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1. RESUMO 

O objetivo do artigo é apresentar as ferramentas mais utilizadas no Marketing Digital, 

que podem contribuir na divulgação da sua marca e dos seus produtos, identificando 

um público alvo diversificado de clientes/consumidores, além de melhorar a 

percepção da marca e aumentar o tráfego do site, consequentemente o 

conhecimento dos produtos, através das mídias digitais. O artigo elaborado 

apresenta como tema o Marketing Digital, e propõe o estudo de práticas e soluções 

para que as empresas possam seguir na utilização de suas marcas como suporte e 

interação para seus consumidores. Serão apresentados as vantagens, 

desvantagens, custos, ferramentas e fatores que influenciam diversos segmentos da 

comunidade on-line. O Marketing Digital nada mais é do que um conjunto de 

ferramentas e estratégias de marketing que podem ser utilizadas na mídia, com a 

finalidade de se atingir objetivos propostos dentro de uma organização. Conforme 

estudo realizado, pode-se afirmar que o Marketing Digital é um dos meios mais 

proveitosos para divulgação e anúncio de sua marca. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o estudo realizado, as redes sociais podem ser consideradas 

referências para o Marketing Digital de uma empresa. O crescimento das 

divulgações de marcas e produtos vem crescendo de forma rápida e sustentável, 

contribuindo para que as empresas possam divulgar os seus produtos e aumentar o 

alcance da sua marca. A troca de informações é importante para o crescimento e o 

relacionamento entre cliente e empresa, e, as estratégias são primordiais no uso de 

métodos para atrair novos clientes. Não esquecendo que para uma boa divulgação e 

aceitação do produto é recomendável que as empresas realizem uma análise 

SWOT, ou seja, identifique os pontos fortes e fracos, além das oportunidades e 

ameaças que podem ou não influenciar na obtenção do sucesso tão desejado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do artigo é apresentar as ferramentas mais utilizadas no Marketing 

Digital, que podem contribuir na divulgação da sua marca e dos seus produtos, 
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identificando um público alvo diversificado de clientes/consumidores, além de 

melhorar a percepção da marca e aumentar o tráfego do site, consequentemente o 

conhecimento dos produtos, através das mídias digitais. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O tema foi definido com embasamento através de pesquisa bibliográfica, 

pesquisa em sites, análise e interpretação das variáveis. Pesquisou-se sobre a 

utilização e importância do Marketing Digital, além do real significado do termo, seu 

crescimento e alcance para o objetivo proposto, como também o grau de satisfação 

da empresa que dispõe de tal ferramenta, como é utilizado, com qual frequência, de 

quem é a responsabilidade e como são realizados para as campanhas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Marketing Digital – O Que é? 

 

O Marketing Digital é um conjunto de atividades que uma empresa (ou 

pessoa) executa on-line com o objetivo de atrair novos negócios, criarem 

relacionamentos e desenvolver uma identidade de marca.  Com base nessa 

afirmação, as mídias mais utilizadas atualmente são: Site, Facebook, Instagram, 

Twitter, Google, além das propagandas da televisão. 

Segundo Cruz Gabriel, o termo "marketing digital" não existe, o que existe é o 

marketing aplicado ao meio digital. Um exemplo de sucesso é o Facebook que 

conquistou rapidamente o público, em pouco tempo ultrapassou os concorrentes, a 

chave foi à simplicidade, a rapidez de execução e a liberdade que o usuário tem ao 

manusear as suas funções. O uso da rede fez tanto sucesso, que as empresas 

passaram a investir na criação de um ambiente de comunicação com o cliente, 

permitindo que as empresas tenham uma página de negócios por meio das Fan 

Pages. 

 

5.2. Marketing Digital Como Ferramenta de Trabalho 
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As mídias digitais são acessadas diariamente por mais de dois bilhões de 

pessoas no mundo, onde as propagandas oferecem promoções, produtos ou 

serviços, dos mais variados tipos de empresas e marcas, que podem ser 

comercializados por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Na maioria das 

vezes, o acesso a essas mídias é totalmente gratuito, o que compõe como atrativo 

para que o cliente utilize cada vez mais esse meio de comunicação, assim podendo 

aproveitar de forma mais útil às divulgações nas mídias, compartilhando e 

comentando os produtos da sua marca, fazendo com que ela fique rodando nas 

mídias sociais. 

Muitos empresários já perceberam a oportunidade de gerar lucros utilizando 

tais ferramentas, e hoje fazem a divulgação dos seus produtos para um público 

muito maior e com custo quase irrisório, além de possibilitar a rotatividade de 

informações e relacionamento em tempo real com seus clientes. 

 A publicidade no Facebook e Google, hoje atinge o maior índice de empresas 

que buscam alcançar suas metas em divulgação da marca e produtos/serviços, 

criando vários anúncios para diferentes públicos, definir o orçamento, avaliar os 

resultados e o custo vai depender do tipo de propaganda e o tempo determinado 

que ela vá permanecer na mídia. Já em Site onde você paga pelo site e o domínio, 

você possui total acesso para fazer suas divulgações conforme preferir, podendo ter 

auxilio da companhia que lhe ofereceu o serviço do site. 

 

5.3. Vantagens do Marketing Digital 

 

Uma das principais vantagens em se utilizar o Marketing Digital é o baixo 

custo operacional quando comparado ao marketing tradicional, pois o primeiro atinge 

um número consideravelmente maior de pessoas, além de proporcionar agilidade na 

sua divulgação, aumentando a competividade, permitir a análise dos resultados, 

interatividade direta com o cliente, capacidade de segmentação, fidelização e 

dinamismo. 

 

5.4. Desvantagens do Marketing Digital 
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O não conhecimento dessas mídias pode gerar uma má divulgação, ou seja, 

não atendendo o público-alvo que sua marca procura, nem se interessa pelos seus 

produtos, pode causar custos e perdas de tempo. Divulgações diárias, atualizações 

de produtos ou promoções são muito importante para que seus usuários fiquem 

sempre conectados a sua marca, uma página abandonada sem movimentação, sem 

novidades ficam esquecidas pelos usuários, que buscam sempre informações e 

divulgações recentes. 

 

5.5 . Quando Usar o Marketing Digital 

 

Quando uma empresa decide fazer uso do Marketing Digital, devem-se levar 

em consideração diversos fatores que podem ou não contribuir para atingir os 

objetivos propostos, um desses fatores é investir em uma pesquisa de mercado, 

para definir quais são as estratégias mais acertadas e assim planejar ações que vão 

expandir o nome da sua marca nas mídias sociais. 

 O retorno esperado com o Marketing Digital é fazer com que sua marca seja 

encontrada nas redes sociais por diversas pessoas do mundo, levando o seu nome 

para outras regiões, crescendo de forma rápida e sustentável nas mídias digitais, 

uma pagina bem atualizada pode trazer um retorno bem satisfatório, assim como um 

anúncio bem divulgado, causando uma expansão em massa, os usuários buscam 

por marcas que estejam bem conceituadas no quesito de promoções, novidades, 

informações e propagandas, impulsionando a sua marca através de suas próprias 

redes sociais. 

. 

5.6 . Mídias Mais Utilizadas 

 

5.6.1. Facebook 

 

Os anúncios do Facebook podem ajudar a sua empresa a alcançar as 

pessoas certas, sendo um jeito diferente de anunciar, pois ele leva seus anúncios 

para as pessoas certas, sendo que mais de um bilhão de pessoas no mundo usam o 

Facebook e todos vê o Feed de Notícias como um fluxo de informações de amigos, 

parentes e coisas interessantes como, músicas, esportes, atividades e empresas 
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também, assim conectando as pessoas certas bem na hora que elas estejam 

abertas as novidades. Quando você cria um anúncio você pode definir o tipo de 

pessoa que deseja alcançar, opções como idade, gênero, gostos, localização e 

muito mais, assim podendo encontrar as mais propensas a se interessarem pela sua 

empresa. 

 

5.6.2. Twitter 

 

Poucas empresas se deram conta do poder de alcance dessa rede, se sua 

empresa deseja aumentar a presença na Web via Twitter, segundo pesquisa cerca 

de 70% dos usuários do Twitter seguem perfis de empresas, interessados em 

descontos e promoções. O Twitter oferece benefícios e um grande incentivo para 

levar o público ao seu site, divulgando links de produtos com preços especiais e 

promoções exclusivas para os seguidores, despertando o interesse do twitteiros, é 

importante muito mais do que publicar mensagens e links é ouvir, responder e 

estabelecer conversas com o público que procura, interagindo e aproximando-se do 

público faz muito mais sucesso e consequentemente recebem mais cliques e 

recomendações de retweets, mesmo que as empresas não desejam posicionar – se 

dessa forma, essa rede tem uma tendência forte a se tornar um SAC on-line, onde 

consumidores publicam suas críticas e reclamações. 

 

5.6.3. Google AdWords Express 

 

O Google AdWords Express é um meio fácil de se criar um anúncio, 

selecionando o público-alvo, escrevendo três linhas de descrição sobre seu negócio 

e definindo o orçamento, o AdWords Express gerencia automaticamente quando e 

onde seus anúncios serão exibidos, ou seja, as pessoas pesquisam no Google 

sobre produtos e serviços que você oferece na sua área, utilizando o Google Maps 

exibindo seu anúncio para essas pessoas, que tem o mesmo interesse na sua área, 

aumentando o destaque da sua empresa, quando ela clicar no seu anúncio, elas 

serão redirecionadas para o seu site ou página gratuita do Google Meu Negócio, 

podendo também ligar diretamente para sua empresa. 
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5.6.4. Instagram 

 

O Instagram possibilita que você compartilhe suas imagens em diversas 

mídias como, Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr, conectando o perfil da sua empresa 

no Instagram com todas as redes sociais que ela possui os resultados serão mais 

seguidores e curtidas, consequentemente mais visibilidade da marca, traçando 

estratégias para engajar o seu público-alvo e criando relacionamentos com eles, 

estando disposto a ouvir o que o consumidor acha da sua marca, se o seu 

relacionamento com seus usuários for bem proveitoso ele vai começar a publicar 

seus produtos em outros perfis, crie campanhas e hashtags para centralizar as 

imagens de cada propósito. Monitore sempre para saber que imagens seus clientes 

estão associando sua marca. 

 

5.6.5. Site 

 

Ter um Site é essencial para qualquer empresa em diversos aspectos, não há 

nada mais vantajoso que ter sua marca com uma vitrine 24 horas por dia, 

alcançando seus clientes e divulgando seus produtos e serviços, dependendo de um 

planejamento bem estruturado para que seja útil aos seus clientes, deve ser 

constantemente atualizado, simples de navegar e tendo conteúdo de relevância para 

o usuário. O site permite que você possa publicar a qualquer hora do dia, explorando 

o mercado sem nenhum tipo de limite geográfico, servindo também como um canal 

que permite a empresa fique mais perto do seu público e ela da sua empresa. 

 

6. RESULTADOS 

 

O trabalho procura trazer aos seus leitores uma análise do Marketing Digital, 

suas vantagens e desvantagens, os rumos que o negócio pode tomar no mercado 

com suas divulgações e anúncios, a valorização da sua marca, definição do seu 

público alvo, e os meios digitais mais utilizados na divulgação do marketing, além de 

evitar o desperdício de tempo e recursos que não são viáveis para o seu 

crescimento, e estratégias da boa utilização das mídias para a divulgação do seu 

produto. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme estudo realizado, pode-se afirmar que o Marketing Digital é um dos 

meios mais proveitosos para divulgação e anúncio de sua marca. 

Pensando nisso as mídias digitais agrega valor a empresa, pois se estima que os 

clientes tenham fácil acesso aos produtos e serviços, além de informações 

eficientes, novidade e propagandas da marca, trazendo cada vez mais os 

internautas a conhecer e divulgar sobre sua marca e seus produtos. 

Informações e dados quando são bem atribuídos na divulgação da sua marca, 

traz pontos positivos e estratégicos, fazendo com que cada vez mais consumidores 

busquem a procurar seus produtos, trazendo uma ótima imagem para a marca. 

Assim é possível afirmar que uma mídia digital bem elaborada, que atenda os 

anseios de um consumidor exigente é garantia de sucesso absoluto para uma 

empresa que sabe planejar uma boa estratégia de Marketing Digital. 
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