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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar os impactos do marketing digital no 

branding de uma empresa do setor de serviços, por meio de um estudo de caso. Os principais 

pontos abordados foram marketing, marca, branding, marketing digital, internet e suas mídias 

sociais e marketing de serviços. Os principais autores citados foram: Kotler; Keller; Barbosa; 

McCarthy; Sheth; Waterschoot; Cosenza, Moré, Ribas e Lima. A pesquisa foi realizada na 

base de dados da empresa, levantando as opções de marketing utilizados em conjunto com 

uma entrevista semiestruturada com os sócios da empresa. Os dados digitais foram coletados 

e analisados, por meio de gráficos. Como resultados, verificou-se que os investimentos em 

marketing no Facebook tendem a ter um prazo de duração de efeito, ou seja, os indicadores 

aumentaram significantemente enquanto estava-se investindo e, quando o investimento foi 

finalizado, eles estagnaram ou diminuíram. A lista de e-mails online da empresa foi a que 

apresentou melhores indicadores, comparadas às outras listas criadas por meios off-line. 

Verificou-se, também, que quanto maior o número de atualizações exibidas no LinkedIn, 

maior a interação entre seus usuários. Por meio dos dados do site, o público-alvo digital da 

empresa foi identificado e este público não é o mesmo que foi analisado pelo histórico de 

clientes físicos da empresa. Ainda por meio do site, verificou-se que parte dos visitantes 

atuais são pessoas que estão retornando ao site e este fator mostra que o investimento em 

marketing digital para o posicionamento da marca da empresa no mercado está obtendo 

resultados positivos. 

 

Palavras-chave: marca; marketing digital; branding; marketing de serviços; gestão da marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to demonstrate the impacts of the branded digital marketing of a 

service sector company, through a case study. The main topics analyzed were marketing, 

branding, Internet and its social media and services marketing. The authors cited were: Kotler; 

Keller; Barbosa; McCarthy; Sheth; Waterschoot; Cosenza, Moré, Ribas e Lima. The search 

was conducted in the company's database, raising as marketing options used with a semi-

structured interview with the company's partners. The digital data were collected and 

analyzed using graphs. As a result of this, it was found that Facebook marketing investments 

tended to have a duration of effect. In other words, indicators increased significantly while 

investing and when the investment was finalized, they stagnated or declined. The company's 

online e-mail list was the one that presented the best indicators, compared to other lists 

created offline. Also, it was verified that the higher the number of updates displayed on 

LinkedIn, the greater the interaction among your users. Through site data, the company's 

digital audience has been identified and this audience is not the same as that reviewed by the 

company's physical customer history. Also through the site, it was verified that some of the 

current visitors are people who are returning to the site and this factor shows that the 

investment in digital marketing for the positioning of the brand of the company in the market 

is obtaining positive results. 

 

Keywords: brand; digital marketing; branding; services marketing; brand management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criação da internet é tão importante no contexto histórico quanto a invenção da 

máquina a vapor, que possibilitou a criação das ferrovias que, por sua vez, determinou a 

reavaliação dos conceitos de tempo e espaço. Da mesma forma como a máquina a vapor foi a 

base para a Revolução Industrial, a internet representa a base da Revolução da Informação, 

sendo responsável pela mudança da forma de produção, pelo desenvolvimento de novos 

meios de relações sociais e de grandes corporações no mundo todo.  (DRUCKER, 2000) 

De acordo com Turban et al. (2000), diversos são os benefícios que a internet vem 

trazendo para o marketing, entre eles os menores custos e a grande eficiência em distribuir 

mídias e informações para o mundo. A internet vem sendo um dos meios mais utilizados para 

a divulgação e marketing das empresas, o que representa novas oportunidades de gerar 

relacionamentos com potenciais clientes. Por meio das mídias sociais, presentes na internet, as 

pessoas são impactadas com mais facilidade pelas empresas, que criam ou reforçam a imagem 

da sua marca sem precisar de um ambiente físico para isso. 

Os atrativos oferecidos pela internet vêm expandindo novos horizontes e 

proporcionando, gradativamente, que os grandes e pequenos negócios possam concorrer de 

igual para igual, valendo-se da democratização oferecida por esse meio de comunicação 

(LIMEIRA, 2003). “O processo de troca na era da informação passou a ser iniciado e 

controlado pelo cliente. As empresas e seus representantes são mantidos a distância até que o 

cliente os convide a participar da troca de informações ” (KOTLER, 2000, p.682). Segundo 

Laudon e Laudon (2000), por meio das mídias sociais, o consumidor passa a ter mais acesso a 

informações e isso facilita a criação de opiniões sobre determinado produto e possibilita que 

sejam realizadas comparações com produtos semelhantes, além da maior comodidade 

proporcionada. 

De acordo com Kotler (1998), o serviço online que permite a visualização do tamanho 

da audiência por empresas é um dos principais benefícios da internet. O marketing digital 

permite a apresentação de novos produtos ou serviços e campanhas promocionais de forma 

imediata, uma vez que a internet permite a mensuração de pesquisas, visitas e visualizações. 

Este autor, sustenta ainda que o marketing online apresenta pelo menos quatro grandes 

vantagens. A primeira é a acessibilidade às empresas, pois elas podem enfrentar seus custos. 

A segunda é que não há limite real de espaço para propaganda, em contraste com outros 

meios como rádio, televisão e mídias impressas. A terceira vantagem é que o acesso e a 
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recuperação das informações são rápidos, comparados com o correio ou com o fax. A quarta 

vantagem é a rapidez e a privacidade das compras. 

“As mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião e podem ajudar a 

construir ou destruir uma marca, um produto ou uma campanha publicitária. ” (TORRES, 

2009, p.111). O marketing digital possibilita um envolvimento interativo da empresa com o 

consumidor e existe como consequência os efeitos de rede, onde o cliente tem uma maior 

condição de contribuir para melhorar ou piorar a imagem de uma empresa.  

Como visto, uma empresa deve desenvolver estratégias para obter notoriedade no 

mercado e para criar ou consolidar a imagem da marca, oferecendo qualidade nos seus 

produtos ou serviços em conjunto com os fatores que influenciam no comportamento dos 

consumidores. “Todo mundo gosta de ser tratado como alguém importante. A capacidade de 

fazer cada cliente se sentir especial e importante constitui o ponto crucial para estabelecer 

empatia”. (KOTLER et al., 2002, p.58) 

Segundo Kotler e Armstrong (1998), fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais 

influenciam o comportamento do consumidor em relação a compra. Estes fatores estabelecem 

uma relação entre o produto e o consumidor e por isso se torna necessário que as empresas os 

reconheçam para utilizar as ferramentas de gestão da marca de forma estratégica. Para 

reconhece-los a organização deve ouvir e conhecer as necessidades do seu público-alvo 

A gestão da marca é também conhecida como branding, que é definida por Guimarães 

como: “O branding é uma filosofia de gestão de marca, ou seja, uma maneira de agir e pensar 

sobre uma determinada marca”. (GUIMALHÃES, 2003, p. 87) 

A marca é definida por Pinho como: “síntese dos elementos físicos, racionais, 

emocionais, e estéticos nela presentes e desenvolvidos através dos tempos” (PINHO, 1996, p. 

43). A marca destina-se a identificar e diferenciar um produto ou serviço de seus 

concorrentes. Porém, a marca atua em diversos e complexos papéis. Neste cenário, surgiu a 

necessidade da utilização de um processo de gestão de marcas que tem como objetivo 

contribuir para que os consumidores reconheçam e sejam fiéis a marca. (AAKER, 1998) 

 

1.1 PROBLEMA 

 

No momento em que uma empresa investe em marketing digital, ela está promovendo 

a sua marca, pois estará expondo sua imagem para o mundo por meio da internet. O benefício 
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de tal exposição irá depender da qualidade do serviço ou produto oferecido, dos preços 

cobrados, da interação entre a empresa e o consumidor e de muitos outros fatores.  

Neste contexto, pode-se identificar que há relação entre marketing digital e o branding 

de uma empresa, pois o mesmo contribui com o posicionamento da marca no mercado e deve 

apontar os desalinhamentos em sua identidade, ou seja, se por algum motivo a empresa vir a 

falhar em seus serviços, o maketing digital irá ajudá-la a identificar essa falha. Neste sentido, 

o problema deste trabalho consiste em responder a seguinte questão: quais os impactos do 

marketing digital no branding de uma empresa do setor de serviços? 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: Este estudo teve como objetivo principal avaliar os impactos do 

marketing digital no branding de uma empresa do setor de serviços, considerando a  

importância dos conceitos de gestão de marca em conjunto com o marketing online. 

 

Objetivos específicos: 

• Levantar as ações de marketing digital para a construção da marca; 

• Identificar o público atingido pelo marketing digital; 

• Identificar que tipos de instrumentos a organização utiliza para medir o desempenho 

do marketing digital e o alcance dos objetivos; 

• Identificar as ações de marketing digital que geraram melhores resultados. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O marketing digital tem sido relevante para as empresas, tendo em vista a quantidade 

de pessoas que buscam informações na internet: espaço caracterizado por disponibilizá-las em 

maiores quantidades e transparência. De acordo com uma estimativa realizada pela Nielsen 

Ibope (2014), o Brasil em 2014, superou 120 milhões de pessoas com acesso à internet, 

utilizando esse meio de comunicação para estudos, pesquisas, compras e comunicação com 

amigos por meio das redes sociais. 

De acordo com Kotler (1998), um dos grandes benefícios do marketing online é que 

por meio da internet há uma maior oferta de produtos e de serviços, podendo o consumidor 
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adquiri-los quando e onde quiser e muitas vezes com o custo reduzido. A comodidade, 

conforto e a facilidade de acesso estão sendo cada vez mais buscados pelo público-alvo. 

A internet é um meio onde as pessoas podem manifestar publicamente a sua satisfação 

ou a sua indignação por determinado produto ou serviço, o que oferece ao consumidor a 

possibilidade de interferir na imagem da empresa. Por não existir fronteiras físicas na internet 

e pela facilidade que ela proporciona para uma empresa divulgar os seus produtos e estreitar o 

relacionamento com o seu público, a empresa tem a possibilidade de melhorar a sua imagem e 

obter notoriedade e reconhecimento da sua marca mundialmente. Segundo Kotler (1998), os 

benefícios fornecidos às empresas por meio dos serviços online são muitos, alguns deles são 

as adaptações rápidas às condições do mercado, os menores custos, o desenvolvimento de 

relacionamento com o cliente e o tamanho da audiência. 

Segundo Barbulho (2001), há uma grande batalha pela conquista ou pela manutenção 

da fidelidade, confiança e da parceria da clientela, tendo em vista que a mesma está se 

tornando mais exigente com o passar do tempo e a concorrência está crescendo. Então, deve-

se ter total preocupação com a qualidade dos serviços prestados e o custo deve ser o menor 

possível para possibilitar que a empresa consiga vencer a concorrência.   

Dispor de um produto de qualidade e oferecê-lo por um bom preço não é mais o 

suficiente para que uma empresa consiga se estabelecer no mercado. Por esse motivo o 

branding é essencial para o marketing de uma empresa. 

A eficiência, a versatilidade e a troca de informações que a internet proporciona e o 

papel essencial que o branding proporciona na gestão de uma empresa, faz com que esse 

atrelado ao marketing digital seja um interessante tema de estudo. 

Analisando estas informações, o presente trabalho justifica-se pelo atual período, onde 

as empresas devem se habituar as transformações do perfil do consumidor visando encontrar 

meios de atrair potenciais clientes por meio da internet, agregando valor a sua marca. Este 

estudo será oferecido como subsídio para a comunidade acadêmica aprimorar conhecimentos 

sobre o assunto, incentivando estudos sobre as novas necessidades e tendências do mercado. 

Além de proporcionar maior conhecimento para a formação profissional do autor. 

 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Os resultados esperados são: 

• Oferecer uma visão sobre o tema; 
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• Conhecer os impactos do marketing digital sobre o branding de uma empresa 

de consultoria; 

• Possibilitar melhorias na atuação da empresa na internet, por meio da análise 

dos dados digitais. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

1.5.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma microempresa de consultoria, especializada na 

área de gestão, localizada no Estado do Rio de Janeiro. Além do estudo com base na literatura 

referente ao assunto, foi realizada uma coleta dos dados da empresa. Estes dados englobam as 

mídias sociais utilizadas, o alcance de cada uma delas, a interação entre a empresa e seu 

público atingido e a identificação do público-alvo atingido. 

Estes dados foram transcritos para o Excel, programa de tabulação de dados, onde 

foram gerados gráficos, os quais foram interpretados, comparados e analisados de forma 

quali-quantitativa para identificar quais são os impactos do marketing digital sobre a marca da 

empresa. 

Tomando como base a taxionomia proposta por Vergara (2009), a pesquisa pode ser 

classificada: 

a) Quanto aos fins – A pesquisa é descritiva, possibilitando correlações entre 

marketing digital e branding e definindo suas naturezas. 

b) Quanto aos meios – A pesquisa é documental e ao mesmo tempo foi realizado 

um estudo de caso. Documental, porque colheu as informações em documentos da empresa. 

Estudo de caso, pois foi realizado um estudo de uma empresa específica com caráter de 

profundidade e detalhamento.  

 

1.5.2 Instrumentos e métodos 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos e métodos: 

1. Pesquisa bibliográfica;  

2. Pesquisa na base de dados da empresa; 

3. Levantamento das opções de marketing utilizados pela empresa; 
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4. Entrevista semiestruturada com os sócios da empresa, tendo como objetivo 

conhecer melhor a empresa; 

5. Coleta de dados digitais; 

6. Análise dos dados do marketing digital na empresa, por meio de gráficos; 

7. Levantamento dos tipos de propagandas digitais que a empresa utiliza; 

8. Análise da periodicidade das propagandas digitais publicadas; 

9. Verificação dos impactos que o marketing digital causa no branding da 

empresa, por meio do histórico de dados digitais e por meio da análise do público alcançado 

pelas mídias sociais. 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada com os sócios para entender o 

funcionamento da empresa, verificar quem são os principais responsáveis pelo marketing e 

descobrir como os colaboradores contribuem para o branding da empresa. A entrevista com 

os sócios foi feita diretamente no local de trabalho. 

Posteriormente, foi realizada uma análise dos dados obtidos a fim de avaliar o alcance 

do marketing digital. A análise dos dados servirá como base para a formulação do 

diagnóstico, o qual possibilitará a identificação dos impactos no marketing digital no 

branding da empresa. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Foram coletados dados de uma microempresa, localizada no Rio de Janeiro, que presta 

serviços de consultoria empresarial, com a finalidade de avaliar o alcance do marketing digital 

adotado e verificar se há influência do marketing digital no branding dessa empresa. Além 

disso, este estudo teve seu foco voltado para uma microempresa do setor de serviços, os seus 

resultados não podem ser considerados para todos os tipos de empresas e outros fins de estudo 

e aplicação, visto que cada caso possui suas particularidades.  

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi estruturado em 5 capítulos, da seguinte maneira: 

• Capítulo 1- Introdução: responsável pela contextualização do tema, definição 

do problema em forma de pergunta, justificativa do estudo, objetivo geral e específicos, a 

metodologia a ser utilizada, a delimitação da pesquisa e os resultados esperados. 
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• Capítulo 2 - Referencial teórico: apresenta os conceitos necessários para a 

compreensão do estudo, os quais servem como base para a expansão deste estudo. 

• Capítulo 3 - Estudo de caso: apresenta a empresa a ser estudada, descreve a sua 

atuação no mercado. Em seguida estão presentes a coleta e a análise de dados, onde é possível 

observar os impactos do marketing digital no branding da empresa.  

• Capítulo 4 – Descrição dos resultados: este capítulo apresenta os resultados 

obtidos por meio da coleta e análise de dados. 

• Capítulo 5 - Conclusão: neste capítulo está a conclusão final do projeto obtida 

por meio do estudo. 
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2. REFENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DIFERENÇA ENTRE MICROEMPRESA E PEQUENA EMPRESA 

 

De acordo com o SEBRAE (2016):  

 

A microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos 

órgãos competentes, que aufira em cada ano calendário, a receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00. (SEBRAE, 2016). 

 

Ainda segundo o SEBRAE (2016), uma empresa é enquadrada como de pequeno porte 

no Brasil, se a sua receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior é R$ 

3.600.000,00.  

  

2.2 MARKETING 

 

Segundo Kotler (2000), o marketing tem como tarefas principais a criação, a 

promoção e o fornecimento de bens e serviços aos clientes, podendo eles serem pessoas 

físicas ou jurídicas. O marketing e seus profissionais, envolvem-se nas atividades de bens, de 

serviços, de eventos e de pessoas, de propriedades, organizações, ideias e lugares. De acordo 

com Kotler (1998): “O conceito de marketing assume que a chave para atingir as metas 

organizacionais consiste em ser mais eficaz do que os concorrentes para integrar as atividades 

de marketing, satisfazendo, assim, as necessidades e desejos dos mercados-alvos.”(KOTLER, 

1998, p. 37). 

De acordo com Maso (2010), a função básica do marketing é identificar as 

necessidades dos consumidores e desenvolver produtos que possam atendê-los. Desta forma, 

o marketing deve ter como função determinar os mercados alvo que a organização pode 

atender adequadamente, fazendo o planejamento de novos produtos, serviços ou programas 

que possam satisfazer as necessidades de consumo. Buscando também, que os colaboradores 

da organização pensem em como melhor servir os consumidores. De acordo com AMA 

(2008): “Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, 

oferecer e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e para a 

sociedade como um todo. ” (AMA, 2008). 
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Segundo Cavallini (2008), também é necessário prestar atenção aos concorrentes, já 

que a todo tempo aparecem novas estratégias que podem influenciar o mercado, exigindo das 

empresas um cuidado maior com o seu planejamento de marketing e uma alteração de 

postura. 

Partindo da ciência de que a empresa não se limita somente ao consumidor e se atenta 

para o seu público, Ogden e Crescitelli (2007) classificam o público em grupos: interno, 

intermediário, comunidade e consumidor. 

O público interno é composto pelos colaboradores da empresa, os quais estão em 

contato direto com a produção e com as ações da empresa. O público intermediário é formado 

por atacadistas, distribuidores e varejistas. A comunidade é composta por governo, imprensa e 

associações e esse conjunto é chamado de opinião pública. O último tipo de público é o 

consumidor. Segundo Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010), quando a marca é bem-sucedida, 

ela deixa de ser propriedade da empresa, ou seja, os verdadeiros proprietários da marca se 

tornam os consumidores. Por este motivo, a marca deve realizar ações dentro da missão da 

empresa, para não desfocar do motivo que fez os consumidores serem fiéis a ela. 

 

Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela se define 

pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é razão de existir da 

organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. 

(DRUCKER, 1993, p. 34). 

 

Para uma melhor relação entre o consumidor e a empresa, o primeiro passo é estudar o 

mercado-alvo. Será necessário fazer uma análise das oportunidades para descobrir qual será o 

foco das ações de marketing da empresa. Essa análise do comportamento do consumidor, 

colabora na descrição e previsão da empresa em relação as escolhas do seu público 

atualmente e no futuro, de acordo com Ogden e Crescitelli (2007). 

De acordo com Waterschoot (1992), o marketing deve ser tratado como um conceito 

composto, ou seja, abrangendo vários usos e significados. Essa ideia foi introduzida por Neil 

Borden, em 1953, tomando por base o trabalho executivo de James Culliton, ainda na década 

de 1940, que costumava caracterizar os profissionais de marketing como um misturador de 

ingredientes.  

Para Culliton (1948, apud BORDEN, 1984, p.9), o marketing apresenta-se como um 

conjunto de variáveis que devem influenciar a maneira como o consumidor corresponde ao 
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mercado, ou seja, um conjunto de atitudes que a empresa deve adotar para influenciar a 

procura do consumidor pelos seus produtos. 

A expressão Composto de Marketing ganhou a conotação de uma mistura de 

ingredientes para se obter uma resposta do mercado (WATERSCHOOT, 1992). Diversos 

autores, como Kotler (2006) e Pires (1992), explicaram o Composto de Marketing por meio 

de uma lista de variáveis e das atividades a elas relacionadas. 

Essas variáveis são denominadas por Kotler (2006) e Pires (1992), como variáveis 

controláveis de marketing, o que levou McCarthy (1960) a reafirmar o conceito estabelecido 

por Waterschoot (1992) de que o Composto de Marketing compreende o conjunto de decisões 

que uma empresa deve tomar tendo como base as variáveis controláveis, sempre com o 

objetivo de atingir seu público-alvo. 

Com o objetivo de estabelecer meios de organização e de simplificação das decisões 

que a organização deve tomar, McCarthy (1960) dividiu as variáveis em quatro grupos, os 

conhecidos 4P’s do marketing: Produto, Preço, Promoção e Praça. 

O Composto de Marketing é considerado por Kotler (2000) um dos conceitos básicos 

do marketing moderno, sendo definido como um conjunto de ferramentas que a empresa 

utiliza para atingir seus objetivos no mercado-alvo. Sob este ponto de vista, o Composto de 

Marketing torna-se um conjunto de instrumentos ou parâmetros essenciais para a tomada de 

decisões. 

Waterschoot (1992) ao estudar os 4P’s identificou que não há consenso na literatura 

acadêmica sobre o que é Composto de Marketing. 

Segundo Waterschoot (1992), os estudos feitos por autores como Borden (1984), Frey 

(1956) e Staud e Taylor (1965), mostram que o Composto de Marketing deve ser visto como 

um conjunto de procedimentos, políticas e processos. Para Sheth (1998), o Composto de 

Marketing desenvolvido por McCarthy (1960) apresenta a abordagem de uma corrente de 

pensamento de marketing conhecida como Escola Funcional, onde o composto seria um 

conjunto de funções de marketing.  

A Escola Funcional teve início no começo do século XX e, ao contrário do 

pensamento comum da época, quando os estudos eram concentrados no desenvolvimento de 

produtos e em ferramentas e condições de troca, a atenção da Escola Funcional voltava-se 

para as ações necessárias à execução de atividades de marketing, que era, então, uma 

disciplina embrionária. Na Escola Funcional buscava-se entender quais eram as funções 

fundamentais para o marketing, conforme Kotler e Armstrong (1993). 



23 
 

Sheth (1998), por exemplo, destaca que a primeira classificação das funções do 

marketing foi estudada e desenhada por Arch Shaw, em 1912, definindo o papel do 

distribuidor e do intermediador como um elo para a conexão entre o fabricante e o 

consumidor.  

Devido às dificuldades de distribuição, no início do século XX o intermediário era 

quem assumia o papel de divulgação, permitindo o escoamento dos bens produzidos, de 

acordo com Sheth (1998). O autor também esclarece que o distribuidor intermediário 

concentrava sua atenção em cinco áreas: 

• Divisão de risco; 

• Transporte dos bens; 

• Financiamento de operações; 

• Venda, com a comunicação das ideias a respeito do produto; e 

• Pesquisa de mercado, de sortimento e de reposição. 

Sheth (1998) ainda destaca que Weld (1917) foi quem desenvolveu uma classificação 

alternativa das então conhecidas funções e atividades do marketing em 1917, propondo que 

elas não deveriam ser conduzidas somente pelo distribuidor, já que a venda se apresenta como 

resultado final do marketing, exigindo esforços para geração da demanda. Assim, as funções 

do marketing deveriam ter outra distribuição: 

• Estudo de mercado, com a busca de novos fornecedores, estudo e levantamento 

das condições de mercado e de processos diretamente ligados às vendas; 

• Estocagem, com pontos mais convenientes para a sua distribuição; 

• Assunção de Risco, envolvendo flutuação de preços, perdas e deterioração; 

• Sortimento (embalagem, classificação dos produtos e tamanho dos lotes); 

• Venda (geração de demanda e entrega) 

• Transporte (escoamento físico da produção). 

Desta forma, o marketing acompanha a evolução de produção e de novos meios de 

comunicação para atingir sua finalidade. Shapiro (1989) estabelece que um programa de 

marketing deve delinear com cuidado os detalhes do mercado e deve revisar o impacto de 

cada elemento antes de ser implantado. Assim, é necessário incluir testes de consistência, 

integração e alavancagem, devendo ser um programa específico para a empresa, inserido em 

sua cultura, no comportamento e nas habilidades do seu quadro funcional. 

Os objetos do marketing são todos os produtos e serviços que devem ser divulgados, o 

que deve ser feito de acordo com as características do produto. Assim, por exemplo, produtos 
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perecíveis precisam de um marketing mais direto, enquanto que mercadorias não perecíveis 

exigem canais que atendam aos requisitos para sua divulgação. Alguns produtos, como 

máquinas fabricadas sob encomendas, são objeto de um marketing direcionado, voltado 

especificamente para um público definido, segundo Faria (2016). 

De acordo com Shapiro (1989), o marketing é composto de quatro elementos básicos, 

aplicados como ferramentas para que o profissional do setor possa conduzir seu trabalho, 

constituído basicamente pelo produto ou pela política do produto, pela formação dos preços, 

pela comunicação (reunindo os elementos de maior destaque do produto para criar a 

propaganda) e pela distribuição. Os elementos do marketing são os seguintes, de acordo com 

McCarthy (1960): 

• Produto, ou seja, tudo o que se refere aos bens ou serviços disponibilizados por 

uma empresa par seu mercado alvo, tendo em vista a satisfação dos clientes; 

• Preço, ou seja, a soma dos valores que os consumidores disponibilizam para 

trocar pelos benefícios de uso do bem ou do serviço; 

• Praça, ou distribuição, que diz respeito aos canais por meio dos quais os 

produtos chegam aos consumidores, como pontos de vendas, por exemplo; 

• Promoção, ou comunicação, utilizada para informar os potenciais 

consumidores sobre um determinado produto, influenciando sua opinião. 

Finalmente, as abordagens de Kotler, McCarthy e Shapiro vêm sendo úteis para a composição 

de uma disciplina de marketing e para a elaboração de estratégias integradas. 

 

2.3 MARCA 

 

A proteção da marca é estabelecida pela Lei 9.279/96 e pode-se requerer um registro 

de marca para um produto ou um serviço. Conforme o artigo 122 e 123 da Lei 9.279/96, 

servem como marca sinais distintivos que sejam visualmente perceptíveis e que não estejam 

dentro das proibições legais. Existem marcas de produtos ou serviços, marcas de certificação 

e marcas coletivas. A primeira é usada para distinguir produtos ou serviços de outros 

idênticos, semelhantes ou afins. A segunda, marca de certificação, serve para atestar a 

conformidade dos produtos ou serviços com determinadas normas ou especificação técnicas. 

E a terceira, a marca coletiva, serve para identificar produtos ou serviços originários de 

membros de uma determinada entidade. De acordo com Barbosa (2003):  
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A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio 

para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também 

identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a 

atividade empresarial do titular. (BARBOSA, 2003, p. 698) 

 

Segundo Barbosa (2003), a marca é uma representação com a capacidade de distinguir 

a origem de um produto. A qual, depende da presença de dois requisitos, são eles: 

1 - Capacidade de simbolizar; 

2 - Capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de 

comunicação em que se insere: o consumidor.  

Além disso, a sua proteção jurídica depende da apropriabilidade, que é a possibilidade de se 

tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado. 

Barbosa (2003) diz que “Todos os signos visuais podem ser marcas, desde que 

atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. ” (BARBOSA, 2003, 

p.702). Segundo o autor é distintivo o que não tem características próprias. A veracidade é a 

exigência de que o signo não seja intrinsicamente deceptivo, de forma a lesar o consumidor 

ou o competidor. A novidade relativa é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado 

pelo titular, sem infringir o direito de terceiros. 

Segundo Barbosa (2003), não podem ser registrados: signos já apropriados por 

terceiros, signos cujo uso implicaria em violação dos cânones morais ou éticos, signos cujo 

uso levaria a erro ou confusão o consumidor e signos para o uso dos quais o sistema jurídico 

brasileiro reservou outro tipo de proteção. 

Segundo Martins (2005) a marca é formada por 7 fatores: Identidade, nome, desenho, 

proteção legal, comunicação, reputação e gerenciamento. Nesta lista estão alguns elementos 

relacionados à administração de empresas, marketing e vendas. De acordo com o autor, para 

uma marca ser reconhecida não se deve gerencia-la como obrigação de um setor específico, 

ou apenas acertar com um nome ou desenho bonito. É necessário compreender a marca como 

parte de um processo interminável e integrado de gestão, objetivando reconhecimento, 

respeito e satisfação de seus clientes e colaboradores. 

Para Martins (2005) a marca é um sistema de ações que englobam desde a preparação 

até a entrega, manutenção e a imagem do seu negócio. Por meio da marca que é materializado 

o que o consumidor identificou como virtude ou como defeito do fornecedor, pois a 

qualidade, sustentação e a continuidade das relações estabelecidas se consolidam por meio da 

marca como a melhor referência de identificação do produto ou serviço oferecido. Portanto, 
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quando a imagem de uma empresa está diretamente associada à marca, e não apenas às 

pessoas, o cliente dirige suas preocupações para outros fatores da compra, como por exemplo, 

serviço, preço ou entrega. 

 

2.4 BRANDING 

 

O conceito de marca desenvolvido pela American Marketing Association (AMA) e 

citado por Kotler (1998) define marca é: "um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos 

mesmos, que têm o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e de diferenciá-los de concorrentes. " (KOTLER, 1998, p. 393). 

De acordo com Avila (2012), o branding é um conjunto de soluções necessárias para 

uma marca buscar sua sobrevivência no mercado, abrangendo desde sua criação, sua 

administração e no reposicionamento de outras marcas com relação ao nascimento de uma 

nova. De acordo com Nonaka (2008), o branding deve reunir trabalhos desenvolvidos na 

especificação do público-alvo, no posicionamento da marca e na sua construção para 

colocação no mercado. 

De acordo com Keller (2006), o branding, ou gestão de marca, é a criação e a 

manutenção de confiança do consumidor, devendo haver a recíproca de cumprimento de 

promessas dos produtos lançados, ou seja, uma marca de sucesso mantém-se coerente com 

sua produção, fazendo com que cada aspecto apresentado ao consumidor tenha o reforço de 

toda a organização. 

Segundo Araújo e Moura (2014), a aproximação entre a marca e cliente somente se 

concretiza no momento em que a marca significa algo para o cliente. Ou seja, quando o 

cliente já possuir uma imagem favorável da marca.  

Em suma, o branding possui como objetivo elevar as vendas da empresa, agregar um 

valor aos serviços e fazer com que uma marca seja reconhecida no mercado, com o intuito de 

alcançar a fidelização dos clientes e obter um grande crescimento econômico. 

 

2.5 A INTERNET COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA 

 

De acordo com Churchill (2000), as estratégias de marketing constituem-se de uma 

série de etapas de comercialização, que tem como objetivo final o preço, embora abordem 

alguns componentes, como curva de demanda, objetivos, custos fixos e variáveis, ponto de 
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equilíbrio da empresa e ainda a análise do preço das empresas concorrentes, buscando fazer 

com que o consumidor possa tomar a decisão de compra. 

Segundo Quinn (2001), a estratégia é um plano ou um padrão de ações de uma 

organização que integra as principais políticas, metas e segmentos. Como ajuda para alocar e 

ordenar recursos, uma estratégia apropriada auxilia uma organização a ter uma postura 

baseada em suas habilidades, deficiências e competências internas e alterações no ambiente.  

Seguindo essa linha de pensamento, utilizar a internet como ferramenta estratégica é 

uma boa opção, pois de acordo com Marques (2011): 

 

A internet constitui um bom recurso para a empresa, pois permite explorar novas 

formas de negócio, promover uma comunicação direcionada e possibilita a 

interatividade com clientes, colaboradores e fornecedores. Além disso, a internet é 

uma excelente ferramenta para recolher dados sobre os clientes.  (MARQUES, 2011, 

p.29) 

 

De acordo com o gráfico 1, uma pesquisa elaborada pelo CETIC (2014) a partir de 

entrevistas com moradores de 19 mil domicílios em mais de 350 municípios de todo o Brasil, 

apresenta que 43% das casas brasileiras estavam conectadas em 2013 e em 2014 esse número 

passou para 50%. Essa porcentagem crescente nos mostra o quando a população brasileira faz uso 

da internet e por meio dela é possível estreitar a comunicação entre os consumidores e as 

empresas, levando em consideração a grande oportunidade de marketing que pode vir a ser 

fortalecido pela Internet. 

 

Gráfico 1 - Lares conectados no Brasil 

 

 

Fonte: CETIC 2014 
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A internet, segundo Gosh (1998), apresenta quatro tipos de oportunidades: 

• A empresa tem condições de estabelecer uma linha direta com seus clientes 

para completar as transações ou para obter informações sobre a negociação; 

• A tecnologia permite que a empresa possa ignorar ou antecipar-se às outras na 

cadeia de valor; 

• A empresa pode utilizar a internet no desenvolvimento e na entrega de novos 

produtos e serviços aos clientes; 

• A empresa pode fazer uso da internet para manter o controle no canal 

eletrônico, permitindo ou não o acesso aos clientes e definindo novas regras de negócios. 

Segundo Kotler (1998), a internet está atuando como um canal de promoções de 

produtos e serviços, utilizando muitas aplicações, principalmente com relação ao marketing 

direto, em virtude dos recursos multimídia e às inúmeras ferramentas de análise de perfis e de 

hábitos de consumo, podendo gerenciar totalmente os clientes e agregar valor à marca das 

empresas. 

 

2.6 MARKETING DIGITAL 

 

2.6.1 A era da internet: origem e evolução 

 

De acordo com Laudon e Laudon (2000), o objetivo principal da internet, em sua 

origem, era criar uma rede para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, buscando 

estabelecer fácil conexão entre cientistas e professores em locais diversos, para compartilhar 

dados de pesquisas. Não sendo uma organização formal, apresentou-se como uma ferramenta 

menos vulnerável em situações de conflito. A internet tornou-se popular a partir da década de 

1990 e, com o desenvolvimento da tecnologia browser, tornou-se uma ferramenta de acesso a 

uma grande quantidade de informações, dentro do que é hoje conhecido como World Wide 

Web. 

A primeira fase na história da internet, de acordo com Kosiur (1997), foi a presença 

das empresas na internet, desenvolvendo sites para publicar e disponibilizar informações 

institucionais. A fase teve início por volta de 1993, nos Estados Unidos, chegando ao Brasil 

apenas dois anos depois. 

Segundo Kosiur (1997), na segunda fase, os sites implantaram interatividade, por meio 

de consultas, de preenchimento de formulários, de registros de informações, consultas diretas 
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aos bancos de dados e a possibilidade de enviar e-mails por meio do próprio site. O usuário, 

nessa fase de interação, podia fazer perguntas ou consultas aos bancos de dados. 

Kosiur (1997) diz que o comércio eletrônico deu início à terceira fase, de transação, 

permitindo, por meio da criptografia, que informações sigilosas fossem enviadas de forma 

segura, iniciando-se também a transferência eletrônica de fundos, permitindo que o usuário 

tivesse relacionamento direto com as empresas, podendo adquirir bens ou serviços de sua 

própria casa ou empresa. 

A internet é algo relativamente novo no ambiente do marketing, caracterizando-se por 

estar em constante mudança e aperfeiçoamento. Conforme Gaarder (1999), a internet é um 

exemplo atualizado de lógica de Heráclito, o filósofo grego, segundo o qual “as constantes 

mudanças são justamente a característica fundamental da natureza”, ou seja, tudo flui, tudo 

está em constante movimento e nada dura para sempre. 

Desta forma, o mercado físico como o conhecemos tradicionalmente, ou marketplace, 

está sempre mudando, assim como a necessidade de entregar bens, tendendo a ceder lugar ao 

mercado virtual. O marketspace, de acordo com Turban et al. (2000) é um mercado onde os 

bens são entregues direto aos compradores quando se completa a compra. 

 

2.6.2 As mídias na internet 

 

“A publicidade é qualquer forma remunerada de apresentar ou promover produtos, 

serviços e marcas, feita por um patrocinador claramente identificado e veiculada nos meios de 

comunicação. ” (PINHO, 2004, p.96). Torres (2009) defende que o não investimento em 

mídias na internet significa a perda de oportunidades de se posicionar no mercado. As mídias 

sociais se apresentam na internet de diversas formas, entre elas: 

• Sites: Um site, ou website, é composto por um conjunto de páginas criadas por 

meio de hipertextos, acessíveis pelo protocolo HTTP da internet.  

 

 A publicidade online manifestou-se, em sua primeira forma, nos próprios sites de 

empresas que marcavam sua presença na rede, com o propósito de oferecer 

informações úteis a respeito de seus produtos e serviços, a maioria relacionadas com 

internet e informática. (PINHO, 2004, p.92). 

 

• Blogs: São plataformas que possibilitam publicações, escrita de artigos e 

gerenciamento de conteúdo.  
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O termo blog vem de uma palavra de origem inglesa composta pelas palavras Web 

que é uma página de Internet e log que é diário de bordo, com o tempo a palavra foi 

abreviada para blog e a grande diferença de um blog para um site institucional, além 

dos conteúdos atuais ficando sempre acima dos conteúdos menos recentes é a 

interatividade, é o espaço para o comentário, então um blog necessariamente tem 

que abrir espaço para comentários. (TERRA, 2008, p.71). 

  

Logo, no quadro 1, pode-se notar as diferenças entre site e blog. 

 

Quadro 1 – Características distintivas entre sites e blogs 

 

 

Fonte: BOSSLER; CALDEIRA e VENTURELLI, 2016, p. 01 

 

• E-mail marketing: De acordo com Hafner e Lyon (1996), o e-mail, ou correio 

eletrônico, é uma ferramenta ainda anterior à criação da internet, tendo sido um elemento 

essencial para sua criação. O início do correio eletrônico faz parte da ARPANET, com 

padrões para codificação de mensagens, em 1973. Quando a Arpanet se transformou em 
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internet, no início da década de 1980, criou-se o núcleo dos serviços de e-mail atuais, num 

sistema que, na verdade, mantém praticamente a mesma estrutura de seu início.  

A literatura é unânime em apontar um conjunto notável de vantagens ao utilizar o e-

mail como ferramenta de marketing de acordo com Brondmo (2000). 

De acordo com Fortes (2004), como ferramenta de marketing, o e-mail vem sendo 

utilizado como a mais eficiente, proporcionando, atualmente, um retorno direto. Este retorno 

pode ser avaliado por meio de relatórios e de análises gráficas, possibilitando a criação de 

campanhas cada vez mais otimizadas. 

 

• Redes Sociais na internet: De acordo com Carvalho (2006), o primeiro passo 

para a criação do que temos hoje como redes sociais foi dado em 1985, quando a AOL 

(America Online) desenvolveu ferramentas para que os usuários criassem seus perfis virtuais, 

criando comunidades para trocar informações e fóruns de discussões sobre todo tipo de 

assunto. Depois disso, a AOL criou um sistema de mensagens instantâneas, que se tornou o 

primeiro chat e sendo a base para as redes sociais existentes atualmente. Operando em 

diversos níveis, as redes sociais se tornaram importante meio de interação entre grupos 

específicos, permitindo que pessoas com interesses comuns possam desenvolver suas 

atividades. 

 

• Facebook: De acordo com Recuero (2009), o Facebook foi criado em 2004 por 

Mark Zuckerber, Eduardo Saverin, Dustin Moskvitz e Chris Hugues, o Facebook atendia, no 

início, os estudantes da Universidade de Harvard, expandindo-se para outras faculdades da 

região de Boston, nos Estados Unidos. Com a ampla aceitação, o Facebook tornou-se a maior 

rede social, principalmente no Brasil, o que a tornou um instrumento importante no marketing 

digital, já que agrega, atualmente, mais de um bilhão de usuários ativos. 

 

• LinkedIn: De acordo com LinkedIn (2016), a empresa LinkedIn iniciou na sala 

do cofundador Reid Hoffman no ano de 2002 e o seu oficial lançamento foi em 5 de maio de 

2003. O LinkedIn se trata de uma empresa de capital aberto, onde sua receita provém de 

assinaturas de usuários, vendas de publicidade e soluções de talentos. 

 

• Twitter: Segundo Recuero (2009), o Twitter foi desenvolvido por Jack Dorsey, 

Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass em 2006, com a intenção de se tornar um SMS da 
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internet, limitando as postagens a 140 caracteres para ser utilizado especificamente por 

aparelhos celulares. Com sua popularização, o Twitter é hoje utilizado pelas empresas para o 

marketing digital, mostrando-se um excelente instrumento para divulgação de marcas, 

agregando seguidores que recebem atualizações constantes sobre os produtos, embora ainda 

não tenha sido tão explorado como o Facebook. 

 

• Youtube: De acordo com Burgess e Green (2009), o Youtube foi criado pelos 

desenvolvedores do PayPal para expandir o mercado publicitário de vídeos, em 2005, 

utilizando o AdSense. Em 2006, o Youtube foi comprado pelo Google, tornando-se o maior 

canal de comunicações de vídeos da internet, o que o levou a se tornar também um importante 

elemento para marketing digital, com a inclusão de anúncios e de programas de afiliados. 

“Novamente, como nos blogs, o consumidor se tornou o criador, produtor e 

consumidor do conteúdo publicado em vídeo, e o Youtube foi um dos empreendimentos de 

crescimento mais rápido que se tem notícia. ” (TORRES, 2009, p. 85). 

 

• Instagram: Rede social de compartilhamento de fotos e vídeos, o Instagram 

permite aplicar filtros digitais e compartilhar uma grande variedade de serviços 

(INSTAGRAM, 2010). Desde 2015, o Instagram liberou o uso de uma ferramenta 

denominada Instagram Ads, para divulgação de anúncios, criados dentro de uma plataforma 

do Facebook, tornando-se uma das mais novas aplicações que permitem o marketing digital.  

 

• Flickr: O Flickr é uma rede social que partilha imagens e outros documentos 

gráficos (desenhos e ilustrações), possibilitando ao usuário organizar seus arquivos em álbuns 

de armazenamento, entrando em contato com fotógrafos de todo o mundo. (FLICKR, 2004). 

As aplicações de marketing ainda estão sendo desenvolvidas na plataforma. 

 

• Mobile Marketing: Mobile Marketing é um termo usado para definir as ações e 

estratégias de marketing por meio de aparelhos celulares, smartphones e tablets. Como nova 

estratégia de marketing digital, Mobile Marketing segundo Kaplan (2012) é qualquer 

atividade de marketing realizada por meio de uma rede ubíqua que os consumidores estão 

constantemente conectados por meio de um dispositivo móvel pessoal. 
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2.7 MARKETING DE SERVIÇOS 

 

Téboul (1999) caracteriza os serviços baseando-se na classificação Browning-Singlemann. 

Com base nessa classificação, os serviços são distinguidos como: 

1- Serviços destinados a um intermediário (transportes, contabilidade, consultoria 

jurídica, segurança e limpeza).  

2- Serviços destinados ao consumidor final (serviços de banco, de lazer, de saúde e de 

educação) 

3- Fornecimento de autosserviço acontece quando o próprio cliente produz o próprio 

serviço que deseja. Segundo Téboul (1999) o autosserviço é apoiado no consumo de 

bens duráveis como forma do cliente prestar um serviço para ele mesmo. 

 

Segundo Cosenza et al. (2008), os serviços estão sujeitos a ação ou desempenho do 

profissional que o fornece. Diferente dos bens físicos, os serviços proporcionam um ambiente 

que envolve o ofertante e demandador no momento da transação. Neste caso, o demandador é 

quem lida com as consequências do relacionamento, isto faz com que ele formule um 

julgamento sobre o ofertante que vem a ser um referencial na avaliação do desempenho e da 

qualidade. Devido a isso, os profissionais, visam conhecer tais parâmetros para basear suas 

tomadas de decisão. 

Cosenza et al. (2008) dizem que os consumidores costumam avaliar a qualidade de 

determinado produto ou serviço comparando com o que esperam daquilo que receberam. Por 

esse motivo, as empresas devem entender a intensidade das perspectivas dos clientes para 

planejar e executar serviços que atendam e até superem as expectativas dos mesmos. 

Gianesi e Corrêa (1996) dizem que os primeiros e os últimos momentos do processo 

de compra do serviço são os que irão influenciar na decisão do cliente comprar novamente ou 

não. 

De acordo com Pride e Ferrel (2001), a qualidade de experiência está conectada as 

características de satisfação e de gosto. 

“Os clientes avaliam a qualidade de serviços em cinco dimensões”. 

(PARASURAMAN e BARRY, 1992, p. 210). Estas dimensões são tangibilidade, 

confiabilidade, responsividade, garantia e empatia.  
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De acordo com Cosenza et al., (2008): 

 

1- Confiabilidade: ser confiável no fornecimento de um serviço conforme 

prometido. 

2- Tangibilidade visível: possuir instalações físicas, equipamentos, pessoal e 

material de comunicação de modo que o cliente perceba de maneira favorável e 

contribua para projetar uma imagem de qualidade. 

3- Sensibilidade: os funcionários da empresa serem prestativos e capazes em 

fornecer um atendimento imediato aos clientes. 

4- Segurança: os funcionários serem educados, bem informados, competentes e 

dignos de confiança. 

5- Empatia: significa que a empresa fornece atendimento personalizado e com 

atenção cuidadosa, se colocando no lugar do cliente e entendendo as suas 

necessidades e desejos. (COSENZA et al, 2008, p. 13). 

 

Após essa avaliação o prestador de serviços deve priorizar seus esforços gerando uma 

percepção agradável para o consumidor durante todo o processo de venda, visando sempre 

criar um ambiente que seja favorável para a compra e para a venda. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

3.1 A EMPRESA 

 

A empresa pesquisada trata-se de uma microempresa, encontra-se localizada no 

Estado do Rio de Janeiro e presta serviços de consultoria com foco em gestão. Foi fundada em 

maio de 2015 e possui 4 sócios no total, sendo 2 majoritários. A mesma não possui 

funcionários, quando necessário, os sócios contratam freelancers, estagiários ou terceirizados, 

que é o caso da contadora e da agencia de marketing.  

O site da empresa e as redes sociais foram ao ar dias após a inauguração da empresa, 

porém, o investimento em marketing digital foi iniciado em fevereiro de 2016 e para isso, a 

empresa contratou o serviço de uma agencia de marketing com o objetivo de alcançar 

visibilidade para sua marca. 

De acordo com os sócios, a relação da empresa virtual e da empresa física é boa e seus 

objetivos convergem para uma maior efetividade no alcance do seu público-alvo. Ações 

integrando o mundo real e o mundo virtual sempre fizeram parte do planejamento estratégico 

da empresa. 

Por meio do histórico da empresa, pode-se definir que o seu público-alvo são micro e 

pequenas empresas de qualquer setor, onde os gestores precisam de auxílio para gerenciar. 

Estes gestores, em sua maioria são homens, de idade média entre 35 e 55 anos e residentes do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo o discurso dos sócios, a estratégia da empresa para 2016 foi fortalecer a 

marca, porém a empresa não possui o registro da marca. 

A empresa contratou uma agencia de marketing para ficar responsável pelas 

publicações nas mídias sociais, impulsionou a página no Facebook para conseguir mais 

curtidas e regularizou 3 postagens semanais para gerar fluxo. O mesmo aconteceu no 

LinkedIn. Para o site, a estratégia foi deixa-lo mais dinâmico, publicando toda semana um 

artigo para atrair o público. Em todos os casos, a empresa oferece seus produtos, mas não de 

maneira forçada, e sim apresentando a empresa ao cliente.  

 

3.1.1 Canais de comunicação 

 

Os canais de comunicação utilizados pela empresa são: 

• Facebook; 
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• LinkedIn; 

• E-mail; 

• Site. 

 

3.1.2 Estratégia utilizada nas redes sociais 

 

A empresa, desde o início de fevereiro, realiza postagens sempre às segundas, quartas 

e sextas no LinkedIn e nas terças, quintas e sábados no Facebook.  

A semana de postagem funciona da seguinte forma: 

• Terça e quarta: postagem de um e-book, para capturar e-mails – Terça no Facebook e 

na quarta o mesmo e-book é compartilhado no LinkedIn; 

• Quinta e sexta: postagem de um text post, que é uma imagem com um texto – Quinta 

no Facebook e na sexta a postagem é compartilhada no LinkedIn; 

• Sábado e segunda: postagem de uma image post, que é uma imagem – No sábado no 

Facebook e na segunda a imagem é compartilhada no LinkedIn. 

 

3.1.3 Estratégia utilizada no e-mail 

 

O disparo do e-mail é feito de 2 em 2 semanas preferencialmente às terças-feiras. Para 

isso, a empresa utiliza uma plataforma que se chama Mailchimp. Esta plataforma realiza os 

envios de e-mail marketing. 

A empresa possui 3 listas de e-mails, a lista 1, a lista 2 e a lista 3. 

A lista 1 e a 2 são listas obtidas em eventos que a empresa participou, listas 

consideradas off-line, são listas mais antigas que pertenciam aos dois sócios majoritários da 

empresa. Já a lista 3 é uma lista com origem no site, pelo qual todos os e-mails contidos nela 

foram capturados. 

 

3.1.4 Estratégia utilizada no site 

 

No site, toda terça-feira, é publicado um artigo. Este artigo é convertido para e-book, o 

qual fica disponível para download no Facebook na terça-feira e no LinkedIn na quarta-feira 

com o objetivo de capturar e-mails. 
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Todas as postagens realizadas nas mídias sociais são direcionadas para o site da 

empresa. 

 

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

3.2.1 Facebook 

 

Para o Facebook, foram escolhidos como indicadores os likes, o engajamento e o 

alcance dos usuários. Visto que os três são os que mais refletem a interação entre a marca e o 

usuário. 

O alcance se refere à quantidade de pessoas que a página da empresa pode atingir no 

Facebook com suas publicações. 

De acordo com Valvasori (2014), o engajamento é o envolvimento e a interação que o 

público tem com a página. Ainda segundo Valvasori (2014), no Facebook, o engajamento é o 

somatório de curtidas, comentários e ações divididos pelo total de fãs que a página possui em 

média em um determinado mês. 

 

 
Figura 1: Engajamento do Facebook 

Fonte: Adaptado de Valvasori, 2014 

 

Os likes, que são conhecidos como curtidas, são calculados pela média total de 

curtidas da página no mês, referindo-se aos usuários da página e não às publicações nela 

existentes. 

A empresa disponibilizou os dados de fevereiro até outubro de 2016, porém, no 

período de 01/03 até 20/04 não havia dados. 

http://zubit.com.br/blog/author/gustavo/
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Para os likes, foi identificada uma tendência de crescimento linear no período de 21/04 

até 10/05. Portanto, para uma primeira análise, foi feita uma regressão linear com o objetivo 

de estimar os dados ausentes e aumentar a segurança na formação de hipóteses. 

 O gráfico a seguir representa o comportamento linear dos dados compreendidos nos 

dias de 21/04 até 11/05, representados pelos números de 1 até 21 respectivamente. 

 

Gráfico 2 – Comportamento linear dos dados 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

Tabela 1– Regressão linear utilizada para os likes 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016 

RESUMO DOS RESULTADOS

ESTATÍSTICAS DE REGRESSÃO

R múltiplo 0,999422986

R-Quadrado 0,998846305

R-quadrado ajustado 0,998785584

Erro padrão 5,676900948

Observações 21

gl SQ MQ F

Regressão 1 530132 530131,969 16449,828

Resíduo 19 612,3169 32,2272044

Total 20 530744,3

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P

Interseção -664,0311688 18,65807 -35,589489 7,44E-19

Variável X 1 26,23896104 0,204581 128,256883 2,22E-29

ANOVA
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Para o engajamento, não foi identificado comportamento previsível para estimar os 

dados ausentes. O gráfico abaixo mostra o comportamento dos dados ao longo dos 171 dias 

mensurados a partir da ausência de dados (20/04). 

 

Gráfico 3– Disposição dos dados de engajamento ao longo dos dias 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

Para o alcance, não foi identificado comportamento previsível para estimar os dados 

ausentes. O gráfico abaixo mostra o comportamento dos dados ao longo dos 171 dias 

mensurados a partir da ausência de dados (20/04). 
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Gráfico 4 – Disposição dos dados do alcance ao longo dos dias 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

 De posse dos dados e do estudo realizado previamente, foi possível fazer uma análise 

aprofundada a respeito dos indicadores escolhidos: curtidas, engajamento e alcance dos 

meses. Para isto, foi feita uma média mensal para cada um dos indicadores, nos quais apenas 

o indicador “curtidas” possui a média mensal de março, devido à regressão linear. 

 

Gráfico 5– Média de likes por mês 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 
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No gráfico 5, pode-se notar um grande crescimento de likes nos meses de março, abril 

e maio e nos meses seguintes, de junho até outubro, ficaram constantes. O resultado de 

maiores likes nos meses de abril e maio, foi devido a um investimento que a empresa realizou 

para promover a sua página no Facebook nestes meses específicos.  

 

Gráfico 6 – Média de engajamento por mês 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

No gráfico 6, os meses de abril e maio foram os que houve maior engajamento com o 

público, visto que estes foram os meses nos quais a empresa investiu no Facebook. Nos meses 

posteriores houve um decréscimo expressivo com comportamento variável e imprevisível. 
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Gráfico 7– Média do alcance por mês 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

O gráfico 7 torna claro os efeitos dos investimentos em propaganda realizados em 

abril e maio, resultando em um aumento significativo no alcance durante os meses de abril até 

julho.  

 

3.2.2 Mailchimp 

 

 Para as listas de e-mails do Mailchimp, foram criados 3 gráficos, um para cada lista, 

ou seja, a interação do cliente com a propaganda vinculada. 
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Gráfico 8– Porcentagem de e-mails recebidos, abertos e com cliques da lista 1 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

A lista 1 é a maior lista de e-mails que a empresa possui, com cerca de 1619 e-mails 

cadastrados e foi adquirida por meios off-line. Nota-se que de todos os e-mails enviados, 96% 

foram entregues, 14% foram abertos e apenas 1% recebeu cliques.  

 

Gráfico 9– Porcentagem de e-mails recebidos, abertos e com cliques da lista 2 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 
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A lista 2 também foi adquirida por meios off-line e possui cerca de 1056 e-mails 

cadastrados. Nesta lista, 94% dos e-mails enviados foram entregues, 20% foram abertos e 

apenas 1% recebeu cliques.  

 

Gráfico 10 - Porcentagem de e-mails recebidos, abertos e com cliques da lista 3 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

A lista 3 é a menor lista de e-mails que a empresa possui, com cerca de 204 e-mails 

cadastrados, porém ela é a única lista online. Os e-mails desta lista foram capturados por meio 

dos conteúdos publicados nas mídias sociais. Nota-se que 99% dos e-mails enviados foram 

entregues, 50% foram abertos e 13% receberam cliques. 

 

3.2.3 LinkedIn 

  

 Entre os indicadores fornecidos pelo LikedIn, foram escolhidos para esta análise as 

impressões, os cliques, as interações e o engajamento. 

De acordo com o LinkedIn (2016), as impressões são o número de vezes que cada 

atualização foi exibida a usuários do LinkedIn. Já os cliques são equivalentes ao número de 

cliques no conteúdo, nome ou logomarca da empresa. As interações são o número de vezes 

que as pessoas gostaram, comentaram ou compartilharam cada atualização. O engajamento é 

número de interações somado ao número de cliques e seguidores, dividido pelo número de 

impressões. 
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Figura 2: Engajamento do LinkedIn 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 2 - Média de indicadores por mês 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

Gráfico 11 - Média de impressões por mês 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

Data Impressões Cliques Interações Engajamento

Fevereiro 262 5 5 3,63%

Março 252 3 7 4,20%

Abril 256 4 6 3,85%

Maio 189 1 5 3,37%

Junho 198 2 5 3,25%

Julho 162 1 4 3,53%

Agosto 126 1 3 3,45%

Setembro 152 1 4 3,13%
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Analisando o gráfico 11 é possível perceber que os dados das impressões possuem um 

comportamento aleatório, apresentando um leve decréscimo no mês de agosto, sem uma 

possível justificativa.  

Em fevereiro a empresa teve em média 262 impressões e em setembro a empresa teve 

em média 152 impressões. 

 

Gráfico 12 – Média de cliques por mês 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

 A empresa teve em média 5 cliques em fevereiro, 3 em março, 4 em abril, 1 em maio e 

2 em junho. De julho a setembro a empresa teve uma média de 1 clique. 
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Gráfico 13 – Média de interações por mês 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

Março foi o mês que mais teve interação do público. De abril a agosto essas interações 

caíram e em setembro houve uma pequena melhora. 

 

Gráfico 14 – Média de engajamento por mês 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 
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 O engajamento possui a melhor porcentagem em março e nos outros meses possui 

uma pequena variação. 

Com os dados da empresa, foi realizada uma correlação entre as impressões, cliques, 

interações e engajamentos para verificar se há alguma proporcionalidade direta. 

 

Tabela 3– Correlação entre os indicadores 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.2.4 Site 

 

Por meio dos dados do site, foi possível identificar o público-alvo em relação aos 

dados demográficos: idade e sexo e por categorias de interesses. Também foi possível 

verificar a porcentagem de visitantes novos e a porcentagem de visitantes que estão 

retornando ao site. 

 

Gráfico 15 – Idade dos usuários que acessam a página 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

Impressões Cliques Interações Engajamento

Impressões 1

Cliques 0,67066373 1

Interações 0,827938874 0,505112 1

Engajamento 0,081258329 0,531566 0,34898351 1
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De acordo com o gráfico 15, pode-se observar que os usuários que mais acessam a 

página possuem entre 25 a 34 anos.  

 

Gráfico 16 - Sexo dos usuários que acessam a página 

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

  

Nota-se no gráfico 16 que 54,15% do público que acessa a página é do sexo masculino 

e 48,85% é do sexo feminino. 

 

 

Figura 3: Categoria de interesse 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

Dentre os usuários que acessam o site da empresa, os seus maiores interesses são em 

esportes e eletrônicos. 
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Gráfico 17– Visitantes novos X visitantes que estão retornando ao site  

 

 

Fonte: Dados da empresa, 2016 

 

De acordo com o gráfico 17, 67,7% dos acessos no site são de usuários que nunca 

haviam acessado anteriormente e 32,3% são acessos de usuários que estão retornando. 
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4. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Por meio do estudo de caso, pode-se notar que houve impactos na implantação do 

marketing digital na gestão da marca da empresa. Cada mídia social proporcionou a análise de 

um ou mais impactos diferentes. Observou-se também que há uma maior acessibilidade do 

público em relação a empresa, sem que os mesmos dependam de horários ou localização para 

trocarem informações. 

 

4.1 FACEBOOK 

 

De acordo com o estudo de caso, é possível observar que os investimentos em 

marketing tendem a ter um prazo de duração de efeito, ou seja, após um tempo imediato do 

investimento, todos os indicadores aumentaram significantemente, e, após um determinado 

período, ou estagnaram ou diminuíram drasticamente. Essa condição atende as ações de 

marketing da empresa, pois após o investimento realizado por ela nos meses de abril e maio, a 

página aumentou a quantidade de fãs e continuou tendo engajamento com o público, porém, 

com resultados menos expressivos após os dois meses de maiores interações. De acordo com 

Torres (2009), o não investimento em mídias digitais é uma perda de oportunidades de se 

posicionar no mercado. O Facebook é uma excelente ferramenta para promover a empresa, 

visto que agrega mais de 1 bilhão de usuários ativos e por esse motivo é considerada a rede 

social que mais traz público para o site e que gera mais e-mails para empresa. Ou seja, das 

ações de marketing promovidas pela empresa, o investimento no Facebook foi o que mais 

trouxe resultados. Para a empresa usufruir melhor dos resultados oferecidos por esta 

ferramenta, a empresa deve estruturar melhor suas estratégias de publicações e investimento. 

Para melhorar os resultados em sua página do Facebook, a empresa deve investir em 

campanhas pagas por um período maior e impulsionar suas publicações para alcançar mais 

pessoas. O Facebook é considerado uma ferramenta de marketing digital barata, pois permite 

que a empresa invista em publicidade de acordo com o seu orçamento, ou seja, ele veicula o 

anuncio de acordo com o valor que a empresa escolheu ser cobrada e por este motivo é uma 

excelente ferramenta para investimento em marketing. 

 

 

 

 



52 
 

4.2 MAILCHIMP 

 

Na lista 1 e na lista 2 é possível observar que menos de 1/3 dos e-mails que foram 

entregues, foram abertos, isso demonstra que a lista não está tendo um aproveitamento 

satisfatório. É possível perceber que a técnica de obtenção de e-mails off-line, foi aplicada 

duas vezes e chegou a resultados próximos e não obteve uma abrangência eficiente no que diz 

respeito ao número de cliques nos anúncios. 

Nas listas 1 e 2, o engajamento com o público é menor em relação à lista 3. Tal 

fenômeno se deve ao fato de que as listas 1 e 2 foram compostas utilizando e-mails entregues 

em eventos aleatórios a um público não direcionado, diferentemente da lista 3 que foi 

adquirida a partir de pessoas interessadas no conteúdo propagado pela empresa. Fortes (2004), 

diz que o e-mail sendo utilizado como ferramenta de marketing é muito eficiente e 

proporciona um retorno direto. Nesse cenário, pode-se notar que o e-mail marketing 

demonstrou eficiência quando se tem público direcionado, o que confirma a expectativa do 

corpo teórico.  

Os resultados podem ser melhorados se a empresa oferecer mais conteúdo de 

qualidade, fazer mais publicações e investir por mais tempo nas mídias sociais utilizadas. 

 

4.3 LINKEDIN 

 

De acordo com a correlação entre os dados, é possível chegar à conclusão de que os 

indicadores impressões, cliques e interações possuem um nível razoável de proporcionalidade 

direta. Isso significa que existe uma eficácia agregada à metodologia de propagação de 

conteúdo, pois, quanto maior o número de atualizações exibidas aos usuários do LinkedIn, 

maior o número de cliques nos anúncios e que, de certa forma, gera um maior número de 

interações entre os usuários. As interações, por sua vez, englobam o número de 

compartilhamentos, gerando um ciclo de propagação do anúncio e justificando a correlação.  

O indicador engajamento tem como objetivo verificar o grau de participação e 

envolvimento dos perfis em relação ao conteúdo publicado. Ou seja, determina o nível de 

envolvimento dos internautas com a publicação da empresa. Por esse motivo, quanto maior o 

engajamento maior a possibilidade da marca da empresa ser reconhecida e suas publicações 

alcancem mais pessoas. Esse indicador resulta em uma exposição maior da marca da empresa 

para o seu público.  
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Para a empresa obter resultados expressivos no LinkedIn, ela precisa manter uma boa 

frequência de publicações, pois quanto mais ela publicar, mais pessoas ela irá alcançar e mais 

rapidamente ela conseguirá aumentar a exposição de sua marca. 

 

4.4 SITE 

 

Por meio da análise dos gráficos e dados da empresa, foi possível identificar o 

público-alvo da empresa, os quais são na sua maioria homens, com idade entre 25 a 34 anos, 

que possuem como maior área de interesse os esportes. Este público é interessante para a 

organização, pois como se trata de uma empresa se consultoria, ter um público diversificado é 

interessante. A idade entre 25 a 34 anos abrange desde pessoas que estão saindo da faculdade, 

pessoas que estão começando a empreender até empresários com mais experiência.  

Além disso, foi possível verificar que aproximadamente 1/3 dos visitantes são pessoas 

que já visitaram o site anteriormente, isso significa que o conteúdo propagado pela empresa 

está gerando interesse para que as pessoas retornem ao site. Quando a empresa começou a 

investir em conteúdo, ela desejava que o material estimulasse o interesse e gerasse um 

acompanhamento do seu público. Este retorno dos visitantes é um fator positivo, pois por 

meio destes resultados a empresa pode medir a qualidade do conteúdo propagado e verificar 

se suas publicações estão impactando ou não as pessoas. A divulgação por meio do site tem 

como propósito marcar a presença da empresa na rede, oferecer informações importantes para 

o público, mostrar os seus produtos e serviços e capturar e-mails para que a empresa tenha a 

possibilidade de interagir e manter uma relação mais próxima com o público que está 

interessado no que ela tem a oferecer. De acordo com Cosenza et al. (2008), como já visto no 

referencial teórico, os consumidores avaliam a qualidade de determinado produto ou serviço 

comparando com o que esperam daquilo que receberam. Por isso, é importante que a empresa 

consiga medir a quantidade de pessoas que estão acompanhando suas publicações e 

retornando ao seu site, pois assim ela conseguirá planejar e oferecer produtos que atendam e 

até superem as expectativas do seu público. 

Para ter resultados mais expressivos a empresa deve manter uma frequência de 

postagens e nunca deixar que o site fique desatualizado. Além disso, é importante que a 

empresa fique atenta na quantidade de visitantes que estão retornando ao site, pois por meio 

desse indicador é possível medir se o conteúdo propagado está gerando ou não interesse. 

Sempre buscar oferecer conteúdo e informações de qualidade e continuar investindo no 

marketing digital nas mídias sociais, para que o público seja direcionado para o site. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Considerando o referencial teórico, as pesquisas realizadas na empresa durante o 

desenvolvimento do trabalho e o caso estudado, pode-se destacar que houve impactos na 

implantação do marketing digital na gestão da marca da empresa. Um dos impactos 

observados foi a maior acessibilidade do público em relação à organização estudada, o que 

possibilitou uma maior interatividade entre eles, sem que os mesmos dependam de horários 

ou localização. 

 A interatividade que o marketing digital proporciona, aprimorou a aproximação da 

empresa com seus potenciais clientes, pois por meio da internet é mais acessível apresentar os 

seus serviços e conhecer a opinião do seu público. 

 Além disso, pelos meios digitais é mais fácil mensurar os investimentos online, visto 

que, pelas mídias sociais, é possível determinar se o público foi impactado por meio de 

indicadores, como os likes, engajamento, alcance e outros.  

A empresa vem conquistando cada vez mais seguidores em suas mídias sociais e e-

mails em suas listas. Foi possível identificar também que nos meses que a empresa investiu 

em campanhas pagas no Facebook o resultado foi mais satisfatório. Além deste fator, notou-

se com o estudo que o Facebook foi a rede social que mais trouxe público e e-mails para as 

listas da empresa, principalmente nos meses em que essa impulsionou as publicações. 

A empresa utiliza o e-mail para manter uma relação mais próxima com o seu público-

alvo. Por meio da análise realizada nos dados do Mailchimp, referente às listas de e-mail, 

observa-se que a lista 3, a única lista que foi totalmente obtida pelo marketing digital, 

apresentou resultados mais satisfatórios, tendo em vista que os e-mails presentes nela foram 

capturados mediante a divulgação online da empresa e do conteúdo direcionado oferecido 

pela mesma. 

O estudo realizado com os dados do LinkedIn mostrou a eficácia da plataforma para a 

divulgação da empresa, visto que quanto mais a empresa faz publicações, maior será o seu 

alcance.  

Outro impacto importante que o marketing digital proporcionou na gestão da marca da 

empresa foi relativo ao público-alvo. Analisando o histórico de clientes físicos da empresa, foi 

possível identificar que a maioria é homem, com uma média de idade que varia entre 35 a 55 

anos. A maioria do público alcançado pelo marketing digital também são os homens, porém a 

maioria apresentou a idade variando de 24 a 35 anos. Como o serviço de consultoria em 
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gestão é muito customizado, esse público diversificado pode se tornar um ponto a favor da 

empresa no futuro. 

Além disso, foi possível identificar também que aproximadamente 1/3 dos visitantes 

do site são pessoas que já haviam acessado o conteúdo anteriormente. Isso significa que o 

conteúdo propagado pela empresa está gerando interesse em seus potenciais clientes e mais 

uma vez está reforçando a sua marca.  

A atuação da empresa nas mídias sociais obteve resultados expressivos. A estratégia 

de postagens regulares, em conjunto com a publicação de conteúdo direcionado, está fazendo 

com que cada vez mais pessoas acompanhem a sua marca em seus perfis. 

Apesar do discurso da empresa de fazer o uso do marketing digital objetivando 

fortalecer a marca, a empresa optou por não fazer o registro da marca junto ao instituto 

nacional de propriedade Industrial, o que transparece a falta da cultura da propriedade 

intelectual no meio. 

O objetivo da empresa de fortalecer a marca por meio do marketing digital em 2016 

foi alcançado, houve um retorno positivo do seu público-alvo, não com relação a contratos, 

mas sim no quesito de apresentar melhor a empresa para as pessoas. A empresa conseguiu 

criar uma relação mais firme com seus potencias clientes e reforçar a sua marca no mercado 

por meio do marketing digital.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

 

Com a intenção de coletar algumas informações da empresa, foram elaboradas 

questões para uma entrevista semiestruturada com os sócios da empresa. 

 

Quadro 2 - Mapeamento das perguntas e objetivos de pesquisa 

 

OBJETIVOS PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

Investigar o início do comércio 

eletrônico da empresa até o atual 

momento 

A empresa tem quanto tempo? São quantos sócios e 

funcionários? A ideia de construir o site da empresa e as 

outas mídias sociais foi imediata? Qual a relação do site 

com a empresa física? 

Identificar o público-alvo da 

empresa 

Qual é o principal público-alvo da empresa? Qual é a 

idade média dos clientes? A maioria dos clientes são 

mulheres ou homens? Onde reside a maior parte dos 

clientes? 

Levantar informações das ações de 

marketing utilizadas pela empresa 

para a divulgação da sua “marca”, 

verificar como ela realiza essa 

publicidade no site.  

Com relação às estratégias na área de marketing digital, 

como a empresa faz para tentar fidelizar clientes, vocês 

costumam enviar e-mails explicando os serviços 

prestados ou de algum preço promocional nos serviços?  

Como é realizada a publicidade do site da empresa? 

Algum dos sócios é o responsável pela 

divulgação/propaganda da empresa ou vocês terceirizam 

esse serviço?   
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Identificar quais tipos de 

instrumentos a empresa utiliza para 

medir seu desempenho e o alcance 

dos seus objetivos. Identificar as 

ações de marketing digital que 

geraram melhores resultados. 

Visando o projeto da empresa para divulgar sua marca 

por meio do marketing digital, como pode ser medido se 

está sendo eficaz? Foram alcançados os objetivos da 

empresa? Se não foram, por quê?   

Como vocês acompanham a frequência do site da 

empresa, verificam qual o número de cliques por dia, 

compartilhamento, curtidas e interações gerais com o 

público por meio das mídias sociais? Como vocês fazem 

um acompanhamento das publicidades mais clicadas? 

Qual mídia social está gerando o melhor resultado?  

 


