologia tem avançado cada vez mais, e os 

consumidores avançam junto com ela nas suas exigências. Entender o 

comportamento do consumidor, saber o que querem mostrar a sua importância, 

faz com eles criem fidelidade a marca, se sintam parte dela.  

Os consumidores querem algo que seja de fácil acesso, que aperfeiçoe 

tempo, que facilitam suas vidas, por isso as empresas estão se adaptando ao 

mercado eletrônico, em um clique o mercado chega à casa do consumidor, isso 

é magnífico, a tecnologia é magnífica.  Lojas que estão inseridas nesse 

mercado eletrônico chegam a cidades de todo o Brasil, aumentando ainda mais 

o seu faturamento e lucro. E isso só é possível se fizerem um bom 

planejamento de marketing digital. 

Para se ter sucesso com o Marketing Digital é preciso conhecer o 

público que se deseja atingir, interagir com ele oferecendo conteúdo relevante, 

ser transparente, buscar o consumidor através de campanhas integradas com 

varias mídias, oferecerem serviços a que venha suprir as necessidades do 

cliente, integrá-lo na composição dos produtos, é preciso abrir as portas da 

empresa e criar relacionamentos. 

Por fim, com a internet a publicidade ganha um novo caminho a 

percorrer, cheio de novos desafios como trabalhar para um público 

segmentado levando informações nos anúncios que além de chamar a atenção 

do público possibilite a usabilidade e a interação por parte deste consumidor, 

para atingir esse objetivo é preciso conhecer o público alvo e oferecer algo que 

venha de encontro com suas necessidades e expectativas. 
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