
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA INTERNET PARA O MARKETINGTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIALSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AMANDA CARINE DO NASCIMENTO, MARIA LUIZA ZAGALLO GUARITA RODRIGUESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RENATO MÁRCIO MARTINS DE CAMPOSORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Esse trabalho apresenta as mudanças ocorridas no Marketing com o advento da 

internet. Buscou- se avaliar as melhorias e as dificuldades que se apresentam nessa 

era tecnológica e instantânea em que vivemos. Ao final do trabalho realizamos 

algumas entrevistas de profissionais que vivenciaram os impactos da internet para o 

marketing, assim concluímos, o que de fato, mudou no cenário mercadológico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A internet tornou-se o terceiro veículo de maior alcance no Brasil, é um meio 

com ampla riqueza de informações o que facilita ações de planejamento, pesquisa e 

levantamento de dados. 

A mídia tem buscado a simplicidade como forma de ganhar a simpatia do 

consumidor. Já dizia Conrado Adolpho: 

 

Simples não quer dizer medíocre ou mal feito, mas, sim tão 
elaborado que só seja apresentado ao usuário o que realmente é 
imprescindível. A simplicidade pode ser mais complexa do que a 
própria complexidade. Para ser simples é preciso ser exato (VAZ, 
2010, p.81). 

 

A cada dia que passa, os empresários têm percebido a importância do meio 

digital e direcionado grandes investimentos para desenvolver ações de marketing. A 

internet é o relacionamento direto com o consumidor e facilita a integração porque é, 

por natureza, um meio integrador e multidisciplinar e por isso tem dominado os 

cenários nos últimos anos. Segundo Conrado Adolfo:  

  

Empresas de tecnologia cada vez mais irão se voltar para a 
publicidade e vice-versa.  Não haverá mais esta clara distinção que 
vemos hoje entre os números e as letras. O marketing está se 
tornando tecnológico e a tecnologia, marqueteira (VAZ, 2010, p.37). 

 

Vivemos na era da instantaneidade, onde eu posso estar conectada agora 

com a mesma coisa que uma pessoa a km de distância. Onde tenho a possibilidade 

de possuir algo que se encontra distante fisicamente em um piscar de olhos. 

Com todas as possibilidades e facilidades que a internet proporciona desde o seu 

surgimento, veio os benefícios do cidadão que passa a ter maior autenticidade para 

expressar opiniões e a ter acesso a um número muito maior de informações. Tornou-



se comum para as pessoas saber o que está acontecendo do outro lado do mundo 

em curto espaço de tempo. 

Neste contexto, é possível afirmar: “O consumidor de hoje em dia, mais 

exigente e consciente de seu poder diante do mercado, não aceita mais relações de 

troca que não lhe oferecem o devido valor” (VAZ, 2011, p. 65). 

 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a importância e influencia da internet 

sobre o marketing e o quanto isso evoluiu nos últimos anos. Atualmente a internet 

tornou-se o meio mais utilizado pelas empresas para divulgação, e através deste 

trabalho busca-se entender como a internet influencia nas decisões do publico e 

como isso pode ser utilizado pelas empresas da melhor maneira possível.  

No Século XXI, o mercado está em plena mudança, e com o marketing não é 

diferente, é preciso estar atento em todas as ferramentas estratégicas para agregar 

valor à sua marca, e este trabalho tenta identificar também as características do 

marketing digital e as transformações que a internet trouxe para o mercado. 

 

4. METODOLOGIA 

A tipologia deste trabalho é bibliográfica. Ou seja, pesquisas em livros e 

outros textos científicos visando, desta maneira, aprimorar o conhecimento do 

assunto em questão. Também utilizamos como método o estudo de caso, para 

aprofundar o conhecimento acerca das empresas, com o intuito de obter 

informações concretas sobre as ações de marketing na internet. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Atualmente o marketing está diretamente ligado às redes, isso porque as 

pessoas antes de comprar um produto preferem procurar informações a respeito da 

marca, fazendo com que as empresas sérias cresçam no mercado enquanto as 

outras vão perdendo a credibilidade aos poucos, até deixarem de existir. Sem contar 

a facilidade que a internet nos trouxe ao longo dos anos, hoje podemos comprar 

diversos produtos sem ao menos sair de casa, já que as marcas têm a opção de 

compra online, trazendo praticidade, conforto e segurança. 

O marketing digital traz muitas vantagens já que no mundo atual as pessoas 

estão cada vez mais conectadas ao mundo virtual, fazendo com que o alcance da 



marca aos clientes seja cada vez maior e mais fácil, tornando-se global. Outro fator 

muito favorável é a interatividade entre empresa e consumidor, ajudando a empresa 

a entender melhor seu público-alvo e criar ações cada vez mais eficientes. 

Por outro lado, Antes da internet, era mais fácil convencer o consumidor a 

adquirir determinado produto, pois estes possuíam muito menos informações. Mas o 

mundo online proporcionou a estes consumidores a chance de estar no comando, e 

se antes as empresas vendiam o que queriam vender, hoje são as pessoas quem 

escolhem o que querem comprar, como querem e quanto determinado produto ou 

serviço vale. Afinal, se este não conseguir fechar um bom negócio aqui, com 

algumas pesquisas com certeza irá achar aquilo que procura no concorrente. 

Nessa corrida pela absorção das novas perspectivas que os meios digitais 

nos trazem, o consumidor está ganhando disparado dos gestores de marketing. Aqui 

a primeira e fundamental mudança de paradigma: os consumidores estão ditando as 

regras. 

Toda mudança possui dois lados, o importante neste caso é que as Empresas 

saibam aproveitar as facilidades e recursos que surgiram, e principalmente, saibam 

como desviar dos problemas e das dificuldades de maneira rápida e com o menos 

prejuízo possível.  O maior segredo do sucesso de marketing hoje é a criatividade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com esta pesquisa, concluiu- se ainda de forma preliminar que o marketing 

sofreu mudanças significativas em curto espaço de tempo e as empresas que não 

conseguiram absorver essas mudanças de forma ágil saíram perdendo nessa 

corrida pela preferência do consumidor, muitas chegaram até mesmo a fechar suas 

portas. 

A criatividade e a agilidade são fatores cruciais para se manter no mercado, 

mas é ainda mais importante entender as necessidades e os desejos do consumidor 

e oferecer produtos que superem as expectativas.  

Com tanta competitividade, é necessário buscar sempre estar um passo a 

frente da concorrência, o básico já não é mais suficiente para o consumidor atual. O 

ideal é buscar sempre se destacar, conhecer seus concorrentes e principalmente 

seu público-alvo, que está mais criterioso do que nunca. 
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