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MARKETING DIGITAL, ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL PARA O CRESCIMENTO 

DAS EMPRESAS. 

 

 

1. RESUMO 

 

Neste trabalho será abordado o Marketing Digital direcionado as empresas da 

região de Leme – SP. Buscaremos evidenciar o resultado da utilização dessa nova 

estratégia e tecnologias, proporcionando uma comparação das empresas que 

empregam o Marketing Digital, e as que não empregam a utilização da internet. A 

pesquisa visa mostrar qual resultado obteve ambas as empresas. Faremos uma 

abordagem do marketing digital não somente como estudo e conceito, mas também 

buscando proporcionar o desenvolvimento dessa estratégia na empresa estudada.  

Segundo Kotler (2010, p.34) “Os consumidores acreditam mais uns nos 

outros do que nas empresas. A ascensão das mídias sociais é apenas reflexo da 

migração da confiança dos consumidores das empresas para outros consumidores. 

De acordo com a Nielsen Global Survey, menos consumidores confiam na 

propaganda gerada por empresas. Os consumidores voltam-se para o boca a boca 

como uma maneira nova e confiável de propaganda.”. Então o marketing digital é 

uma ótima maneira para essa nova maneira de propaganda, através de redes 

sociais, que os consumidores terão direito de comentar sobre produtos e serviços. 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Kotler (2010, p. 4 e 5) “Era a fase do Marketing 1.0, ou a era do 

marketing centrado no produto.”, “Como o Marketing 2.0, orientado para o 

consumidor, o Marketing 3.0 também visa satisfazer esse personagem. No entanto, 

as empresas que praticam o Marketing 3.0 têm uma contribuição maior em termos 

de missões, visões e valores a apresentar ao mundo; seu objetivo é oferecer 

soluções para os problemas da sociedade.”.  
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Com tanta inovação, tecnologia e com o crescimento da informação, o maior 

concorrente das organizações não está mais em na mesma rua, ou bairro, e uma 

grande maioria dos consumidores não estão assistindo TV ou ouvindo rádio com 

tanta frequência, ou então deixaram de assinar o jornal impresso acompanhados 

com panfletos da divulgação de marcas, para acompanhar as notícias em tempo real 

pela internet. E isso quer dizer que o público alvo está cada dia mais presente no 

mundo online, e que também existem empresas online, e então a competitividade 

está aumentando, e inovar é uma das estratégias das organizações que querem 

continuar no mercado. E inovar não está no sentido de abandonar a empresa física 

por uma online, mas sim expandir a empresa para esse mundo virtual, que é uma 

maneira de estar presente no cotidiano dos consumidores, divulgando suas marcas 

através de sites, blogs, e-mails e redes sociais. Pois segundo Kotker (2010, p.5) “[...] 

existem três grandes forças que moldam a paisagem do negócio na era do 

Marketing 3.0: a era da participação, a era do paradoxo da globalização e a era da 

sociedade criativa.”. 

Segundo Cláudio Torres (2010, p. 7) “O marketing digital é o conjunto de 

estratégias de marketing e publicidade, aplicadas a Internet, e ao novo 

comportamento do consumidor quando está navegando. Não se trata de uma ou 

outra ação, mas de um conjunto coerente e eficaz de ações que criam um contato 

permanente da sua empresa com seus clientes.”. E através desse contato 

permanente e amplo com os clientes, a divulgação da marca abrange uma 

quantidade maior de consumidores e imediato com um custo menor, ou seja, os 

próprios clientes através das redes sociais divulgam a marca por plena satisfação 

com o produto, ou o oposto, insatisfação, surgindo então vantagens e desvantagens, 

relevando que o marketing depende muito da qualidade. 

E esse projeto tem direcionamento para rede sociais, tal como, com foco no 

facebook, que é uma ferramenta de comunicação, que segundo informações do 

próprio site, tem como missão “dar às pessoas o poder de compartilhar e tornar o 

mundo mais aberto e conectado.”. E o facebook disponibiliza a opção de criação de 

uma página para divulgação da empresa, e para e o perfil para manter contato e 

comunicação com seus clientes de uma maneira mais direta e instantânea. Segundo 

o vice-presidente do Facebook em uma entrevista produzida para a Folha de São 
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Paulo no dia 19 de março de 2013, que apenas no Brasil a quantidade de usuários 

até aquele dia era de 67 milhões. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Elaborar a pesquisa através de empresas colocando em prática a estratégia 

do marketing digital. Analise do site utilizado pela empresa para divulgação da 

marca da mesma, e desenvolver uma análise sobre os resultados alcançados para 

essa empresa.  

Desenvolver uma estratégia para a empresa que não utiliza marketing digital 

e a criação de um Web Site para que a mesma possa iniciar seu processo de 

divulgação da marca bem como servir de modelo de comparação para essa 

pesquisa. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa será utilizado os seguintes métodos: 

Pesquisa Bibliográfica, através dos livros, artigos, vídeos e notícias; 

Pesquisa de campo, identificação da empresa, propor a aproveitamento do 

projeto, desenvolver o relacionamento com a empresa, aplicar o projeto, e 

proporcionar resultados; 

Pesquisa descritiva, na utilização de dados atuais. 

Pesquisa de levantamento, elaboração de um questionamento para o gestor sobre o 

desenvolvimento da empresa através do marketing. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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O projeto será desenvolvido em duas empresas. Por se tratar de um 

comparativo, abordaremos uma empresa que já aderiu o marketing digital e outra 

que ainda não aderiu, e assim obter um resultado de comparação das duas 

empresas. 

1º Passo: Elaborar uma pesquisa para estabelecer as duas empresas que 

será aplicado o projeto. Conquistar a confiança dos empresários; 

2º Passo: Apresentar as propostas do projeto aos empresários; 

3º Passo: Desenvolver um Web Site para divulgação da marca; 

4º Passo: Aplicar a estratégia do marketing digital na empresa e disponibilizar 

a divulgação da marca no site; 

5º Passo: Elaborar relatórios sobre a reação da empresa com a nova 

estratégia; 

6º Passo: Analisar os resultados; 

7º Passo: Desenvolver conclusão. 

Para o desenvolvimento deste trabalho o custo em média será de R$1000,00, 

para o desenvolvimento de um Web Site de divulgação da empresa. 

 

Empresa em estudo 

Através de uma pesquisa de campo, foi encontrada a empresa Uni Júnior da 

Faculdade Anhanguera Educacional de Leme disponibilizou para o desenvolvimento 

da pesquisa e aplicar o marketing digital. 

A empresa Uni Júnior, foi fundada no ano de 2006, na Faculdade Anhanguera 

Educacional na cidade de Leme SP, com público alvo estudantes do curso de 

Administração da Anhanguera Educacional, empresários e parceiros. 

A maneira utilizada para divulgação da empresa era o boca-a-boca, cartazes 

com o logotipo e um e-mail para manter contato com parceiros. 
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Aplicação do projeto 

A maior finalidade da empresa, é ser conhecida por todos os alunos da 

Faculdade, e que todos os alunos do curso de administração tenha conhecimento e 

saiba o porquê da empresa. Então foi aplicado o projeto na rede social Facebook, 

por ser o mais acessado entre os alunos. 

A página no facebook foi desenvolvida no dia 09 de setembro de 2012, que 

tendo como estratégia a sua divulgação durante o Evento Semana da 

Administração, tendo participação de Profissionais palestrantes, empresários da 

cidade de Leme e região, professores, alunos e o público externo interessado, 

aproveitando então para divulgar a página, para que todos os envolvidos poderiam 

obter informações sobre o evento, e além disso poderem visualizar as fotos que 

foram tiradas no evento. 

Foi criado também um perfil na mesma rede social, para aperfeiçoar o 

relacionamento com o público alvo. 

Endereço para o acesso da página: https://www.facebook.com/pages/Uni-

J%C3%BAnior/353460584737798?ref=ts&fref=ts 

Perfil: https://www.facebook.com/empresa.junior.10 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Como foi divulgado no Evento da Semana da Administração, teve um 

resultado bom para a página, sendo que 32 pessoas curtiram a pagina durante o 

mês, e com divulgação de fotos do evento, assuntos relacionados a administração, 

pode se analisar o resultado semanal de 09 á 15 de setembro de 2012 na tabela a 

seguir: 

https://www.facebook.com/pages/Uni-J%C3%BAnior/353460584737798?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Uni-J%C3%BAnior/353460584737798?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/empresa.junior.10
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Quantidade Semanal 

de curtidas e 

compartilhamentos 

de histórias criadas sobre a 

página 

de 

visualizações 

de pessoas 

alcançadas 

124 290 4473 3552 

Tabela 1- Análise semanal da página na semana do evento no ano de 2012 

 

No primeiro semestre de 2013 foi divulgado na página o Processo Seletivo 

para contratação de novos integrantes para a empresa, foi feito divulgação nas salas 

de aula, e através da página no facebook. No dia da entrevista foi perguntado por 

meio de que eles foram informados do processo, e onde eles tiraram suas dúvidas 

sobre a empresa e todos os candidatos falaram que foi através da página. E durante 

a semana da divulgação, a página teve um aumento de 100% de visualizações em 

comparação com a semana anterior. 

Segue abaixo um gráfico representando o alcance do mês de março de 2013, 

sabendo que a divulgação do processo seletivo foi no dia 5 do mês. 

 

Gráfico 1- Alcance do mês de março de 2013 (Fonte: www.facebook.com.br) 

 

Outro fator interessante é que as empresas externas divulgam oportunidades 

de empregos na página, e também pessoas que participaram diretamente ou 
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indiretamente do curso de administração e da empresa contam histórias e 

compartilham fotos. 

Atualmente 94 pessoas curtiram a página, e no perfil contém 228 amigos, que 

são considerados bons números em comparação com o retorno que a empresa está 

tendo, atendendo e até mesmo surpreendendo as expectativas dos membros da 

empresa e a Faculdade com os resultados da divulgação da empresa através da 

rede social. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das pesquisas elaboradas para o desenvolvimento deste pré-projeto, 

pode-se concluir que o marketing digital é fundamental para o crescimento das 

empresas, pois é uma maneira de divulgar sua marca e ao mesmo tempo obter as 

opiniões dos seus clientes, seriam vários resultados em apenas um mecanismo, e 

em comparação com panfletos, propaganda em TV e rádio, pois com esses métodos 

o único resultado é a divulgação, e também gera uma economia, pois o custo para 

criar um perfil ou um grupo nas redes sociais, criar um fórum, blog, enfim, é bem 

pequeno, e com um custo maior, seria para elaboração de um Web site próprio, e ou 

divulgar em ambientes de pesquisas, como o Google, e outros sites. 

Enfim, com o marketing digital a empresa estará presente no dia-a-dia dos 

seus clientes, um contato contínuo. Sendo relevante complementar com um exemplo 

simples que, quando um consumidor pretende comprar algum produto, a primeira 

opção de muitos é fazer uma pesquisa na internet, obtendo informações das 

marcas, se tem uma boa reputação através de opiniões de clientes, e tudo o que 

eles querem é acomodação, adquirir o produto sem sair de casa é ótimo, e a 

empresa tendo um site, abrange todo esse mecanismo para o consumidor, pois 

através de um espaço para opiniões dos clientes, outro para efetuarem as compras, 

e também um chat para contato consumidor e empresa, e assim facilitando para a 

empresa desenvolver uma pesquisa sobre satisfação do consumidor e melhoria de 

produtos. 
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Marketing digital é uma estratégia fascinante, que para o desenvolvimento deste 

projeto o tempo não seria um obstáculo, e sim um aliado, e que a continuação seria 

muito importante, pois é uma estratégia em desenvolvimento, e que as empresas até 

podem ter o conhecimento, mas nem todas sabem fazer o uso correto. E aplicando 

esse projeto na empresa na cidade de Leme, dentro da própria faculdade que está 

em pleno crescimento é essencial, e que mesmo com alguns resultados obtidos, 

ainda este em desenvolvimento que será concluído no próximo evento que é a 

Semana da Administração desse ano, que será na semana do dia 9 de setembro, 

sendo um ano de apresentação, desenvolvimento e conclusão do projeto para a 

empresa. Então progredir com o projeto não é somente viável, mas também, 

fundamental para obter resultados concretos de um ano. 
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