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RESUMO 

O marketing digital ainda é algo novo, ao qual os empreendedores ainda não conseguem 
dominar essa ferramenta minimizando as chances de sucesso por ocorrência de erros, 
passando a bombardear o usuário de informações, mas acaba apenas suprindo a necessidade 
daquele momento, esquecendo de fidelizar o cliente. O objetivo geral do estudo foi conceituar o 
marketing, marketing digital e de relacionamento para fidelização de clientes, expondo ações 
importantes de como as empresa podem continuar no mercado e superar seus concorrentes 
tanto real como virtual. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica como método de 
análise do tipo exploratório, baseado em livros, periódicos científicos, dentre outros. Que 
nortearam os conceitos sobre o marketing digital e suas ações importantes na iniciativa de 
negócios eletrônicos procurando produzir bens e serviços que atendam ao público alvo. 
Pesquisas demonstraram que com o avanço tecnológico, a internet cresceu e está crescendo 
em largos passos, o que desafia os profissionais de marketing a desenvolver novas formas de 
atrair a atenção do consumidor e mostrar que o mundo online os fazem tão felizes e satisfeitos, 
quanto o mundo real. Espera-se que através desse estudo os conceitos bem como as 
estratégias do Marketing Digital, possam ser disseminadas e compreendidas, afim de auxiliar 
os empreendedores a fidelizarem seus clientes. 
 
Palavras-chave: marketing digital, estratégias, clientes. 

 

ABSTRACT 

Digital marketing is still something new, to which entrepreneurs still fail to master this 
tool minimizing the chances of success for the occurrence of errors, going to bomb the 
information user but ends up only supplying the needs of the moment, forgetting to 
build customer loyalty. The overall objective of the study was to conceptualize the 
marketing, digital marketing and relationship to customer loyalty, exposing important 
actions on how the company can remain on the market and surpass its competitors 
both real and virtual. The methodology used was the bibliographical research as an 
analytical method exploratory, based on books, scientific journals, among others. That 
guided the concepts of digital marketing and its important actions in e-business 
initiative seeking to produce goods and services that meet the target audience. 
Research has shown that with technological advances, the Internet has grown and is 
growing in leaps and bounds, which challenges marketers to develop new ways to 
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attract the consumer's attention and show that the online world makes them so happy 
and satisfied, as the world real. It is hoped that through this study the concepts and the 
Digital Marketing strategies can be disseminated and understood in order to assist 
entrepreneurs to keeping their customers. 

Keywords: digital marketing, strategies, customers. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço tecnológico, o marketing vem sofrendo algumas 

mudanças, especialmente no que se refere à fidelização de clientes. Tal 

recurso não é só mais utilizado para posicionar seu produto/serviço ao 

consumidor ou usuário, com a evolução para o marketing digital, este se tornou 

uma estratégia e uma grande oportunidade para os empreendedores que 

desejam obter um lucro maior. 

O marketing digital ainda é algo novo, ao qual os empreendedores ainda 

não conseguem dominar essa ferramenta minimizando as chances de sucesso 

por ocorrência de erros, passando a bombardear o usuário de informações, 

mas acaba apenas suprindo a necessidade daquele momento, esquecendo de 

fidelizar o cliente. 

O fato é que o uso de ferramenta para fidelização de clientes não traz 

resultados imediatos, demanda tempo e é preciso que o administrador de 

marketing virtual saiba se interagir, compreender as expectativas e 

necessidades do usuário.  

Sabendo que cada vez mais as pessoas estão navegando na internet, 

seja para interagir com outras pessoas nas redes sociais, estudar, ler ou fazer 

compras, o desafio do marketing digital será utilizar da melhor ferramenta para 

fidelizar esses consumidores.  

Dessa forma, levantam-se a questão: Como fidelizar clientes através do 

marketing digital?  

O objetivo geral do estudo foi conceituar  o marketing, marketing digital e 

de relacionamento para fidelização de clientes, expondo ações importante de 

como, as empresa possa continuar no mercado e superar seus concorrentes 

tanto real e virtual. 

Justifica-se o estudo por ser um tema atual e muito importante para os 

administradores, da qual a internet já vem sendo vista como canal de 
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comunicação e disseminação de informações entre pessoas de diferentes 

níveis em vários países a um bom tempo, posicionando as empresas a 

divulgarem seu produto. 

 A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica como método de 

análise do tipo exploratório, baseado em livros, periódicos científicos, dentre 

outros. Que nortearam os conceitos sobre o marketing digital e suas ações 

importante na iniciativa de negócios eletrônicos procurando produzir bens e 

serviços que atendam ao público alvo.  

 

2 CONCEITO E EVOLUÇÃO DO MARKETING 

 

O conceito de marketing é muito amplo, entendê-lo é o primeiro passo 

para a empresa utilizar seus componentes para fazer diferença em suas 

operações.  

 Segundo Gracioso (1997), marketing começou a ser estudado após a 

revolução industrial. As empresas se preocupavam em como atrair e lidar com 

seus consumidores. No Brasil, o marketing começou a evoluir nos anos 50, 

quando teve início a fase da industrialização e havia escassez dos produtos, 

não existia concorrência pela preferência do consumidor.  

 O marketing não é apenas vender o produto em si, a empresa e o 

profissional de marketing deve direcionar seus esforços no sentindo de 

identificar as necessidades dos seus clientes 

 Para Limeira (2003) marketing tem a função empresarial de criar valor 

para o consumidor, gerando vantagens competitivas para a empresa através 

de estratégias variáveis de marketing. Esta prática contínua possibilita o 

aumento de receita e dos lucros da empresa. 

“O homem tem necessidades físicas, sociais e individuais que não são 

criadas pelos profissionais de marketing e sim atendidas por eles. O marketing 

não cria necessidades, ele apenas as identifica” (ARRUDA; GAZOLA; GIRON, 

2005, p.12). 

Para Kotler (2009) marketing é um processo tanto social quanto 

gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam 

através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros. 
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O marketing foca mais a realização dos desejos do que atender as 

necessidades.  

Las Casas (2010, p.3) de uma maneira simplificada expressa que 

marketing é satisfazer os desejos e as necessidades dos consumidores.  

É um desafio para a empresa manter esse cliente por muitos e muitos 

anos, mas através de redução de compras por parte de clientes, a empresa 

pode analisar o que de fato está ocorrendo e monitorar o que seu concorrente 

oferece de melhor.  

Cobra (2003) complementa: marketing é sentir as oportunidades de 

mercado. Os profissionais nesta área buscam entender as necessidades do 

consumidor, tomando decisões baseadas no que o mesmo deseja. O autor 

ainda refere que a necessidade do consumidor surge da premissa que o 

individuo precisa do que esta adquirindo, enquanto o desejo vem da 

necessidade da satisfação.  

Portanto, os profissionais de marketing devem identificar as 

necessidades, compreender bem seus clientes e desenvolver um produto ou 

serviço de valor que supere os de seus concorrentes. 

O marketing passou por evoluções desde a sua existência até chegar ao 

conceito de valorização, satisfação e necessidades do cliente.  

Cobra (2003) relata sobre as evoluções do marketing identificando três 

eras: a era da produção, a era de vendas e a era de marketing. 

Essas evoluções foram necessárias para as empresas compreenderem 

que o cliente é a fonte de sucesso de qualquer empresa.  

Na era da produção, segundo Las Casas (2010), o produto é que 

prevalecia, pois um bom produto já era o suficiente para vender bem.  

Já para Cobra (2003), até meados de 1925, as empresas eram 

orientadas pela produção, apenas davam atenção para qualidade já que tudo 

que era produzido era consumido. 

Não importava o que o cliente necessitava, apenas pensavam em 

produzir cada vez mais. 

Com a capacidade de produção alta, os estoques das empresas 

aumentaram e com a necessidade de vender os excedentes de produtos, a 

empresa passa a dá ênfase as vendas passando a atrair o consumidor para 

comprar seus produtos, assumindo o papel de anunciar seus produtos para 
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convencer a cerca de seus benefícios, o bom vendedor era aquele que 

vendesse o produto mesmo que o cliente não precisasse (LAS CASAS, 2010). 

Com a crise de 1929, quando o mercado consumidor se vê sem poder 

de compra e com dificuldade de obter dinheiro, a partir de então, para 

conquistar os consumidores entenderam naquele momento que prestar 

atenção no que o mercado deseja era o ideal (COBRA, 2003). 

As empresas mudaram seu foco quando perceberam que as vendas 

realizadas a qualquer custo não era a forma mais correta de se fazer, então 

deixaram de produzir o que achavam ideal para eles e passaram a produzir o 

que os clientes desejavam passando a valorizar suas necessidades. 

McCarthy e Perreault (1997) relatam que surgiu após a década de 60 a 

era de empresa de marketing: quando as empresas passam a perceber que 

apenas um departamento não faria diferença entre os concorrentes, era 

necessário planejamento a curto e longo prazo como um todo na empresa.  

Prosseguem os autores afirmando, ainda, que a década de 60 houve 

uma alavancada no mundo do marketing, pois nessa época surgiram novas 

mídias como a televisão que impulsionou a divulgação e a propaganda. Houve 

também o aumento da concorrência e a partir de então o marketing se tornou 

indispensável para todas as empresas.  

Atualmente para se adquirir vantagem competitiva o foco no cliente se 

tornou um fator de grande importância para a sobrevivência das empresas. 

Sobre esse enfoque, Kotler (2000, p. 68) observa: 

[...] No passado, muitas empresas achavam que seus clientes 
eram garantidos. Talvez porque eles não tinham muitas 
alternativas, todos os fornecedores eram igualmente deficientes 
em termos de atendimento e o mercado estava crescendo tão 
rapidamente que a empresa não se preocupava em satisfazer 
seus clientes. Obviamente as coisas mudaram.   
 

“A forma de comercialização foi mudando de acordo com as variações 

ambientais” (LAS CASAS, 2010, p. 5).  

Kotler, Kartajaya, Setiawan  (2010), já previa que no início da década de 

2010 o marketing sofreria uma completa revolução, nomeada de revolução 

digital, a qual modificou conceitos e técnicas na área do marketing, pois esse 

poderia ser feito de forma virtual estando a vários lugares ao mesmo tempo, e 

atendendo ao maior número de pessoas possível, fazendo assim uma maior 

conexão da empresa com seus clientes. 
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A partir disso as grandes barreiras anteriormente enfrentadas como: falta 

de recursos tecnológicos que possibilitassem propagandas mais elaboradas; 

falta de profissionais capacitados e qualificados para o gerenciamento do 

‘marketing moderno’; falta de pesquisas que trouxessem mais planos e 

estratégias aos empreendedores, para que esses pudessem adequá-las à seus 

respectivos públicos; estreitaram indubitavelmente. Assim as empresas 

deverão criar gerenciamentos para com seus clientes, de forma que envolvam 

esses em ações de cooperação em projetos com o objetivo de melhor atendê-

los. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). 

O conceito do marketing 3.0, onde este foca na questão dos valores, 

torna-se importante o conceito de que o essencial é “manter os clientes atuais 

e  desenvolver cada vez mais o relacionamento existente” (KOTLER, 2009, 

p.155).  

Para a localização dos potenciais clientes a empresa deve inicialmente 

definir o público alvo, identificando o que aquele público quer comprar, onde 

comprar, quando comprar, como comprar, para que assim a empresa, negócio 

e/ou serviço do profissional seja qualificado para aquele público (LUCENA; 

OLIVEIRA, 2012). 

 

2.1 Marketing Relacionamento e a Tecnologia 

 

A busca por aproximação de seus consumidores individuais ou de outras 

organizações pelas empresas não é recente. Entre meados do século XX, já se 

projetava bens e serviços que atendessem as necessidades e expectativas de 

seus clientes, desde aquele momento a mentalidade vem cedendo espaço a 

um foco “de dentro para fora” e não mais “de fora para dentro” (MENDES, 

2007).  

Bretzke (2000) define o marketing de relacionamento como o cativar, o 

encantamento, a manutenção e o melhoramento de relacionamento da 

empresa para com os clientes. Para alcançar seus objetos, as empresas estão 

fazendo uso de ferramentas e estratégias de marketing, especialmente o 

marketing digital para garantir a satisfação e fidelização dos seus clientes, 

identificando suas necessidades, prestando assim atendimentos 

personalizados para os mesmos. 
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Com isso, o objetivo do marketing de relacionamento é encantar o 

cliente, fazendo com que o mesmo aprecie de suas satisfações com o trabalho 

ou serviço prestado pela empresa, onde esta deve sempre possuir um 

atendimento especializado, apresentando produtos e/ou serviços da melhor 

qualidade, fazendo assim com que o cliente se sinta a vontade com o que a 

empresa lhe proporciona. Isso garantirá não apenas a satisfação do cliente, 

mas também sua provável fidelização para com a empresa (MCKENNA, 2008). 

A tecnologia tem transformado o cotidiano dos consumidores e novas 

possibilidades de escolha estão transformando o mercado. Surgiu então um 

novo paradigma do marketing rompendo com o marketing do “faça mais” para 

um marketing baseado na experiência e no conhecimento (MENDES, 2007). 

Assim o marketing de relacionamento proporciona a empresa o 

investimento em projetar ações voltadas ao cliente, buscando, dessa forma, 

uma aproximação e uma maior integração cliente-empresa, toda via, para isso, 

é necessário dispor de tecnologias, além de treinamento especializado aos 

funcionários, para assim suprir todas as necessidades do cliente. 

“A combinação do marketing de relacionamento com a tecnologia da 

informação (TI), cria, sustenta, desenvolve, mantém e interpreta um bom 

relacionamento de marketing e serviços para com seus clientes a custos 

menores” (STONE, 1998 apud MACCARI et al, 2009, p.8). 

Segundo Yamashita (2003), uma forma de construir um relacionamento 

positivo, lucrativo e de grande duração com o cliente na internet é fazer 

combinação de vários outros canais e atividades. 

O uso da tecnologia permite que a comunicação e o relacionamento com 

o cliente possam ser realizados de maneira eficiente e com um custo menor. 

Yamashita (2003) afirma que a internet possibilita várias mudanças e 

que essas mudanças são estratégias fundamentais. Mas é preciso 

compreender que essas mudanças ocorrem de maneira diferente nos vários 

setores, e isso afetará o relacionamento de cada empresa com seus clientes no 

futuro previsível. 

Uma pesquisa do site do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto 

BR realizada entre os meses de setembro à novembro de 2009 demonstra 

proporção de indivíduos que já fizeram o uso da internet no Brasil (Quadro 1): 

Quadro 1: proporção de indivíduos que já fizeram o uso da internet no Brasil 
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Percentual %  Sim Não 

Total Brasil  45 55 

Área Urbana 

Rural 

49 

23 

51 

77 

Regiões do Brasil Sudeste 

Nordeste 

Sul 

Norte 

Centro Oeste 

51 

35 

49 

35 

50 

48 

65 

51 

65 

50 

Sexo Masculino 

Feminino 

47 

44 

53 

56 

Grau de Instrução Analfabeto/Educação Infantil 

Fundamental 

Médio 

Superior 

11 

43 

71 

93 

89 

57 

29 

7 

Classe Social A 

B 

C 

D,E 

90 

78 

50 

18 

10 

22 

50 

82 

Fonte: NIC.br. Disponível em: <www.cetic.br/usuarios/tic/2009-total-brasil>. 

As velhas regras para fidelização ainda são as mesmas nesse espaço. 

Sendo assim, os esforços tem que se voltar para o segmento de clientes que 

interessa a empresa, os clientes fiéis devem receber benefícios de alto valor 

percebido e deve haver comprometimento em todos os canais de comunicação 

(ARRUDA; GAZOLA; GIRON, 2005). 

Segundo McKeena (2008, p.10), afirma: 

“O marketing nesse novo ambiente, orientado para a tecnologia e 
para o cliente, deve transformar-se em um dialogo entre produtor e 
consumidor. Se quiserem sua fidelidade, as empresas precisam 
aprender a ser fieis a seus clientes. Esses clientes podem estar no 
mundo inteiro ou no quarteirão ao lado”. 
 

É difícil fazer com que o cliente volte a comprar pela segunda vez no seu 

site. Mas não adianta a empresa acrescentar um “ponto.com” depois do nome 

da empresa só para dizer que existe e querer ter um relacionamento com o 

cliente. Os sites são tantos que reter a atenção e a exclusividade dos usuários 
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é só para quem sair na frente e se manter a frente. (ARRUDA; GAZOLA; 

GIRON, 2005). 

A partir da realidade mundial em que presencia-se um mundo 

globalizado, em constantes mudanças especialmente no mercado de trabalho, 

criasse um cenário de consumidores cada vez mais exigentes, onde as 

estratégias de marketing precisam suprir essas necessidades. Levando em 

consideração que o mercado de trabalho esta cada vez mais competitivo, as 

empresas devem superar cada vez mais as expectativas dos clientes com 

serviços e produtos de qualidade, com ofertas melhores em comparação à de 

seus concorrentes. 

 

2.2 Marketing Digital 

 

 Como definição o crescimento mercadológico é o crescimento de uma 

empresa, um negócio e ocorre com base em conhecimentos estratégicos que 

visam satisfazer as necessidades de seus clientes e consumidores 

(PRAHALAD, 1995). 

 Segundo Arruda, Gazola e Giron (2005) as funções básicas do 

marketing diz respeito ao planejamento, promoção e venda de produtos em 

mercados existentes e ao desenvolvimento de novos produtos, novos 

mercados tendo o objetivo de satisfazer as necessidades e desejos de seus 

consumidores, necessidades e desejos que por sua vez são satisfeitos 

mediante a compra de produtos ou serviços sendo estes influenciados através 

de fatores fisiológicos (alimentação, abrigo, frio) ou psicológicos (status, 

segurança, diversão etc.). 

No entanto, com o surgimento da internet o marketing desempenha uma 

função importante na iniciativa de negócios eletrônicos procurando produzir 

bens e serviços que atendam ao público alvo, através dos sites as empresas 

têm a possibilidade de demonstrar seus produtos e serviços em esfera mundial.  

Já sobre as propagandas é importante ressaltar que as mídias eram 

fragmentadas, haviam poucos canais como a TV, o rádio. Com o advento da 

tecnologia, surgiram os canais de TV a cabo aumentando o número de canais 

disponíveis, em consequência tornou-se mais difícil chamar a atenção do 

consumidor (LAS CASAS, 2010). 
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As possibilidades que a internet e as telecomunicações trouxeram 

tornaram a propaganda vulnerável à concorrência. Por esse motivo, as 

empresas começaram a procurar novas alternativas para ter uma maior 

penetração junto aos consumidores (LAS CASAS, 2010). 

De acordo com Torres, (2009, p. 242-243), a classificação dos espaços 

de veiculação publicitária na internet ocorre da seguinte maneira demonstrada 

do quadro 2: 

Quadro 2: Classificação dos espaços de veiculação publicitária na internet: 

Espaços de veiculação para 

publicidade na internet 

Descrição dos espaços de veiculação 

Portais Os portais têm milhões de visitas 

mensais, são controlados por grandes 

empresas de comunicação e se 

comportam como veículos 

tradicionais. Em geral são 

intimamente ligados ao uso dos 

banners. 

Sites especializados Os sites especializados estão ligados 

a alguma instituição ou grupo 

dedicado a fim especifico, como sites 

de publicidade, gastronomia, 

educação e outros. Em geral estão 

intimamente ligados aos banners. 

Blogs profissionais São administrados por blogueiros 

profissionais e geralmente são 

dedicados a um tema como Meiobit e 

o Contraditorium. Em geral estão 

intimamente ligados aos banners, em 

particular pelo programa Google 

AdSense. 

Mídias sociais Estão ligados À criação coletiva 

direcionada a um determinado fim, 

como o You Tube e o Flickr. São mais 
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adequadas à publicação de vídeos e 

imagens virais. 

Redes sociais São muito mais fechadas e 

controladas e controladas pelas 

empresas que as administram, como 

o Orkut, Facebook e LinkedIn. Na 

veiculação de publicidade são mais 

adequadas ao uso de banners, 

aplicativos e widgets sociais. 

Aplicações de comunicação São especializados em aplicação de 

comunicação que usam a internet, 

como é o caso do MSN e do Skype. 

Normalmente permitem a publicação 

de banners e widgets, que são 

veiculados durante as conversações 

dos internautas. 

Portais de jogos Os jogos On-line são similares às 

redes sociais especializados em um 

ou vários jogos e atraem um público 

jovem como o Club Penguin e o 

Miniclips. Na veiculação de 

publicidade são mais adequados ao 

uso de banners e aplicativos e 

widgets sociais. 

Celulares e Smartphones A internet invadiu definitivamente os 

celulares e Smartphones. Os 

aparelhos móveis se tornaram uma 

mídia importante a ser considerada 

em qualquer campanha publicitária. 

Na veiculação de publicidade 

permitem o uso de banners, 

aplicativos, vídeos e widgets virais. 

Fonte: Torres, 2009, p. 242-243. 
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Já Jerke (2001, p. 4) afirma que “não há nada de novo sobre o marketing 

e sobre a necessidade de atingir consumidores. A meta geral é focalizar 

compradores em potencial e atraí-los para dar uma olhada no seu site”. 

 “A tecnologia da informação passa a ser vista como uma arma para 

obtenção de clientes e negócios competitivos. Permite que o marketing trate 

novamente necessidades e desejos de forma personalizada” (GONÇALVES; 

GONÇALVES, 1995, p.22). 

Rossi e Silva (2009) afirmam que nossos cliques são monitorados pelas 

empresas para entenderem o que o cliente espera e faz na internet. E quando 

ele está em dúvida de algo ou gostaria de encontrar informações de assuntos 

ou produtos utilizam um site de busca.  

 Através da internet a empresa consegue desenvolver uma série de 

novas estratégias de mercado possibilitando vantagem competitiva. Como por 

exemplo, com o desenvolvimento da inteligência artificial, se multiplicou os 

canais de TV a cabo que ficam ativas por 24 horas, tendo uma disponibilidade 

ininterrupta que a empresa física não tem.  

 Kotler (2009) alerta que muitas vezes as empresas não conseguem 

reconhecer que o mercado está em mudança contínua e afirma que a 

estratégia vitoriosa do ano passado pode se tornar a estratégia fracassada de 

hoje. E que há duas formas de empresa hoje: as que mudam e as que 

desaparecem. 

 Portanto, a empresa precisa estar atenta as mudanças do tempo para 

não se tornar obsoleta e se adequar a nova realidade para não ficar em 

desvantagem. 

 Pode-se considerar como exemplo de forte presença na internet a 

livraria saraiva que permite ao consumidor pesquisar seu item de compra 

(livros e cd’s), comprar (muitas vezes com descontos) e ainda recebê-lo em 

casa (LOVELOCK, 2001). 

A informação está disponível em todos os lugares do mundo, podendo 

ser acessada a qualquer hora e de qualquer lugar, o consumidor tem a 

disponibilidade de visitar uma variedade de sites e tomar sua decisão de 

compra. 

 Para Lovelock (2001) muitas empresas têm constatado que a internet 

tem um caráter interativo de envolver os clientes e que de fato é uma forma de 
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marketing de auto-atendimento onde os clientes têm o controle do tempo e da 

extensão de contato com os sites. 

 As páginas dos sites podem conter textos, gráficos, áudio ou vídeo. O 

conjunto de páginas criadas por individuo ou organizações é chamado web 

sites podendo ser utilizada para fazer trasações de compras e vendas, publicar 

informações, trocar mensagens, etc, permitindo conduzir uma empresa 

eletronicamente (ARRUDA; GAZOLA; GIRON, 2005).  

 É fundamental que as empresas despertem para o potencial da internet, 

não importa o segmento é preciso desenvolver estratégias digitais para manter 

um bom relacionamento com o seu cliente. 

 As pessoas estão se voltando cada vez mais para compras online e a 

procura de preços menores e mais competitivos na internet e que se tornará 

em um modo importante de fazer compras no futuro próximo. Contudo, as 

compras no varejo convencional não desaparecerão inteiramente, pois as 

pessoas vêem a experiência de comprar como uma atividade social e 

recreativa, mas é importante o empresário não ficar empregnado no varejo 

convencional sem acompanhar as mudanças (ALDRICH, 2000). 

 Para uma empresa conseguir uma comunicação digital eficiente é 

preciso explorar ao máximo as oportunidades de mercado, e desenvolver um 

planejamento sempre se perguntando: Para quem? – O quê? – Quem faz o 

quê? – Como? – Quanto? – Quando? (ARRUDA; GAZOLA; GIRON, 2005). 

Para que ocorra o crescimento no marketing digital de forma específica e 

detalhada, dividiram suas estratégias em três grupos, são elas: 1. Manter 

posições; 2. Crescer com decisões do composto mercadológico e 3. Crescer 

com novos produtos e conexões. (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2007). 

1º A estratégia de manter posições pode parecer uma ideia estagnada e 

até algo errôneo. No entanto, é uma estratégia válida para momentos de 

crescimento acelerado de empresas, onde o custo financeiro para expansão 

dos negócios for muito alto. Analisando o que vêm ocorrendo com as crises 

financeiras atualmente, essa seria uma estratégia a se considerar também. 

2º A estratégia de crescer com decisões do composto mercadológico é 

algo que se trabalha de forma mais teórica inicialmente, planejando estratégias 

para colocá-las em prática posteriormente na estratégia crescer com novos 

produtos e conexões. 
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3º Por fim a estratégia do crescer com novos produtos, inovações e 

conexões. Para um melhor entendimento de como ocorreria essa estratégia, 

será exposto abaixo um esquema (Figura 1) das Inovações Organizacionais. 

Figura 1: Inovação nas organizações. 

           

Fonte: Magalhães e Sampaio (2007). 

Simplificando o esquema, pode-se considerar que, conhecimento 

científico e tecnológico interno estão intimamente relacionados às 

necessidades de mercado externas, onde esses juntamente com o 

conhecimento científico e tecnológico interno são determinantes para a solução 

dos problemas e obstáculos que fazem parte de qualquer estratégia de 

marketing. 

 

2.3 As Ações para Fidelização de Clientes 

 

Os clientes fiéis a empresa não abandonam, acreditam no produto ou 

serviço oferecido pela empresa, cooperando para a evolução do mesmo, 

proporcionando ideias para o desenvolvimento dos produtos e serviços 

oferecidos. 

De acordo com Las Casas (2006, p. 28): “O conceito de fidelidade 

significa que os clientes continuam a comprar de uma empresa porque 

acreditam que ela tenha bons produtos ou serviços”. 
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Diante de tais fatos, não significa que o cliente será sempre fiel à sua 

empresa, ou seja, aquela que lhe oferecer um diferencial nas condições de 

atendimentos, qualidade e serviços, será sua carta de recomendação. 

 Na comunicação com o mercado pode-se contar com diversas 

ferramentas de marketing como a propaganda, a venda pessoal e o marketing 

direto. Conforme aponta Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 527): 

Graças às inovações tecnológicas, as pessoas podem agora 
comunicar-se por meio da mídia tradicional (jornais, rádio, telefone, 
televisão), bem como por novas formas de mídia (computadores, fax, 
celulares e pagers). Ao reduzir os custos da comunicação, as novas 
tecnologias têm encorajado mais empresas a passar da comunicação 
de massa para comunicação dirigida e ao diálogo um a um.  

 A compra pela internet é algo comum entre os consumidores, devido ao 

conforto de poder comprar sem sair de casa, sem enfrentar trânsitos ou algum 

transtorno, ou seja, é uma maneira prática e rápida de se adquirir algum 

produto ou serviço. 

 As empresas não podem esquecer que a loja virtual ou o negócio virtual 

precisa de planejamento para as suas ações e divulgação e para poder atrair 

os clientes, visto que são inúmeros sites que existem. 

Lovelock (2001) afirma que a propaganda na internet deve ser uma 

estratégia bem projetada de comunicação integrada e fornece algumas 

diretrizes úteis para o planejamento da comunicação para o marketing nesse 

sítio: 

 Os profissionais de marketing devem analisar quais mercados-alvo 

desejam alcançar e fazer uma pesquisa para saber se esse mercado tem 

acesso à rede mundial de computadores, 

 Um site na internet deve conter um conteúdo que estimule a compra do 

produto e provoque a repetição da visita e que ofereça informações que sejam 

consideradas úteis e interessantes pelo mercado-alvo, 

 Os sites devem ser sempre atualizados mesmo que seja pelo menos uma 

vez a cada quatro meses, mesmo que seja para mudar sua aparência 

colocando um layout diferente ou novas ilustrações, 

 É preciso promover os sites na internet entre os clientes existentes e 

potenciais, pode-se utilizar o método da mala direta, folhetos, anúncios, 

apresentações em feiras e páginas amarelas.   
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Para complementar, Miranda e Arruda (2004) comentam que o 

consumidor seria mais favorável em comprar do seu site na internet se 

perceber que ele lhe traz benefícios tangíveis como a conveniência a economia 

de tempo e de esforço. 

Como comentado pelos os autores pode-se compreender que a 

estrutura dos sites precisa ser de fácil navegação para ser acessado. 

Arruda, Gazola e Giron (2005, p. 37) reforçam expondo que a 

“funcionalidade (organização lógica) e a acessibilidade (facilidade de acesso as 

informações) são fatores críticos e podem determinar se um visitante ficará 30 

segundos ou 30 minutos em um site”.  

A realidade mostra que ainda não está sendo usada de forma eficiente 

como se deveria a usabilidade na loja virtual (COSTA; RUIZ, 2011). 

Os consumidores acessam a internet para compra não encontram o 

produto desejado, mesmo utilizando todos os caminhos possíveis no site, a 

demora e a dificuldade deixa-os irritados e inconfortáveis e acabam desistindo 

da tarefa, sendo que o item desejado era encontrado pelo caminho menos 

provável na opinião dos usuários (COSTA; RUIZ, 2011). 

A dificuldade de acessar um site por ter uma interface difícil de entender 

é uma das barreiras que a empresa precisa evitar e aprender a utilizá-la, pois 

se o usuário não entender os procedimentos no meio de uma compra não 

acessará mais o site, não realizará uma próxima visita. 

 

Em recente pesquisa do Ibope Inteligência, intitulada “Site Fácil – 
Melhores Práticas para Relações com Investidores”, que analisou 
os sites das 20 maiores empresas em volume de negócios listado 
na Bovespa, muitas delas se perderam por falta de uma 
navegação intuitiva, estruturação de conteúdo precária, difícil 
acesso à área de investidores e outros vários fatores que não 
satisfeitos. A pesquisa foi realizada pela primeira vez no Brasil nos 
meses de junho e julho de 2005. (COSTA; RUIZ, 2011, p.153-
154). 

 

Dessa forma, as empresas que conseguirem a experiência de compra 

mais agradável tornando sua interface mais fácil de compreender e usar, 

certamente logo converterá os números de visitantes em compradores. 

A internet é indispensável na vida das pessoas. Todos usam e fazem 

parte dela. Estar na rede é garantir um lugar no mundo virtual, portanto, a cada 

dia mais e mais pessoas ingressam nesse novo mundo. 
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As ações usadas para fidelizar cliente no marketing digital, segundo 

Torres (2009, p. 70), devem ser compostas por sete ações:  

 Marketing de conteúdo: os consumidores estão acostumados a navegar na 

internet procurando conteúdos que nos proporcionem a filosofia do marketing: 

satisfazer as necessidades do cliente. Assim, na internet dois elementos são 

fundamentais na rede: o conteúdo que os sites proporcionam e as ferramentas 

de busca. Desta forma, é sábio dizer que o primeiro passo do consumidor ao 

estar online é buscar os sites por meio de palavras-chaves usando as 

ferramentas de busca, como Google, Yahoo, Search, entre outros, e após fazer 

sua busca seleciona em um site, o consumidor espera ter todo o conteúdo 

necessário que o satisfaça. 

 Marketing nas mídias sociais: os define como marketing de busca é 

otimizar, melhorar e ajustar um site para que ele possa ser melhor encontrado 

pelas ferramentas de busca, ou seja, é uma das atividades do marketing de 

conteúdo. 

 Marketing viral: pode ser definido, pela semelhança entre o efeito do boca-

a-boca, que parte de uma informação, texto, imagem ou vídeo divulgado e 

espalhado rapidamente e o que acontece com o vírus, que parte de um 

contagio inicial e acaba se espalhando, criando uma epidemia, com isso se 

consegue influenciar muitos consumidores, visto que, para ele, há uma maior 

confiança em acreditar em um amigo próximo que na mídia empresarial, e 

assim, um amigo conta a outro amigo. 

 E-mail marketing: consiste no envio de mensagem não instantânea que 

possa ser enviada a um grupo de destinatários, contendo informações ou 

propaganda de determinado produto, tornando-se uma prática adaptada da 

mala direta. Ou seja, quando um e-mail está atrelado a um blog que o 

consumidor tenha postado um comentário, outro consumidor passa a confiar no 

e-mail e a se identificar deixando-se levar por esta forma de marketing digital. 

 Publicidade Online: Ao surgimento da internet, o mercado publicitário logo 

criou a mais inovadora forma de propaganda na internet: o banner. Mas essa 

criação que durante algum tempo foi a mais utilizada, agora já não está sozinho 

no meio da publicidade online, comenta que a evolução tecnológica permitiu 

que o conteúdo multimídia se tornasse independente do meio, podendo 
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transitar igualmente em sites, blogs, redes sociais e celulares, criando um mix 

de mídias que integram vídeo, som, imagem, texto e interação. Os banners 

tomaram conta das páginas na web, são formas simples de marketing digital. 

 Pesquisa Online: A pesquisa de marketing sempre bem utilizada no 

tradicional marketing, a fim de conhecer o consumidor, seu comportamento e 

sua opinião, passa agora por mudanças de estratégias com o apoio da internet, 

menciona ainda as principais áreas que afetam o consumidor quando ele está 

online: ferramentas de busca; sites de e-commerce; blogosfera; mídias sociais 

e sites dos concorrentes. Diante disso, cabe às empresas explorar estas áreas 

como formas de pesquisar mais sobre seus consumidores, já que eles estão 

atentos à tudo que se passa, além de opinar e comentar por meio dessas 

ferramentas na rede. 

 Monitoramento: trata-se de uma medição da imagem das marcas, da 

opinião de consumidores, os problemas que os consumidores percebem nos 

produtos e serviços ou qualquer outra informação acerca da empresa. Ele 

consegue, portanto, informações valiosas sobre o mercado e o consumidor. Ele 

ocorre de várias formas, incluindo monitoramento de acesso aos sites e blogs, 

das mensagens de e-mail e SMS, dos vídeos e widgets nas ações virais e da 

visualização e dos cliques em banners. 

 Com o avanço tecnológico, a internet cresceu e está crescendo em 

largos passos, onde desafia os profissionais de marketing a desenvolver novas 

formas de atrair a atenção do consumidor e mostrar que o mundo online os 

fazem tão felizes e satisfeitos, quanto o mundo real. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O marketing, de um modo geral, seja digital ou de qualquer outra 

maneira, é o meio mais clássico e importante para que os empreendedores 

cheguem até seu público alvo, os clientes. 

 Sendo essa ferramenta uma das mais importantes dentro do âmbito 

empresarial como um todo, o marketing digital veio para aprimorar, acelerar e 

melhorar tudo o que já era feito pelas demais formas de assim fazê-lo. Com 

ele, as informações “saltam” aos olhos dos clientes, ou seja, elas vêm por um 

caminho que rapidamente destina-se à eles, fazendo com que assim os 
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conceitos e propagandas ali expostos sejam parte do caminho a ser traçado 

até que se conquiste o interesse do cliente em adquirir seus produtos e 

serviços. 

 Por ser um veículo de demasiado alcance, é então exaltada a facilidade 

de informações que vem apenas para, cada vez, acrescentar os objetivos e 

finalidades do marketing. Não sendo apenas importante para adquirir clientes, 

o marketing digital é uma ferramenta que está cada vez mais presente na vida 

dos empreendedores, sendo um dos meios mais importantes de alcance de 

clientes, podendo, e certamente, não atingindo apenas o seu público alvo, mas 

um público generalizado, pela facilidade que isso ocorre, assim com a 

informação diante de seus olhos pode vir a se tornar um consumidor, atingindo 

o objetivo do marketing digital para a fidelização de clientes. 

 Já analisando pelos olhos dos clientes, o modo como é fácil e prático 

que os produtos chegam até eles, acaba se tornando um mecanismo que gera 

a sua fidelização, afinal poder ter conhecimento de algo sem precisar sair de 

suas comodidades é um diferencial a mais que atualmente torna-se quase que 

indispensável na vida tanto dos empreendedores, empresários, quando na vida 

de seus clientes e futuros clientes. 

 Espera-se que através desse estudo os conceitos bem como as 

estratégias do Marketing Digital, possam ser disseminadas e compreendidas, 

afim de auxiliar os empreendedores e seus clientes. 
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