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RESUMO 
 

DA SILVA, Diego Emílio. Marketing digital: e-commerce. 2015. 42fls. Trabalho de 
Conclusão de Administração, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 
 

O tema marketing digital trás um conceito com gigantesco crescimento no mundo 

atual e o objetivo do presente trabalho foi analisar o modo como esse modelo de 

marketing está influenciando os consumidores na compra on-line. Esta pesquisa 

demonstrou que as mudanças ocorridas no campo de marketing, por meio da junção 

da tecnológica de informação disponibilizado às pessoas, resulta na facilidade de 

transação comercial via internet, suprindo em boa parte o comércio convencional 

praticado por muito tempo. Trata-se de segmento relativamente novo que vem 

apresentando alta aderência entre as partes envolvidas, dada sua praticidade de 

uso. Considerando a apresentação acima, delimitou-se o presente tema em 

Marketing: e-commerce (comércio eletrônico). A motivação para trabalhar esse tema 

justifica-se pelo fato deste ramo estar em evidência, apresentando crescimento 

considerável. O tema é inédito na FCARP, e a pesquisa interdisciplinar envolve 

duas áreas de estudo e complementares entre tecnologia de informação e 

administração, onde a presente pesquisa pretendeu contribuir com a academia, 

quer seja do curso de Administração ou do curso de Tecnologia de Informação 

quanto à importância do uso de multi-instrumentos para desenvolvimento do 

marketing. 

 

Palavras-chave: Marketing digital, on-line, e-commerce. 
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ABSTRACT 

 
DA SILVA, Diego Emílio. Digital Marketing: e-commerce. 2015. 42 pgs. Conclusion 
Administration Course, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 

 

The digital marketing theme brings a concept with huge growth in the current world 

and the aim of this study was to analyze how this marketing model is influencing 

consumers when buying online. This research showed that the changes in the 

marketing field, through technological joint information available to people, resulting 

in ease of shopping via internet transaction, supplying largely conventional trade 

practiced for a long time. It is relatively new segment that has shown high adhesion 

between the parties involved, given its convenience of use. Considering the above 

presentation, the theme was delimited in Marketing: e-commerce (e-commerce). The 

motivation to work this issue is justified by the fact that this branch be in evidence, 

showing considerable growth. The theme is unprecedented in FCARP, and 

interdisciplinary research involves two areas of study and complementary to 

information technology and administration, where this research intended to contribute 

to the gym, whether the course of Directors or the course of Information Technology 

on the importance of using multi-tools for the development of marketing. 

 

Keywords: digital marketing, online, e-commerce. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema marketing digital trás um conceito extenso com um gigantesco 

crescimento no mundo atual. Este termo está ligado ao relacionamento entre 

mercado e clientes por meio digital. O objetivo do presente trabalho foi analisar o 

modo como esse modelo de marketing está influenciando os consumidores na 

compra on-line. Esta pesquisa demonstrou que as mudanças ocorridas no campo de 

marketing por meio da junção da tecnológica de informação disponibilizado às 

pessoas, resulta na facilidade de transação comercial via internet, suprindo em boa 

parte o comércio convencional praticado por muito tempo. Trata-se de segmento 

relativamente novo que vem apresentando alta aderência entre as partes envolvidas, 

dada sua praticidade de uso.  

Considerando a apresentação acima, delimitou-se o presente tema em 

Marketing: e-commerce (comércio eletrônico). 
A motivação para trabalhar esse tema Marketing Digital focalizando no e-

commerce (comercio eletrônico) justifica-se pelo fato deste ramo estar em 

evidência, apresentando crescimento considerável. A busca por este conhecimento 

despertou no pesquisador o interesse sobre o assunto, pois acredita-se que os 

conhecimentos adquiridos contribuirão para o seu crescimento profissional, uma 

vez que sua primeira formação no nível superior foi na área de Tecnologia de 

Informação, seguida do curso de Administração.   

O tema é inédito na FCARP, e a pesquisa interdisciplinar envolve duas áreas 

de estudos complementares entre tecnologia de informação e administração. Por 

outro lado, em termo nacional o assunto é de conhecimento amplo, porém em 

estudos separados. Geralmente os trabalhos de conclusão de curso são 

segmentados por área, mas nesta pesquisa pretendeu-se identificar a correlação 

entre o marketing (ADM) e o uso da tecnologia de informação (TI). Considerando 

ser um assunto de muita relevância dada a interdisciplinaridade e aplicabilidade.  

A presente pesquisa pretendeu contribuir com a academia, quer seja do 

curso de Administração ou do curso de Tecnologia de Informação quanto à 

importância do uso de multi-instrumentos para desenvolvimento do marketing. O 

assunto em questão vem tomando volume considerável em termos nacionais, 

portanto a escolha do tema envolve interesse regional, nacional e até internacional. 

No intuito de otimizar a acessibilidade aos produtos ou serviços por imagem digital, 
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muda-se substancialmente o modelo tradicional da prática mercadológica, levando 

em conta principalmente o perfil dos clientes mais exigentes quanto ao preço e 

produto diferenciado. É neste sentido que a presente pesquisa tem o foco no 

marketing digital. Sendo assim, pergunta-se: Qual a percepção do consumidor 

quanto à diferenciação entre comércio convencional e e-commerce? 

O objetivo geral deste trabalho foi conhecer a influência do e-commerce na 

atualidade em relação ao sistema convencional do marketing, identificando e 

descrevendo o processo do e-commerce vigente no mercado, detectando os 

usuários do e-commerce mediante pesquisa de campo, analisando e explicando a 

relação entre comércio convencional e e-commerce. 

Quanto à metodologia, a pesquisa foi desenvolvida com abordagem 

qualitativa e quantitativa, tendo como objetivos as pesquisas descritiva e explicativa; 

quanto à técnica de coleta de dados iniciou-se com levantamento bibliográfico e foi 

proporcionado um questionário on-line para coleta das informações. O método 

científico utilizado foi dialético, tendo como população os usuários da Internet 

independente de idade ou sexo, cuja amostra foi com base nos respondentes 

espontâneos e voluntários.  

O trabalho apresenta-se em 8 (oito) itens, sendo que, o primeiro constitui a 

parte introdutória, o segundo a contextualização, o terceiro a fundamentação teórica 

abordando os autores citados na pesquisa, no quarto relata a metodologia, o quinto 

item descreve a análise dos resultados, o sexto item relata as considerações finais, 

o sétimo as referências e o oitavo a apêndice. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A tecnologia em geral não é construída para uma única finalidade, mas sim 

para  aplicabilidade prática nas relações humanas e comerciais. 

Conhecer as tecnologias aplicáveis e possíveis resultados em um ambiente 

mercadológico, como construir um plano de aquisições, implementações, 

parametrizações, treinamentos e correções, é uma das atividades praticada por um 

profissional em SI (Sistema de Informação), a construção deste plano deverá 

obrigatoriamente ser fundamentada na dualidade, necessidade e possibilidade. 

A necessidade se apresenta na organização quando: aumentar a expansão 

territorial de suas vendas, diminuir os custos, alcançar objetivos e metas entre 

outras. Além destas constatações, podemos colocar os benefícios disponíveis aos 

usuários, como: menor exposição a vendedores, maior detalhamento do produto, 

uma ampla relação de preços instantaneamente, promoções, facilidade de aquisição 

entre outras oportunidades que este tipo de mercado pode proporcionar  

A possibilidade se concretiza quando as tecnologias aplicáveis são 

prontamente alcançadas pelo usuário, podendo assim a empresa utilizar-se das 

mesmas para seu crescimento organizacional. 

Este Trabalho de Curso descreve o caminho percorrido pelo marketing desde 

seu surgimento até os dias atuais, onde o mesmo trará ao leitor, não só o roteiro 

deste trabalho profissional, como irá demonstrar os benefícios apresentados com o 

modelo atual do marketing,  muito embora reconhece-se que o conteúdo exposto 

não encerra em definitivo a matéria, somente traz à luz sobre determinado estudo 

delimitado.  
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3 REVISÃO TEÓRICA 

 

De acordo com Vergara (2005, p.35) “denomina-se referencial teórico o 

capítulo do Trabalho de Curso que tem por objetivo apresentar os estudos sobre o 

tema, ou especificamente sobre o problema, já realizados por outros autores”. 
 

                
3.1 Planejamento Estratégico   
 

Figura 1 – Diagrama de Planejamento e gestão estratégica 

 
Fonte: Adaptado de SERRA; TORRES e TORRES (2002,  p. 35) 

 

Segundo Serra et al (2014, p. 5) “a palavra strategia, em grego, significa a 

qualidade e a habilidade do general...”. No quadro abaixo a definição da origem 

grada da palavra. 

 

Quadro1 – A origem da palavra estratégia 
 Stratós/stratia  Exército acampado  
 Stratéia  Expedição/campanha 
 Strategeo  Liderar como um general 
 Strategós  Comandante de exército 
 Strategia  Qualidade e habilidade 

do general 
Fonte: Serra et al (2014, p. 5) 

 

Serra et al (2014, p. 6) também destaca algumas definições de estratégia 

encontradas em dicionários: 

2. Análise do Setor de 
Negócios 

4.Análise Interna e Fatores 
Críticos de Sucesso - SWOT 7.AÇÃO 

6.Estratégias para 
Conseguir Vantagem 

Competitiva 

3.Visão(3.1) 
 

Missão (3.2) 
 

 e   
Valores (3.3) 

 

1.Análise do Ambiente 
Externo 

8.Avaliação por 
Indicadores de 
Desempenho 

9. Feedback 

5.Determinação de Objetivos 
Estratégicos (5.1) e Metas (5.2) 
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Quadro 2 – Definições de estratégia 

 Dicionário Definição 
 
 
 
Lello Universal, v.1 

Arte de combinar ação das forças 
militares, políticas, morais e econômicas, 
implicadas na condução de uma guerra 
moderna ou na preparação da defesa de 
um estado. Parte da arte militar que trata 
das operações e movimentos de um 
exército, até chegar à presença do 
inimigo. 

 
 
 
 
Polis Enciclopédia, Verbo da 
Sociedade e do Estado 

Em sentido lato atual a existência, 
real ou potencial, de um obstáculo, 
desafio, competição, antagonismo ou 
conflito entre duas partes ou mais 
entidades, empenhadas na aplicação 
concebida e concertada de conhecimentos 
apropriados e meios ou recursos 
adequados com vista à consecução de 
determinados fins ou objetivos. 

 
 
 
 
 
Grande Dicionário da Língua 
Portuguesa, Bertrand Editora 

1 - Arte de coordenar a ação das 
forças militares, políticas, econômicas e 
morais implicadas na condução de um 
conflito ou na preparação da defesa de 
uma nação ou comunidade de noções.  

2 – parte da arte militar que trata 
das operações e movimentos de um 
exército, até chegar, em condições 
vantajosas, à presença do inimigo.  

3 – arte de aplicar com eficácia os 
recursos de que dispõe ou de explorar as 
condições favoráveis de que porventura 
desfrute, visando o alcance de 
determinados objetivos 

Fonte: adaptado Serra et al (2014, p.6) 
 

Já quando o assunto é no âmbito empresarial Serra et al (2014, p. 6 e 7), 

destaca as seguintes definições: 

 

             Quadro 3 – Definições de estratégia empresarial        continua     
Livro Definição 
 
 
Strategy and structure, 1962 

A estratégia pode ser definida 
como a determinação das metas e dos 
objetivos de longo prazo da empresa, e 
a alocação dos recursos necessários à 
realização dessas metas. 

 
 
 
 

A estratégia corporativa é [...], em 
duas palavras, a vantagem competitiva. 
O objetivo do planejamento estratégico é 
permitir à empresa ganhar, da forma 
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The mind of the strategist, 1982 mais eficiente possível, uma margem 
sustentável sobre os seus competidores. 
A estratégia corporativa significa uma 
tentativa de alterar a força de uma 
empresa relativamente à dos seus 
concorrentes, da maneira mais eficaz. 

 
 
The concept of corporate 
strategy, 1980 

Estratégia é o padrão de 
objetivos, propósitos ou metas e 
principais políticas e planos para 
alcançar, expressos de forma a definir 
em que o negócio a empresa está ou 
deverá estar e o tipo de empresa que é 
ou deverá ser. 

 
 
 
 
 
Strategies for chance: logical 
incrementalism, 1980 

Estratégia é o padrão ou plano 
que integra as principais metas, políticas 
e seqüências de ações de uma 
organização num todo coeso. Uma 
estratégia bem formulada ajuda a 
agilizar e alocar os recursos da 
organização numa postura única e viável 
baseada nas suas competências e 
limitações internas, alterações 
antecipadas no ambiente e 
movimentações de oponentes 
inteligentes.  

 
 
Strategic management, 1995 

A estratégia de uma corporação é 
plano-mestre abrangente que estabelece 
como organização alcançará a sua 
missão e os seus objetivos. 

Fonte: adaptado Serra et al (2014, p. 6 e 7) 
 

Segundo Oliveira,  

 
Estratégia empresarial é a ação básica estruturada e desenvolvida pela 
empresa para alcançar, de forma adequada e, preferencialmente, 
diferenciada, os objetivos idealizados para o futuro, no melhor 
posicionamento da empresa perante seu ambiente (OLIVEIRA, 2010, p.10). 

 

A estratégia da empresa consiste no conjunto de mudanças competitivas e 

abordagens comerciais que são executadas para reforçar a posição da organização 

no mercado, promover a satisfação dos clientes e atingir os seus objetivos. 

 
Mudar é uma questão de sobrevivência para as organizações. Elas devem 
ser proativas. É o processo de planejamento estratégico que vai conduzí-las 
no desenvolvimento e formulação de estratégias que assegurem sua 
evolução continuada e sustentável (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p.25).  

 

       conclusão  
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De acordo com Oliveira (2010, p.11) os elementos básicos da estratégia são: 

 Os objetivos a serem alcançados; 

 As políticas que orientam ou limitam as estratégias a serem desenvolvidas;  

 Os projetos, com os diversos recursos da empresa alocados em suas 

atividades seqüenciais, para concretizar os objetivos definidos, dentro dos 

limites estabelecidos pelas políticas. 

Assim, podemos definir a estratégia como um conjunto de objetivos que a 

empresa pretende alcançar, visando seu crescimento organizacional, buscando suas 

metas. Lembrando que as estratégias hoje estabelecidas pelas empresas não são 

somente para o âmbito local e sim global, tendo em vista a tecnologia de informação 

como forte influente no mercado, com os clientes podendo realizar suas compras via 

internet. 

Neste atual cenário do mercado mundial Montgomery e Porter (1998, p. 199) 

cita que estamos vivendo na república da tecnologia. 

 
Nos negócios, esta tendência forçou os mercados na direção da 
uniformização. As corporações vendem produtos padronizados da mesma 
maneira em todos os lugares – automóveis, aços, produtos químicos, 
petróleo, cimento, commodities e equipamentos agrícolas, construção 
comercial e industrial, serviços bancários e de seguros, computadores, 
semicondutores, transporte, instrumentos eletrônicos, produtos 
farmacêuticos e telecomunicações, para mencionar apenas os mais óbvios 
(MONTGOMERY; PORTER, 1998, p.199).    

 

Podemos notar que todo produto pode hoje ser comercializado pela internet, 

por isso as empresas devem montar estratégias baseadas na tendência mundial do 

mercado on-line visando adequar-se a realidade do mesmo. 

 

 

3.2 Marketing 
 

De acordo com La Casas (2010, p.3), o marketing é uma atividade de 

comercialização que teve a sua base no conceito de troca. No momento em que 

pessoas e organizações começaram a desenvolver e necessitar de produtos e 

serviços. A troca caracteriza-se pela oferta de um produto com o recebimento de 

outro beneficio, ou podendo ser outro produto.  

Para que haja a troca, é necessário que cinco condições sejam satisfeitas: 
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1. Há pelo menos duas partes envolvidas. 

2. Cada parte tem algo que pode ser de valor para outra. 

3. Cada parte tem capacidade de comunicação e de entrega. 

4. Cada parte é livre para aceitar ou rejeitar a oferta. 

5. Cada parte acredita estar em condições de lidar com a outra. 

Kotler e Keller (2006, p.4) cita uma afirmação da American Marketing 

Association (Associação Americana de Marketing), sobre a definição de marketing: 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 do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e 

seu público interessado. 

 
Marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, preço, 
promoção e distribuição de idéias, bens e serviços, organizações e eventos 
para criar trocas que venham a satisfazer objetivos individuais e 
organizacionais. (BOONE, 1998 apud LAS CASAS, 2010, p.9) 

 

De acordo com Kotler e Keller (2006, p.6-8) o marketing se aplica em bens, 

serviços, eventos experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, 

informações e idéias; e ainda afirma também que um profissional de marketing 

busca uma resposta de outra parte, ou seja, do cliente potencial. Esses profissionais 

são treinados para estimular a demanda pelos produtos de uma empresa. Esses 

profissionais são responsáveis por gerenciar toda a demanda. 

La Casas (2010, p.36) argumenta que o administrador de marketing deve 

também exercer as outras funções administrativas de organizar e controlar, 

executar, além de planejar. As funções da administração, de forma sucinta, são: 

 Estabelecer os objetivos da organização. 

   Escolher e estudar o mercado selecionado e verificar as condições de 

atendê-lo. 

   Desenvolver o composto mercadológico. 

   Implementar o plano. 

   Controlar o plano para verificar se está alcançando seus objetivos. 

E os principais mercados de clientes que estes profissionais atendem são: 

Mercado consumidor, Mercado organizacional, Mercado global, Mercados sem fins 

lucrativos. 
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Nesse ramo de marketing os profissionais sempre necessitam estar atentos 

as tendências mercadologias, fazendo uma breve comparação com o esporte um 

técnico de futebol um dia entrevistado por um repórter disse o seguinte: 

 
O time adversário esta muito bem. É uma equipe de respeito que 
certamente será alvo de toda a atenção. Conhecendo a sua forma de jogar, 
mudei um pouco a formação de nossa equipe. Vamos jogar um pouco 
recuado e apenas dois jogadores ficarão na frente para aproveitar os 
contra-ataques. Estes jogadores atacantes têm uma velocidade melhor do 
que os adversários e certamente conseguiremos um bom resultado.(LAS 
CASAS 2010, p.59) 

 

Conforme esta afirmação notou-se que profissionais na área de marketing 

precisam mudar suas estratégias conforme exigido no exato momento. Na citação 

acima o técnico foi obrigado a mudar seu time para enfrentar um adversário 

considerado difícil para ele, tornando com isso, seu time mais competitivo. 

 

 

3.2.1 Evolução das definições de Marketing  
 

Segundo Cobra (1997, p.23) podemos destacar abaixo algumas definições 

sobre marketing. 

 

                   Quadro 4 – Evolução das definições de marketing       continua  
Autor Ano Definição de marketing 

1. American 
Marketing 
Association 

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

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 serviço.” 

3. Kotler e 
Sidney Levy 

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

4. William 
Lazer 

1969 “O marketing deveria reconhecer as dimensões 
societais, isto é, levar em conta as mudanças 
verificadas nas relações sociais.” 
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5. David Luck 1969 “O marketing deve limitar-se às atividades que 
resultam em transações de mercado.” 

6. Kotler e 
Gerard Zaltman 

1969 “A criação, implementação e controle de programas 
calculados para influenciar a aceitabilidade das 
idéias sociais e envolvendo considerações de 
planejamento de produto, preço, comunicação, 
distribuição e pesquisa de marketing.” 

7. Robert 
Bartis 

1974 “Se o 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 descoberta e interpretação das 
necessidades e desejos do consumidor para as 
especificações de produto e serviço, criar a 
demanda para esses produtos e serviços e continuar 
a expandir essa demanda.” 

9. Robert Hass 1978 “Marketing Industrial – “É o processo de descoberta 
e interpretação das necessidades, desejos e 
expectativas do consumidor industrial e das 
exigências para as especificações do produto e 
serviço e continuar através de efetiva promoção, 
distribuição, assistência pós-venda a convencer mais 
e mais clientes a usarem e continuarem usando 
esses produtos e serviços.” 

10. Philip Kotler 1997 É o processo de planejamento e execução desde a 
concepção, preço, promoção e distribuição de idéias, 
bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os 
objetivos de pessoas e de organizações. 

Fonte: Cobra (1997, p. 27) 
 

 

3.2.2 Abordagens de Marketing 
 

De acordo com Cobra (1997, p. 24) a definição do escopo de marketing inclui, 

muitas vezes, áreas tão diversas como: 

 Comportamento do consumidor 

 Preço 

 Compras 

 Administração de vendas 

 Gerencia de produtos 

 Comunicação mercadológica 

 Marketing comparativo 

 Marketing social 

 A eficácia da produtividade do sistema de marketing 

conclusão 
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 O papel do marketing no desenvolvimento econômico 

 Embalagem 

 Vias de distribuição 

 Pesquisa mercadológica 

 Aspectos sociais e ecológicos no marketing 

 Varejo 

 Atacado 

 Responsabilidade social de marketing 

 Distribuição física 

 E outros mais 

 

3.2.3 Modalidades de Marketing segundo Cobra 
 

Cobra (1997, p.35) afirma que entre as modalidades mais conhecidas do 

marketing, destacam-se: 

Marketing Social- aquele em que a qualidade das relações sociais é avaliada 

por indicadores sociais, como o índice de natalidade e de mortalidade, dados de 

saneamento básico e de qualidade de vida em geral etc. 

Marketing Político – o político num regime democrático é um produto e para 

conquistar votos utiliza todas as técnicas de marketing. 

Marketing de serviços – nos serviços em geral, é aplicável o conceito de 

marketing, seja em serviços de lazer como clubes, hotéis, motéis, seja em serviços 

em geral, desde serviços públicos de profissionais liberais ate de consertos, reparos, 

instalações, como oficinas de automóveis, bancos, seguros etc. 

Marketing Agrícola – a venda de produtos e serviços agropecuários pode ser 

regida por técnicas mercadológicas como, pesquisas, serviços ao cliente etc. 

Marketing Industrial – a especificação do produto, no processo de pré-

venda, a instalação do produto ou serviço e as garantias de pós-venda fazem parte 

das técnicas de marketing que podem ser adotadas para produtos e serviços 

industriais. 

Marketing de serviços de saúde – os serviços médicos, odontológicos e de 

saúde em geral, como hospitais, começam a compreender que o marketing não 
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administra a demanda de doenças, mas pode orientar a população sobre o melhor 

uso de serviços preventivos e de saúde em particular. 

 

 

3.2.4 Modalidades de Marketing segundo Oliveira 
 

Segundo Oliveira (2014), podemos destacar alguns principais tipos de 

marketing: 

Marketing de Relacionamento: O bom relacionamento da empresa com os 

clientes é o foco deste tipo de marketing. O desafio é planejar meios de alcançar 

uma comunicação efetiva com o público e excelência no atendimento. Criar laços da 

marca com os clientes é uma tarefa difícil e exige que a empresa promova ações 

contínuas sempre pensando na felicidade do consumidor. É preciso que a marca 

fique gravada na mente das pessoas de forma positiva, como uma empresa líder em 

qualidade, bom atendimento e que entende as necessidades de seu público. 

Marketing Social: A função do marketing social é promover a 

responsabilidade social da empresa através de ações solidárias em áreas de 

vulnerabilidade. As estratégias visam atender as necessidades básicas das pessoas 

que vivem em comunidades desfavorecidas. Essa atitude também objetiva no geral, 

mobilizar a sociedade para um comportamento coletivo e de compaixão ao próximo, 

pois parte da idéia de que o direito de ter qualidade de vida é de todos. Em outras 

palavras, o principal objetivo do marketing social é acabar com o individualismo e 

influenciar as pessoas a sair do comodismo e realizar ações sociais em benefício ao 

próximo. 

Marketing Direto: Um dos tipos de marketing que mais cresce no mundo, o 

marketing direto visa alcançar resultados rápidos através de ações lógicas e 

práticas. Estratégias como pesquisas de mercado, investimentos e retorno, 

identificação do perfil dos clientes atuais e consumidores em potencial, formas de 

aumentar os lucros, entre outras, são planejadas a fim de causar um retorno positivo 

em um curto prazo de tempo. Este tipo de marketing é totalmente baseado na 

eficiência da comunicação e assemelha-se ao marketing de relacionamento. Porém, 

sua principal diferença é o objetivo de obter resultados rápidos, principalmente 

através de pesquisas e estudos. 
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Marketing Indireto: O marketing indireto corresponde a estratégias de 

propaganda que visam associar a imagem da marca de forma discreta, através de 

produções culturais, programas de televisão, entre outros. No marketing indireto, a 

marca aparece em filmes, novelas e outras produções e, o consumidor não pode 

rejeitar o anúncio, pois não surge em forma de comercial. Este marketing é 

extremamente eficiente e mantém o logotipo do produto gravado no subconsciente 

dos consumidores. Mesmo que a pessoa não tenha prestado atenção na imagem, 

na hora de fazer as compras, o símbolo pode ser facilmente digerido como uma 

marca conhecida. 

Marketing de Resposta: Este marketing é responsável por solucionar os 

problemas de imagem e procurar as deficiências da empresa com o público externo. 

O marketing de resposta busca essencialmente o feedback das ações da empresa, 

a fim de descobrir o que precisa ser mudado e quais as estratégias que faltam ainda 

para o sucesso da instituição. Extremamente importante este marketing ajuda 

consideravelmente no crescimento e aperfeiçoamento do negócio e das vendas. 

Endomarketing: Focado na comunicação interna, o endomarketing visa 

buscar a satisfação dos funcionários e garantir que eles trabalhem felizes e 

motivados. Para isso, um conjunto de estratégias que valorize os empregados, 

amplie a produção e promova boas condições de trabalho deve ser planejada. A 

importância deste marketing é permitir que a própria corporação faça propaganda da 

marca para qual trabalha, pois, um servidor feliz pode atrair diversos consumidores 

em potencial. Além disso, a imagem interna é um reflexo da imagem externa e, por 

este motivo também, a equipe de trabalho merece uma atenção especial da gestão. 

Marketing Viral: O marketing social surgiu na medida em que as novas 

tecnologias foram ganhando espaço na vida dos consumidores. É um marketing 

focado nas redes sociais que objetiva criar formas de propagar uma imagem positiva 

da empresa na rede. Os efeitos do uso eficiente deste marketing assemelham-se ao 

que ocorre em uma epidemia. As ações, se. bem elaboradas e planejadas, podem 

correr pela rede, alcançando diversos consumidores ativos e clientes em potencial. 

Marketing de Fidelização: Este tipo de marketing, muito utilizado por 

companhias áreas e telefônicas, visa garantir que o cliente se torne um consumidor 

fiel. No geral, as estratégias do marketing de fidelização giram em torno de formas 

de oferecer vantagens aos clientes que consomem com freqüência. É um 

mecanismo que tenta enfrentar a competição de mercado, fazendo com que o 
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cliente sinta que será mais beneficiado se consumir o produto ou serviço de uma 

única empresa, ao invés de experimentar outras. 

Marketing Internacional: Para as empresas que visam ampliar os limites 

territoriais, as estratégias de marketing internacional são usadas a fim de tornar a 

marca conhecida em outros países. O objetivo é conquistar espaço no mercado 

exterior, porém, as estratégias adotadas precisam ser diferentes das utilizadas no 

próprio país. O maior desafio do marketing internacional é descobrir o perfil e as 

necessidades do público em potencial no exterior. 

Marketing Digital: Este tipo de estratégia comercial tem por objetivo criar 

canais de comunicação em meios digitais. A internet é muito utilizada na propagação 

deste marketing e, ações como a criação de newsletter e outras ferramentas são 

planejadas. Esses recursos permitem ao consumidor escolher qual conteúdo 

referente à empresa deseja absorver. Este tipo de marketing garante um controle do 

público que se manifesta em meio eletrônico e abre novos caminhos para o 

crescimento da empresa na rede. 

Dentre todas as definições de marketings citados acima, chegamos então no 

alvo de nosso trabalho, e agora iremos abordar detalhadamente sobre esse tema. 

 
 

3.2.5 Marketing Digital 
 

Com a chegada das novas tecnologias, as empresas mudaram a forma de 

administrarem seus negócios, é ai que a internet surge como uma maneira rápida de 

se fazer transações empresariais, modelo este do marketing conhecido como 

Marketing Digital. 

De acordo com Las Casas (2010, p. 335) “o marketing on line é um conjunto 

de transações eletrônicas que visam à transferência de produtos e serviços do 

produtor ao consumidor. ” Essa troca por meios digitais tornou muito mais ágil as 

transações do mercado. 

Segundo Kotler (2011, p.634) “canal de marketing on line é o que pode ser 

atingido por uma pessoa via computador e modem. ” O autor ainda diz que existem 

dois tipos de canais on-line:   
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 Canais comerciais on-line: várias empresas oferecem serviços de 

informações e marketing que pode ser acessado por assinantes que 

pagam uma taxa mensal. 

 Internet: teia global composta por 45.000 redes de computadores que 

tornam possível a comunicação instantânea, descentralizada e global.  

Las Casas (2010, p. 336) também afirma haver dois canais de marketing on 

line: canais comerciais e a internet.  

 Canais comerciais: são formados pelas empresas que oferecem seus 

serviços com pagamentos de taxas mensais. O consumidor faz a inscrição 

no site, paga uma taxa e passa a consumir diversos serviços. 

 Internet: consiste em um complexo de computadores ligados em rede que 

permite a troca no âmbito mundial. 

O crescimento deste tipo de mercado desenvolveu alguns benéficos para o 

cliente. Las Casas (2010, p.336 e 337) cita: 

 Conforto; 

 Rapidez; 

 Custos; 

 Informações; 

 Relacionamento mais próximo e a possibilidade de coletar dados com 

detalhamento maior; 

 Kotler (2011, p. 634) afirma que o marketing on-line fornece três importantes 

benefícios aos compradores potencias: 

 Conveniências; 

 Informação; 

 Menos exposição a vendedores e fatores emocionais; 

O autor ainda vai além e cita alguns benefícios que a empresa tem com este 

modelo de marketing: 

 Adaptações rápidas às condições do mercado; 

 Custos menores; 

 Desenvolvimento de relacionamento com o cliente; 

 Tamanho da audiência; 
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Ambos os autores citam os benéficos que os clientes têm com este modelo de 

marketing, com isso os mesmos não serão tão expostos em lojas e terão agilidade 

em suas compras. 

 
Quando você ouve falar de marketing digital, publicidade on-line, marketing 
web, publicidade na internet ou quaisquer outras composições criativas que 
se possa fazer dessas palavras, estamos falando  em  utilizar  efetivamente  
a  internet  como  uma ferramenta de marketing envolvendo comunicação, 
publicidade, propaganda e todo o arsenal de estratégias e conceitos na 
teoria do marketing.(TORRES, 2009, p. 45) 

 

Torres (2009, p. 69) apresenta seis ações estratégicas entre o marketing e a 

internet, listados na Quadro abaixo: 

 

Quadro 5 – O marketing e a Internet 
Estratégia de 

marketing 
Estratégia de 

marketing digital 
Ações táticas e 
operacionais 

Tecnologias e 
plataformas 
empregadas 
atualmente 

Comunicação 
Corporativa 
Relações 
públicas 

Marketing de 
conteúdo 

Geração de conteúdo  
Marketing de busca 

Bloggs 
SEO/SEM 

Marketing de 
relacionamento 

Marketing nas 
mídias sócias 

Ações em redes 
sócias 
Ações com blogueiros 

Orkut, Twitter, 
Facebook, 
Youtube, Linkedln 
etc. 

Marketing direto E-mail marketing Newsletter  
Promoções 
Lançamentos 

E-mail 
SMS 
 

Publicidade e 
propaganda 
Marketing de 
guerrilha 

Marketing viral Postagem de vídeos, 
animações e músicas 
Publicação de widgets  

Redes sócias 
Youtube 
Widgets virais 

Publicidade e 
propaganda 
Branding 

Publicidade on-line Banners 
Podcast e videocast 
Widgets 
Jogos on-line 

Sites e bloggs 
Mídias sociais 
Google Adwords 
 

Pesquisa de 
mercado 
Branding 

Pesquisa on-line Busca e clipping 
Monitoramento de 
marca 
Monitoramento de 
mídias 

Google 
Redes sociais 
Clipping 

Fonte: Adaptado Torres (2009, p. 69) 
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O autor ainda afirma que além das seis ações estratégias é necessário 

monitorar os resultados dessas ações para que possa controlar e agir na correção 

dos rumos. Assim, o marketing digital completo deve ser composto por sete ações 

estratégicas: 

 Marketing de conteúdo 

 Marketing nas mídias sociais 

 Marketing viral 

 E-mail marketing 

 Publicidade on-line 

 Pesquisa on-line 

 Monitoramento  

Essas ações estratégicas irão ficar interligadas ao monitoramento para que 

possam ser acompanhadas, onde cada ação poderá interferir na outra, ou até 

mesmo será difícil separar uma estratégia da outra. 

Turban e King (2004, p. 3) afirmam que comércio eletrônico (e-commerce), 

entende-se o processo de compra, venda e troca de produtos, serviços e 

informações por redes de computadores ou pela internet.  

Todo negócio feito pelas vias da internet é caracterizado como comercio 

eletrônico. Esta tendência de marketing deveria hoje ser utilizada em todos os ramos 

de comércio, já que através da internet podem se beneficiar na expansão de seus 

produtos. 
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4 METODOLOGIA 

 

Segundo Richardson (2012, p. 230) “Toda análise de conteúdo deve basear-

se em uma definição precisa dos objetivos da pesquisa”. 

A abordagem utilizada na presente pesquisa foi do tipo qualitativo e 

quantitativo. Qualitativo no sentido de termos utilizado de bibliografias redacionais 

que fundamentaram descritivamente o problema levantado, cujos dados numéricos 

foram levantados através da pesquisa de campo, posteriormente transformados em 

informações que comprovaram as propostas qualitativas. Identificamos a abordagem 

quantitativa na transformação dos dados qualitativos em numéricos resultando em 

quadros e gráficos. 

De acordo com os objetivos estabelecidos no projeto, a presente pesquisa foi 

descritiva e explicativa. Descritiva no sentido de descrever o fato e-commerce, as 

suas características e o fenômeno do comércio digital em si. Explicativa porque as 

descrições carecem de explicações que tornem clara os problemas levantados. As 

explicações foram abstraídas a partir de renomados autores e de sites com grau de 

alta confiabilidade.   

Para embasar o trabalho, a técnica para coleta de dados foi utilizada a rede 

de Internet mediante um questionário com questões estruturadas e fechadas, que 

foram disponibilizadas aos respondentes via on line. 

O método científico denominado dialético segundo Marconi e Lakatos, 

penetra no mundo dos fenômenos que ocorre na natureza e na sociedade. Sendo 

assim, podemos classificar a presente como método dialético, pois a pesquisa foca 

no porquê das mudanças comportamentais sociais. 

Quanto aos procedimentos técnicos foram utilizadas a bibliográfica e 

levantamento. Bibliográficas no sentido de fundamentar o problema levantado 

mediante pesquisa em livros e revistas especializadas. Mediante o procedimento 

bibliográfico, elaborou-se o questionário para procurar identificar as preferências dos 

entrevistados. O levantamento foi efetuado mediante aplicação de questionário via 

Internet. 

Levando em conta os objetivos a serem alcançados, definiu-se como 

instrumento de coleta de dados o questionário que se caracteriza por ser uma série 

de questões apresentadas ao respondente. Portanto, os dados atinentes a presente 

pesquisa foi coletada através de um questionário eletrônico disponibilizado na 
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ferramenta Google.Forms que coleta e organiza informações em quantidades 

desejadas. 

Quanto aos sujeitos participantes, o universo se limitou nos internautas que 

se utilizam do meio eletrônico para compra, independente da sua localização 

geográfica, cultural, poder aquisitivo, racial ou outras.  

A população foco da nossa pesquisa foram os internautas em geral. E a 

amostragem foi proporcional aos respondentes, sendo amostras não-probabilísticas 

e intencionais pelo fato dos respondentes serem escolhidos acaso para a amostra 

que representem o “bom julgamento” dos internautas compradores via Internet.  
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5 ANALISE DOS RESULTADOS 

 
Efetuou-se a análise em dois blocos, sendo as questões 1 a 4 direcionados 

para caracterização dos entrevistados e as questões 5 a 13 para pesquisa em si, as 

quais foram abaixo relacionados.  

 
5.1 Caracterização dos Entrevistados  
 

 
 

Gráfico 01 – Gênero 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 
Gráfico 02 - Idade 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
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Gráfico 03 – Nível de Escolaridade 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 
Gráfico 04 – Possui acesso à Internet 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Na caracterização dos respondentes da pesquisa constante nos gráficos 01 a 

04 constatamos a predominância do sexo feminino com 80%, idade até 30 anos com 

90%, com formação escolar superior (completo ou incompleto) com 77%, e 100% de 

possuidores do acesso à Internet.  

Sendo assim, o levantamento ocorreu com jovens, do sexo feminino, nível de 

escolaridade superior completo e incompleto, além de acesso integral à Internet.   
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5.2 Questões da Pesquisa  

 

Gráfico 05 – Conhece o E-commerce 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Conforme gráfico 05, a maioria dos pesquisados 80% conhecem o e-

commerce, portanto acredita-se que utilizam deste meio para compras. Um fato 

curioso que podemos destacar, e que 20% não conhecem este tipo de comércio, 

portanto carece de identificar o fato. 

 

Gráfico 06 – Confia no E-commerce 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
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No gráfico 06, podemos identificar que 23% dos respondentes não confiam 

neste tipo de comércio, sendo que 77% confiam, acreditando-se assim que estes 

realizam suas compras com freqüência nos meios eletrônicos. 

 

Gráfico 07 – Para você o e-commerce traz mais benefícios que o comércio 
convencional 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

No gráfico 07, podemos analisar que 25% dos respondentes afirmam que o e-

commerce não traz benefícios para o consumidor e 75 % das pessoas acreditam 

que sim. Podendo assim afirmar que a maioria conhece os benefícios que este tipo 

de comércio proporciona para seus usuários, como facilidade de acesso, promoções 

e lançamentos. Percebe-se uma coerência entre gráfico 6 e 7.  

 

Gráfico 08 - Segmento principal que você faz suas compras 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
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No gráfico 08, podemos notar que 47% das pessoas utilizam o comércio 

eletrônico para comprar no segmento de vestuários, 28% celulares, 10% informática, 

10% móveis e eletrodomésticos, 5% medicamentos, e conforme podemos notar 

nenhum dos participantes da pesquisa utiliza deste meio para compras no ramo de 

higiene pessoal.   

 

Gráfico 09 – Nível de satisfação com os serviços prestados 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

No gráfico 09, podemos notar que 75% dos participantes escolheram o nível 

de satisfação dos serviços prestados como bom, e 25 % ótimo, sendo assim 

constata-se que a maioria dos usuários deste tipo de comércio aprovam o modelo.  

 
Gráfico 10 – Ponto forte 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
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No gráfico 10, podemos analisar que 80% dos participantes responderam que 

o ponto forte do comércio eletrônico é o preço, e 20% qualidade do produto, sendo 

que nenhuns dos mesmos optaram pela opção prazo de entrega. Tendo como ponto 

forte deste tipo de comércio o preço atrativo e a qualidade do produto com acesso 

facilitado com maior comodidade. 

 
Gráfico 11 – Ponto fraco 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

No gráfico 11, podemos analisar que 58% dos participantes optaram pelo 

prazo de entrega como principal ponto fraco, e também a devolução 35%, preço 5% 

e qualidade do produto 2%. Pode-se concluir que, um bom ajuste na logística de 

entrega e de devolução poderá tornar-se instrumento de alta competitividade.  

 

Gráfico 12 – Avaliação do E-commerce 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
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No gráfico 12, podemos analisar que 83% dos participantes avaliaram o e-

commerce como bom, 12% ótimo, 5% regular, e 0% para opções ruim e péssimo, 

podendo assim ser observado que os praticantes deste comércio estão avaliando de 

forma positiva este modelo. 

 

Gráfico 13 – Avaliação do comércio convencional 

 

17%

50%

33%

0% 0%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

No gráfico 13, percebemos que 50% avaliaram o comércio convencional 

como bom, 33% regular, 17% ótimo e 0% de ruim e péssimo. Podendo notar que 

mesmo com a opção do comércio eletrônico os participantes também avaliam de 

forma positiva o modelo de comércio convencional. Permanece o princípio da 

observação física do produto, além da necessidade de portar imediatamente a 

mercadoria adquirida. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O assunto em evidência colocou em pauta duas áreas distintas, a internet 

como ferramenta de compras e o marketing, sendo assim o pesquisador efetuou 

uma abordagem ampla dos dois segmentos o que lhe ocasionou um esforço maior 

nos estudos. O desenvolvimento desta onda digital e tecnológica está criando um 

novo tipo de consumidor, proporcionando novas perspectivas, desafios e 

oportunidades para os que sabem viver com essa revolução, sejam empresas ou 

pessoas comuns.   

 O marketing digital consiste em utilizar a internet como ferramenta para 

difusão de comunicação, publicidade, propaganda e todo o conjunto de estratégias e 

conceitos já conhecidos na teoria do tradicional marketing. A junção destas teorias 

com a tecnologia e internet provocou uma mudança nos perfis dos consumidores, 

levando as empresas a repensarem suas estratégias comerciais.  

A intenção inicial do pesquisador era identificar a busca automática utilizada 

pelas grandes empresas no oferecimento imediato de informações com base na 

sondagem do consumidor, assim proporcionando uma resposta instantânea sobre 

seus interesses e desejos. 

O consumidor também vem mudando seu comportamento frente a toda essa 

ascensão digital e passa a ser o foco de estudos por muitos que tentam desvendar o 

que as pessoas fazem na internet e se ela provoca influência em sua decisão de 

compra. Sabe-se que o marketing tem como propósito satisfazer as necessidades e 

desejos dos consumidores através de produtos e serviços.  

No presente trabalho podemos notar que no ambiente de pesquisa em uma 

amostragem de 40 participantes com pleno acesso à internet, e sendo a maioria 

deles conhecedor do e-commerce, percebe-se que este tipo de comércio acarreta 

benefícios aos consumidores, tendo eles avaliado como fator positivo este modelo, 

qualificando-o como bom ou ótimo, sendo que esta mesma maioria qualifica o 

comércio convencional de forma também positiva, cujas respostas atendem 

plenamente a problematização constante no projeto.  

O presente trabalho mostra a importância de estar sempre se atualizando, 

pois com o surgimento do marketing digital, o processo de desenvolvimento e a 

aplicação das estratégias estão ainda mais competitivos. Os empresários começam 
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a descobrir melhores formas de estratégias que possibilitam a visibilidade de suas 

empresas, conseguindo, desta forma, atingir metas de venda e a plena satisfação de 

seus clientes através da venda on-line, disseminando a marca de sua empresa em 

vários meios digitais.  

Podemos considerar que mesmo avaliando o e-commerce de forma positiva, 

as pessoas ainda estão habituadas com o modelo tradicional do marketing, sendo 

que na maioria das vezes uma simples atenção de um vendedor pode ser vista de 

forma positiva pelo cliente como um ato cativador (marketing de relacionamento), 

uma vez que nas compras on-line ele não tem contato pessoal com vendedores, 

pois mesmo com as mudanças na área do marketing as pessoas ainda sentem 

necessidades de se comunicar e conversar, para que assim estejam realmente 

satisfeitas naquilo que almejam.  

Concluímos ainda que do ponto de vista tecnológico, um projeto de marketing 

digital, mesmo após sua implementação, não pode ser considerado definitivo, pois 

existem inúmeros fatores que exercem forte pressão provocando atualizações, 

exigindo constante atenção às novas tendências e inovações, e para que um 

profissional não seja pego de surpresa por mudanças, deverá manter-se bem 

informado e atualizado no seu ramo de trabalho. 

 

. 
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APÊNDICES A - Questionário Eletrônico Adaptado ao GOOGLE FORMS 
 

Caro participante, 
Este questionário de pesquisa tem por objetivo identificar os níveis de 

confiança no comercio eletrônico. Ele faz parte do meu Trabalho de Conclusão de 
Curso sobre Marketing digital: e-commerce. Solicito que leia atentamente cada 
questão e responda-a da forma que achar mais conveniente. 

Conto com vossa contribuição. 
Obrigado. 

Acadêmico Diego Emílio da Silva – Graduando/Bacharelando em Administração da 
Faculdade Católica Rainha da Paz - FCARP. 

 
I CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS  

1. Gênero: 
() Feminino 
() Masculino 
 
2. Idade: 
() Até 21 anos 
() Entre 21 e 30 anos  
() Entre 30 e 40 anos  
() Entre 40 e 50 anos  
() Mais de 50 anos 
 
3. Nível de escolaridade:  
() Nível superior completo 
() Nível superior incompleto 
() Nível médio completo 
() Nível médio incompleto 
() Fundamental completo 
() Fundamental incompleto 
 
4. Possui acesso a internet: 
() Sim 
() Não 
 
II QUESTÕES DA PESQUISA  

5. Conhece o E-commerce (comercio eletrônico): 
() Sim 
() Não 
 
6. Confia no e-commerce: 
() Sim 
() Não 
 
7. Para você o e-commerce traz mais benefícios que o comercio convencional: 
() Sim 
() Não 
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8. Segmento principal que você faz suas compras: 
() Vestuários 
() Medicamentos 
() Higiene pessoal 
() Móveis e eletrodomésticos 
() Informática 
() Celulares 
 
9. Nível de satisfação com os serviços prestados: 
() Ótimo  
() Bom 
() Regular  
() Ruim 
() Péssimo  
 
10. Ponto forte: 
() Preço 
() Qualidade do produto 
() Prazo de entrega 
 
11. Ponto fraco: 
() Preço 
() Qualidade do produto 
() Prazo de entrega 
() Devolução 
 
12. Avaliação do e-commerce: 
() Ótimo  
() Bom  
() Regular  
() Ruim 
() Péssimo 
 
13. Avaliação do comercio convencional: 
() Ótimo  
() Bom  
() Regular  
() Ruim 
() Péssimo 


