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RESUMO 
 

O presente estudo tem como tema o marketing digital nas empresas do ramo do 
vestuário de Tapejara RS. O objetivo foi identificar em que medidas as empresas do 
ramo do vestuário estão investindo no marketing digital, e quais os resultados que as 
mesmas estão obtendo. Um levantamento sobre a quantidade de empresas atuantes 
na cidade foi feito, em sequência um questionário foi aplicado a 33 delas, para 
descobrir quais meios digitais eram usados, o número de funcionários, quem gerencia 
as redes sociais, quais investem no marketing digital, quais o valores investidos, a 
percentagem de clientes que as empresas acreditam estar nas redes sociais, os 
benefícios obtidos e em que medida estão conseguindo mensurar os resultados e o 
retorno sobre os investimentos. Verificou-se que grande parte das empresas tem 11 
anos ou mais de tempo de mercado, e atuam com até 2 funcionários na área de 
vendas, também foi constatado que muitas delas pouco estão investindo no marketing 
digital, e tampouco tem conhecimento sobre como funciona, apesar de acreditarem 
ter uma grande percentagem de clientes utilizando as redes sociais. Através desta 
pesquisa, abre-se novas possibilidades para trabalhos relacionados a área, para um 
entendimento melhor de como é a visão dos empresários em relação a novos meios 
de comunicação 
 

Palavras-chave: Marketing; Marketing Digital; Vestuário. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 1: Mix de Marketing 16 
Figura 2: Média de minutos por visita. 23 
Figura 3: Cálculo Amostral 34 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1: Tempo de atuação das empresas 37 
Gráfico 2: Número de funcionários 38 
Gráfico 3: Redes sociais utilizadas pelas empresas 39 
Gráfico 4: Responsável pelo marketing 40 
Gráfico 5: Percentual de clientes que a empresa acredita estar nas redes sociais 41 
Gráfico 6: Valor investido em marketing 42 
Gráfico 7: Percentagem de investimento no marketing digital 43 
Gráfico 8: Quantidade de postagens patrocinadas semanalmente 43 
Gráfico 9: Resultados obtidos pelo marketing digital 44 
Gráfico 10: Mensuração do alcance das publicações e retorno sobre o investimento
 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO 8 
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 8 
1.2 OBJETIVOS 9 
1.2.1 Objetivo Geral 9 
1.2.2 Objetivos Específicos 10 
1.3 JUSTIFICATIVA 10 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 12 
2.1 MARKETING: CONCEITOS E HISTÓRIA 12 
2.2 MARKETING: GESTÃO DO MIX 15 
2.2.1 P de Produto 17 
2.2.2 P de Preço 18 
2.2.3 P de Praça 18 
2.2.4 P de Promoção 19 
2.3 MARKETING TRADICIONAL 20 
2.4 A INTERNET E O MARKETING 21 
2.5 MARKETING E AS MÍDIAS SOCIAIS 27 
2.5.1 Redes Sociais 28 
2.5.2 Redes sociais utilizadas no país 31 
 
3 METODOLOGIA 33 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 33 
3.2 UNIDADE DE ESTUDO 34 
3.3 COLETA DE DADOS 35 
3.4 ANÁLISE DOS DADOS 35 
 
4 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA 37 
 
5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 38 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 46 
 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 52 
 
 

 

 

 

 



7 
 

1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo foi realizado em empresas do ramo do vestuário de 

Tapejara. O tema abordado é o marketing, com foco em marketing digital, mais 

especificamente, nas redes sociais. Este foi realizado através de uma pesquisa de 

campo, onde os responsáveis responderam um questionário com perguntas fechadas. 

Para a definição do tema foi levado em consideração a carência de pesquisas 

em relação a investimentos em marketing nas empresas da cidade e o grande avanço 

tecnológico dos últimos anos, fato que deu às empresas a oportunidade de estar cada 

vez mais próximas de seus clientes, através de meios digitais. O ramo do vestuário foi 

escolhido por conta da grande quantidade de empresas que atuam nessa área e pelo 

fato dos produtos vendidos fazer parte das necessidades básicas do ser humano.  

O estudo teve por objetivo responder perguntas como: qual o conhecimento 

sobre o assunto, quais estão investindo, quais os valores destinados a campanhas, 

quais os retorno sobre os investimentos, entre outras. 

O referencial teórico foi elaborado através de pesquisas em livros e artigos 

científicos e aborda algumas definições sobre marketing, história do marketing, mix 

de marketing, 4 Ps do marketing e por fim o marketing digital e os seus principais 

meios, que são o enfoque da pesquisa 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Atualmente a tecnologia tem colaborado cada vez mais com as organizações. 

O marketing vem acompanhando os avanços tecnológicos, e parte de um modelo 

tradicional para o chamado marketing digital, uma ferramenta que vem ganhando 

espaço em meio às organizações. 

Os principais meios de marketing digital são as redes sociais, e-mail, blog, link 

patrocinado e aplicativos. Com o acesso facilitado às redes sociais pela população em 

geral, ficou mais fácil para as empresas demonstrarem seus produtos e serviços 

através deste meio. É crescente o número de empresas que estão utilizando além do 

marketing convencional, agora o digital. Com isso, esta pesquisa tem foco em 

marketing nas redes sociais. 

Os benefícios que as redes sociais podem trazer para as organizações são 

inúmeros como, por exemplo: definir o público alvo que se quer atingir, podendo 

alcançá-los com maior eficiência, aumentar significativamente o número de vendas e 
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consequentemente a lucratividade, ser visto pelos consumidores com maior 

frequência, reconhecimento e fortalecimento de marca, entre outros. 

O marketing digital é a ferramenta que está sendo muito utilizada nos últimos 

anos e a cada ano vez mais os brasileiros têm fácil acesso à internet, estando sempre 

conectado a ela, e muitas vezes, a um clique de realizar uma compra. Apesar disso 

existe uma certa resistência e carência de informações por parte de algumas 

empresas em relação a investir no marketing digital. 

O investimento em mídias digitais no Brasil tem uma projeção de crescimento 

de 12% ao ano até 2021, enquanto o ritmo nas mídias tradicionais, será menor. Do 

total investido em mídias no Brasil, 18% vai para o digital, enquanto países como EUA 

e Reino Unido, investem 33% e 51% respectivamente. 

Para explicar esses números do marketing digital, levamos como fator 

preponderante os menores custos e uma maior abrangência em relação ao marketing 

tradicional. 

Existem empresas familiares que tem como tradição o marketing 

convencional, outras empresas que optam por investir na área através de agências 

de publicidade, mostrando seus produtos, serviços e promoções em meios digitais, 

outras simplesmente alimentam as páginas nas redes sociais com fotos e postagens 

de promoções sem um planejamento e investimento, para que as mesmas sejam 

eficientes. Visto que existe uma carência de informações e demonstrações de 

resultados que comprovem ou não a eficiência do meio digital, esta pesquisa tem 

como objetivo identificar em que medida as empresas do ramo do vestuário de 

Tapejara/RS estão investindo em marketing digital e quais os resultados que esse 

meio está trazendo para as mesmas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Vendo que existe carência de informações e demonstrações de resultados 

que comprovem ou não a eficiência do marketing digital, esta pesquisa tem como 

objetivo identificar em que medidas as empresas do ramo do vestuário de tapejara 

estão investindo em marketing digital e quais os resultados que esse meio estão 

trazendo para as mesmas. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

- Visitar as empresas selecionadas; 

- Aplicar um questionário com o objetivo de saber; 

- O tempo de atuação da empresa 

- Quem é o responsável pelo marketing 

- Qual o número de funcionários 

- A percentagem de clientes que as empresas acreditam estar nas 

redes sociais 

- Qual as redes sociais utilizadas 

- Quais investem no marketing convencional e digital; 

- Quais meios digitais são usados  

- Qual o valor investido;  

- Os benefícios que o investimento em marketing digital trouxe o 

negócio. 

- Descobrir se as empresas conseguem mensurar o alcance das 

publicações e o retorno sobre o investimento. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O mercado, vem dia após dia aprimorando os seus canais de comunicação, 

os meios de marketing tradicionais, que eram, rádio, televisão, panfletos, carros de 

som, aos poucos vão perdendo espaço para os meios de comunicação onlines, como 

redes sociais, e-mail, blog, link patrocinado.  

A constante evolução e crescimento desses meios, faz com que as empresas 

se adaptem ao novo e por não terem opção, se inserem no meio online, para que não 

sejam engolidas por outras empresas do mesmo ramo. Os concorrentes não são mais 

somente empresas da cidade, mas sim de todo o país, que através de um clique 

efetuam vendas para clientes de qualquer estado, muitas vezes com um preço abaixo, 

por conta da grande quantidade de saídas de mercadorias. 

As redes sociais são hoje, o principal meio de marketing digital, como exemplo 

pode-se citar o facebook e instagram, que estão em alta, quando o quesito em pauta 

são vendas. Por serem uma opção de investimento em mídias digitais com um baixo 

custo de investimento, em relação a exemplo da televisão e por poder mensurar dados 

importantes dos clientes como, faixa etária, idade, sexo, localização. 
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Através dos meios digitais se mantém contato com o cliente, é onde muitas 

vezes os clientes podem expressar a sua satisfação ou não com o produto, ver itens 

à venda, promoções entre outros. Sem contar que você será lembrado por seu cliente 

com mais frequência.  

Apesar das estatísticas serem positiva, muitas empresas tem dúvidas e 

muitas vezes desacreditam de marketing digital, quanto menos se sabe sobre,  as 

dúvidas e a desconfiança só tendem a aumentar, algumas dúvidas frequentes são; O 

que é? Em qual rede social investir? Como atingir meu público? É um dinheiro bem 

investido? Como dou início a esse tipo de marketing. 

 Através dessa pesquisa serão apurados dados específicos relacionados ao 

problema. Ao final veremos as diferenças entre as empresas estudadas, quem 

investe, quem não investe, quais as vantagens entre uma e outra. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING: CONCEITOS E HISTÓRIA 

Atualmente, o termo marketing é utilizado no mundo todo, mas ele não é tão 

atual. Por isso, para a compreensão e embasamento deste trabalho, fez-se necessária 

a compreensão de sua história, seus conceitos e a influência exercida no mundo dos 

negócios. 

Historicamente, as atividades de marketing são muito antigas e sua data de 

surgimento não é mencionada na literatura com precisão. Porém, estima-se que já 

eram realizadas nas primeiras vendas e trocas das antigas civilizações. De acordo 

com Santos et al (2009), no período do Império Romano, o desenvolvimento do 

comércio foi beneficiado pelas ligações com a África e a Ásia. 

Com a invasão islâmica da Europa, no século VIII, as atividades 
comerciais foram prejudicadas, o que obrigou os europeus a recorrer à 
agricultura. Surgiram dessa forma os latifúndios e a perda dos mercados 
externos. No século X, no cenário europeu, reapareceu uma classe de 
comerciantes profissionais constituída em grande parte por vagabundos, 
cavalheiros e ladrões, que colocavam à venda tudo o que as cidades 
possuíam. A partir do século XII surgiu uma nova camada social entre os 
habitantes dos burgos, que se dedicava ao artesanato: a classe média. No 
século XIII, conhecido como o período da “escolástica”, São Tomás de Aquino 
e seus seguidores contribuíram para o estudo dos consumidores, pois 
desenvolveram o que provavelmente foi a primeira análise formal das 
motivações destes (SANTOS et al, 2009, p.91). 

Apesar de existirem registros históricos da atividade, como descrito acima, 

diversas teorias dão conta de que o marketing propriamente dito surgiu nos Estados 

Unidos entre os anos 1940 e 1950, e na sequência espalhou-se pelo resto do mundo. 

Foi neste período que a prática do marketing manifestou-se em função da 

necessidade de incrementar as vendas. Segundo Kotler (2000), houve o momento em 

que o mercado e as empresas perceberam que o cliente estava optando pelas 

melhores alternativas de compra e analisando preço e benefício gerado pela aquisição 

do produto ou serviço. O mercado em geral sentiu a necessidade de se transformar, 

já que “o cliente começou a possuir a decisão final de compra”. (LIMEIRA, 2003, p. 9). 

Para Richers (2000), o berço do marketing pode ser considerado 

indiscutivelmente nos Estados Unidos, mas sua difusão pelo mundo foi relativamente 

lenta. Segundo o autor, mesmo na Europa o marketing só começou a ser aceito após 

a Segunda Guerra Mundial. Ainda segundo Richers (2000), no Brasil o marketing 

manifesta-se na década de 50. A Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 
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da Fundação Getúlio Vargas – FGV, introduziu o conceito de marketing no país em 

1954. Daí em diante, o marketing passou por várias fases da sua história no país, com 

a ascensão e queda na economia e a globalização, fatores que influenciavam suas 

abordagens e direcionamentos. 

Diante da amplitude de sua história com o passar do tempo, é possível 

perceber que a maior característica do marketing é a flexibilidade. Diante da 

necessidade de se transformar, reinventar e adaptar de maneira tão eficaz ao longo 

dos anos, atravessando períodos de grandes mudanças tecnológicas, avanços e 

retrocessos econômicos que afetaram diretamente as empresas e os consumidores, 

o marketing se tornou hoje imprescindível para o sucesso de qualquer negócio. E para 

compreender melhor essa substancialidade, é necessário se aprofundar no termo 

para além de suas raízes. 

De acordo com Tavares (2003), o termo marketing deriva do latim “mercare”, 

que era utilizado para significar o ato de comercializar produtos na Roma Antiga. Pode 

ser traduzido ainda como “mercadologia”, que é o estudo das diferentes formas e 

relações estabelecidas com o mercado, como por exemplo, a venda, troca ou compra 

de produtos e serviços. 

Várias definições de marketing surgiram ao longo do tempo por diferentes 

autores. É muito comum identificar entre a maioria deles a utilização de definições de 

marketing como satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores. Para Cobra 

(1992), por exemplo, marketing pode ser definido com algumas palavras-chave, como 

necessidades, desejos, trocas, demandas, produtos e mercados.  Na mesma linha, 

Zenone (2006), fala que o marketing significa mercado, composto de pessoas e 

empresas que por meio de produtos e serviços sanam seus desejos e necessidades. 

Na mesma dimensão, Westwood (1996) conclui que o marketing tem como função 

identificar as necessidades das pessoas, desenvolvendo um produto que os satisfaça 

com o objetivo de gerar lucros para a organização. 

Já Dantas et al (1997) definem marketing mais além, como uma filosofia de 

orientação para o cliente, uma função empresarial organizada, dotada de objetivos e 

políticas. Os autores apontam para a definição de marketing como uma estrutura 

organizacional moderna envolvendo a integração de todas as funções que compõem 

uma empresa. 

Se sobressaindo ao fato de satisfazer necessidades e desejos apenas, para 

Churchill (2000), a essência do marketing é o desenvolvimento de trocas em que as 
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empresas e clientes participam voluntariamente de transações destinadas a trazer 

benefícios para ambos. Araújo (2004), destaca que é um somatório de atividades 

vinculadas ao desejo e satisfação dos consumidores pela disponibilização 

objetiva/subjetiva de produtos e/ou serviços, conforme ações previstas em 

planejamentos de natureza estratégica. Além destes conceitos, a AMA - American 

Marketing Association (2008), aponta marketing como uma atividade, conjunto de 

instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham 

valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. 

Philip Kotler, profundo conhecedor do assunto mundialmente e abordado por 

diversas vezes nesse estudo, definiu marketing em diferentes momentos de sua 

carreira e acrescentou mais profundidade ao conceito. Em dado momento, afirmou 

que “é a arte de descobrir oportunidades, desenvolvê-las e lucrar com elas”. 

(KOTLER, 2002, p. 54). Não satisfeito, foi além e contribuiu com outras definições 

mais precisas. 

Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor 
para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com rentabilidade. O 
marketing identifica necessidades e desejos insatisfeitos. Ele define, mede e 
quantifica o tamanho do mercado identificado e o seu potencial de lucro. 
Identifica com precisão quais segmentos a empresa tem capacidade de servir 
melhor, além de projetar e promover os produtos e serviços adequados 
(KOTLER, 2005, p.13). 

Para Kotler e Keller (2012), é possível estabelecer diferentes definições de 

marketing sob duas perspectivas: a social e a gerencial. A primeira dá conta do papel 

do marketing na sociedade, mencionando que o marketing seria o processo onde as 

pessoas obtêm aquilo que necessitam. Já a segunda definição aborda o marketing 

como vendas, com cunho mais comercial. Visto isso, é possível identificar que o termo 

marketing é mais abrangente em sua essência, e que muitas vezes é subjugado 

apenas ao ato de “vender”, comercializar, visto por uma perspectiva apenas, como 

atividade fim de um processo. Na verdade, o marketing engloba uma série de ações 

que inicia na identificação dos desejos do cliente até a sua satisfação, o que 

pressupõe para isso uma cadeia de atos que necessitam da sintonia entre todos os 

setores de uma empresa, e não apenas do departamento do marketing. 

É notável que apesar da grande quantidade de definições adotadas por 

diferentes autores em todo o mundo, o conceito de marketing passou por importantes 

transformações ao longo do tempo. Ele engloba estratégias com o foco na criação e 
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agregação de valor à marca e/ou produtos, aumentando sua importância para um 

determinado público-alvo e consequentemente a sua competitividade no mercado. Por 

isso, é possível afirmar que o escopo de marketing é muito amplo e certamente vai 

além de simplesmente vender algo. Marketing são, portanto, as estratégias adotadas, 

as técnicas e as práticas com o objetivo de agregar valor a marcas ou produtos, 

fazendo com que os mesmos se sobressaiam dos concorrentes diante do seu público-

alvo. 

 

2.2 MARKETING: GESTÃO DO MIX 

O marketing é muito utilizado pelas empresas do mundo todo como uma forma 

de atrair clientes. Mas para as empresas, é necessário encontrar a maneira de se 

diferenciar dos concorrentes, e, consequentemente aumentar sua lucratividade no 

mercado. O ponto chave se torna então descobrir de que maneira se destacar entre 

tantas organizações. De acordo com Kotler (2000), a diferenciação, usada como 

abordagem do marketing, é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças 

significativas para distinguir a oferta da empresa da oferta da concorrência. 

Existem muitas formas de competir no mercado e se sobressair à 

concorrência. Mas para oferecer ao consumidor as melhores ofertas do mercado é 

preciso identificar antes o que querem os consumidores, quando querem, por que 

compram, o que os motiva. Por isso, o planejamento e as estratégias são 

fundamentais para que a oferta de produtos diferenciados chegue ao consumidor final. 

É o que Kotler e Fox (1994) apresentam como o preparo das ofertas da instituição 

para atender as necessidades de mercados-alvo, usando preço, comunicação e 

distribuição eficazes. Em consenso, Dias (2004), define marketing como função 

empresarial que cria valor para o cliente e gera vantagem competitiva para a empresa. 

Segundo o autor, isso é possível por meio da gestão estratégica das variáveis 

controláveis pela empresa: produto, preço, praça e promoção, conhecidos também 

como os 4 P´s do marketing, composto mercadológico ou mix de marketing. 

Para Kotler (1996), o composto mercadológico ou mix de marketing pode ser 

definido como sendo a seleção e a combinação de instrumentos que uma empresa 

deve adotar para alcançar seus objetivos de mercado dentro de um prazo pré-

determinado. Outros autores também mencionam o desempenho do mix nas 

empresas. 
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A função de marketing, referente ao Mix de Marketing, engloba as 
decisões do produto, as quais incluem a definição de oportunidades de 
lançamento de produtos e adequação do mesmo às necessidades dos 
clientes; as decisões de preço, o qual é selecionado visando gerar vantagem 
competitiva e retorno para a empresa; as decisões de promoção, relativas 
aos investimentos, em estratégias de comunicação e promoção de vendas; e 
as decisões de praça ou distribuição, que envolvem a escolha de canais de 
vendas que satisfaça as necessidades dos clientes (MACHADO et al, 2012, 
p.03, apud GONÇALVES 2008). 

Já Cobra (2007), traz sua contribuição sobre os 4 P´s, individualmente. Para 

ele, o P de produto ou serviço são aqueles que atendem as expectativas do 

consumidor através de requisitos básicos como tamanho, qualidade e design. Já o P 

de preço, de acordo com o autor, deve ser correspondente à necessidade e o desejo 

gerado na sua aquisição e uso, fazendo com que o consumidor sinta que o valor 

cobrado por ele é justo. O P de praça se refere a distribuição, transporte, 

armazenagem e embalagem do produto, devendo ser desejável e vantajosa ao 

consumidor. Por fim, o P de promoção, conforme ainda expõe Cobra (2007), é o 

responsável por estimular a realização das vendas através da publicidade, 

merchandising, promoção de vendas, relações públicas e a venda pessoal. 

Na Figura 01, apresentada logo abaixo, é ilustrada com detalhes as 

características principais de cada P do composto mercadológico, conforme exposto 

por Kotler e Keller (2006). A imagem representa a preparação do mix de marketing 

por uma empresa com referência a produto/serviço, com os devidos apontamentos a 

cada item que devem ser considerados na hora de planejar os 4 P’s de marketing: 

produto, preço, praça e promoção. 
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Figura 1: Mix de Marketing 

 
 

Fonte: Kotler e Keller (2006) 

 

 

 

2.2.1 P de Produto 

O P de produto pode ser considerado como aquilo que as empresas oferecem 

aos seus consumidores, a base de toda a comercialização e por onde todo o processo 

se inicia. É o planejamento de novos produtos, a composição da marca, da 

embalagem, a rotulação e o gerenciamento estratégico ao longo do seu ciclo de vida 

(CZINKOTA et al, 2001). 

Os produtos não são apenas os responsáveis por satisfazer as necessidades 

e desejos dos consumidores, mas também são os geradores delas. Eles podem criar 

desejos e demandas que somente serão satisfeitos com a aquisição. São 

considerados produtos, os bens físicos comercializados, os serviços, as ideais, as 

organizações e tudo aquilo que puder ser oferecido através de troca financeira visando 

o lucro. Por isso, quando se refere a produto, este pode ser os bens físicos ou mesmo 

os serviços. 

Quanto à classificação, eles podem ser bens não duráveis (que são 

consumidos após a aquisição, como alimentos e produtos de beleza), bens duráveis 

(que são aqueles mais duradouros, como casas e automóveis) e serviços (aqueles 

que são intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis, como dentistas e 
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cabeleireiros). A diferença entre produto e serviço é clara: os produtos podem ser 

fabricados, estocados, distribuídos e consumidos antes do cliente verificar suas 

características no consumo ou após a aquisição. Já o serviço, por ser intangível, é 

produzido, entregue e consumido ao mesmo tempo pelo cliente, que verifica sua 

qualidade ao fim de todo esse processo.  

Às empresas, é fundamental saber o que o cliente deseja e necessita para 

que a oferta do produto certo seja viável. Para o desenvolvimento e lançamento de 

novos produtos é preciso gestão e planejamento que garantam a implementação 

eficiente e principalmente segura. 

 

2.2.2 P de Preço 

As decisões de preço de uma empresa são determinantes e ao mesmo tempo 

críticas, já que envolvem custos, a concorrência e o que o cliente entende como o 

justo pago por determinada aquisição. É o único elemento do mix de marketing que 

produz receita para as empresas, os demais são tomadores de receitas. 

O P de preço deve ser muito discutido no ambiente de marketing, já que é 

passível de avaliação das alternativas presentes no mercado pelo consumidor, que 

pode dar preferência a produtos mais baratos, sendo mais sensível ao preço. O preço 

de um produto deve representar a valorização das suas qualidades. Ele pode ser 

variável e mudar quando for necessário, como é o caso das promoções ou reajustes. 

A definição de preço de produtos deve levar em conta os salários, o aluguel, 

os juros e os lucros (SIQUEIRA, 2005). 

 

2.2.3 P de Praça 

A disponibilização do produto no mercado é realizada pelo P de praça. Para 

que o consumidor tenha acesso a eles, é preciso que o encontrem no tempo e no 

espaço adequados. São todos os canais pelos quais passa o produto final até ser 

vendido ao cliente, como por exemplo, o processo de estocagem, distribuição e 

transporte até o final do canal de marketing. Canais de marketing são, por sua vez, 

“as redes de organizações que movimentam um produto desde o produto até o seu 

mercado pretendido” (CZINKOTA et al, 2001, p. 33). 

O canal de marketing é uma importante etapa responsável por determinar o 

caminho que os produtos devem percorrer até chegar ao consumidor final, como por 

exemplo, um típico caminho percorrido de produtor, varejo até o consumidor final. O 
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que garante que essa atividade tenha êxito é o tipo de canal que será utilizado para 

distribuir os seus produtos, pois sem uma estrutura de distribuição eficaz podem existir 

dificuldades de atingir o público-alvo pretendido, mesmo que os produtos 

comercializados sejam de qualidade. Apesar de representar uma etapa tão 

importante, o canal pode gerar desafios ao gestor e se transformar em dificuldades se 

não for conduzido corretamente. 

Cabe ao gestor o envolvimento direto com os objetivos de distribuição da 

empresa e na administração diária de seus elementos, agindo de maneira a evitar as 

suas ineficiências. A preocupação para que o produto chegue até o consumidor final 

da melhor maneira possível, tanto em termos de qualidade como no transporte e 

distribuição, deve ser constante. Cabe ainda ao gestor a função de identificar 

profundamente o perfil dos consumidores e assim atender às suas necessidades, 

através da combinação adequada de componentes de um canal de marketing. 

 

2.2.4 P de Promoção 

Como já exposto por Cobra (2007), é o P de promoção o responsável por 

promover as vendas através de seus recursos e relacionamento com o cliente. Para 

o desenvolvimento do presente estudo é abordado o P de promoção do mix de 

marketing, visto sua profunda relação com a investigação proposta referente aos 

investimentos em marketing digital por empresas locais do ramo do vestuário. 

O P de promoção do mix de marketing trata de promover os produtos/serviços 

das empresas. Para Etzel et al (2001), a promoção tem como objetivo exercer 

influência. É a ferramenta que comunica a estratégia utilizada pela empresa, portanto, 

indispensável para as organizações que querem se destacar no mercado e se 

sobressair perante os concorrentes. 

A promoção possui três papéis fundamentais que correspondem a informar, 

persuadir e lembrar os clientes sobre a empresa e os seus produtos. Para Churchill e 

Peter (2005), refere-se a como os profissionais informam, convencem e lembram os 

clientes sobre produtos e serviços. E isso para qualquer ramo de negócio existente no 

mercado que almeje sucesso em suas vendas e comercialização. 

Cobra (1992), destaca os componentes básicos do composto promocional 

como propaganda, a publicidade, a promoção de vendas, o merchandising e as 

relações públicas. A percepção da situação atual das empresas do ramo do vestuário 

de Tapejara/RS, objeto deste estudo, é que as mesmas utilizam de propagandas e 
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publicidades tradicionais, como comerciais em rádios, anúncios em impressos e 

participações em eventos, apontando que os seus investimentos são limitados em 

marketing digital. A utilização da internet na promoção de seus produtos ainda é 

tímida, assim como a utilização de mídias alternativas. Estratégias para o P de 

promoção do mix de marketing, com enfoque no marketing digital, buscando aumentar 

as vendas de um produto, podem ser uma oportunidade de incrementar o lucro dessas 

empresas. 

É relevante destacar que para a melhoria no desempenho das empresas do 

ramo do vestuário, o investimento em marketing é fundamental, visto a importância de 

comunicar esta estratégia para o consumidor para que o mesmo tenha conhecimento 

e desperte seu interesse pelos produtos dessas empresas. Para qualquer estudo 

referente ao consumidor, que é o alvo principal do marketing, faz-se necessário o 

conhecimento do processo de decisão de compra. 

Amplamente abordado por vários autores na literatura, é possível identificar a 

existência de vários modelos de processos decisórios. Uma boa estratégia de 

promoção, com abrangência e foco no consumidor, pode influenciar em todos os 

estágios do processo de compra, abordado por Kotler (1996), como reconhecimento 

da necessidade, busca de informação, avaliação das alternativas, compra e pós-

compra. Assim, a utilização do marketing nesta etapa pode comunicar aos 

consumidores que eles têm um problema, que há um produto que pode resolvê-lo, 

que a marca oferece um valor menor do que os concorrentes, reforçar a decisão de 

compra, informar sobre novos produtos e despertar o desejo por eles, assim como 

tratou Karsaklian (2000). Visto isso, a importância de investimentos em marketing por 

parte das organizações fica nítida, já que sua influência pode ser exercida em vários 

estágios do processo de compra. 

Reforçada a importância de investimentos em marketing por parte das 

empresas, assim como a profunda relação do P de promoção do mix de marketing 

com o objeto deste estudo, adiante o presente trata sobre os meios pelos quais o 

marketing pode ser praticado. 

 

2.3 MARKETING TRADICIONAL 

O marketing tradicional ou marketing convencional, a partir das definições 

aqui já abordadas, pode ser identificado como a comunicação exercida por uma 
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empresa ou organização através dos meios offline, como por exemplo, em jornais e 

revistas impressas, televisão, rádio e outdoor. 

É importante destacar que apesar de todas as mudanças que ocorreram no 

mundo dos negócios e com a utilização de outros meios para as divulgações das 

empresas, o marketing tradicional não perdeu seu espaço e de acordo com a 

estratégia e o público-alvo que se quer atingir, continua sendo eficaz e muito utilizado. 

Kotler e Armstrong (2007), dizem que marketing é administrar relacionamentos 

lucrativos com os clientes. Fica claro então que o marketing convencional tem seus 

esforços para vendas, e vendas para o maior número de clientes possível, sem 

definição específica de público ou direcionamento de suas ações, e de certa forma 

mais agressivo para que tenha seus efeitos esperados. 

Diferente disso, os meios pelos quais o marketing tradicional é realizado pode 

ser considerado de uso restrito para as empresas. Isso se deve ao fato dos canais 

offlines serem considerados de investimento muito alto. Um espaço comercial em um 

horário nobre na televisão, por exemplo, apesar de contar com altos índices de 

audiência, atinge valores que não são compatíveis com os orçamentos de 

comunicação limitados de muitas empresas. 

O marketing convencional ainda é restrito e pode ter sua visibilidade limitada, 

como é o caso de anúncios em impressos, o que demanda uma estratégia mais 

assertiva para o atingimento de seus objetivos. Além disso, outro limitador do 

marketing convencional pode ser a sua incapacidade de atualização, sendo assim 

permanente logo que se executa uma ação estratégica. 

Para a execução e elucidação deste estudo, notou-se que muitas empresas 

não possuem planos e estratégias de marketing e nem orçamentos para promoção 

dessas organizações e seus produtos/serviços. Isso porque a prática não é comum e 

possui ainda resistência por parte dos executivos. O que pode se perceber com maior 

frequência é a utilização de ações de comunicação pontuais em meios convencionais. 

 

2.4 A INTERNET E O MARKETING  

Para se comunicar, fazer negócios, se divertir, aprender. Essas são algumas 

das possibilidades que o surgimento da internet trouxe ao mundo. Hoje, a grande 

maioria é dependente dessa ferramenta. E não é para menos. O advento da internet 

foi um marco na história evolutiva. 
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O mundo dos negócios passou por grandes e profundas mudanças nos 

últimos tempos até chegar aos processos e operações existentes hoje. A internet 

mudou a forma de comunicar as marcas aos seus públicos. A globalização e a 

tecnologia romperam barreiras e impactaram diretamente a vida das pessoas e a 

maneira como elas se relacionam. O surgimento da internet foi responsável por 

encurtar distâncias, expandir mercados e derrubar fronteiras, propondo oportunidades 

de avanço econômico para as nações. 

As empresas dispõem atualmente de uma infinidade de opções para divulgar 

suas marcas, produtos e serviços, que certamente nunca se imaginou. São sites, 

banners, links patrocinados, redes sociais, aplicatIvos, virais, todos perfeitamente 

capazes de estabelecer a interação com o consumidor e atingir públicos 

diversificados. Mas nem sempre foi assim e essa história precisa ser contada para 

entender como a internet se tornou o que é hoje. 

Para começar, o termo internet surgiu de duas palavras de origem inglesa: 

international network, ou traduzido para o português, rede internacional. A definição 

de internet é, portanto, uma rede mundial de computadores interligados capazes de 

transmitir dados e informações para qualquer usuário, de qualquer lugar do mundo, 

desde que ambos estejam conectados nela. 

A história da criação e do desenvolvimento da Internet é a história 
de uma aventura humana extraordinária. Ela põe em relevo a capacidade que 
tem as pessoas de transcender metas institucionais, superar barreiras 
burocráticas e subverter valores estabelecidos no processo de inaugurar um 
mundo novo. Reforça também a ideia de que no processo de que a 
cooperação e a liberdade de informação podem se mais propícias à inovação 
do que a competição e os direitos de propriedade (CASTELLS, 2003, p. 13) 

Amplamente abordado pela literatura, a internet surgiu no auge da Guerra 

Fria, por volta de 1969, sendo utilizada para proteger informações sobre a guerra por 

parte dos Estados Unidos contra a União Soviétiva. A Arpanet foi a primeira rede 

utilizada de que se tem registros. Ela era capaz de conectar quatro universidades 

americanas, permitindo assim que os seus cientistas trocassem informações e 

conhecimento mesmo a longas distâncias. 

A rede Internet surgiu em 1969, na Arpanet (Advanced Research 
Projects Agency), uma organização de pesquisas do governo dos EUA, na 
qual cientistas pesquisavam a formação de redes de computadores. A ideia 
inicial era criar uma rede de pacotes para conectar centros de pesquisas e 
processamento geograficamente distantes (SOUSA, 1999, p. 437). 



22 
 

Com o fim da guerra, os militares acabaram democratizando o acesso a 

cientistas e sucessivamente às universidades, permitindo a utilização da rede 

exclusivamente com finalidade acadêmica. Na visão de Rohrmann (2015), o 

crescimento da internet deu-se por duas razões: 

O primeiro foi a popularização da World Wide Web (WWW), graças 
ao surgimento de programas capazes de manipular interfaces gráficas. 
Tornou-se mais fácil (mais bonita e mais agradável) a comunicação de dados 
pela Internet. O segundo fator foi o surgimento de provedores de acesso, isto 
é, as empresas que possibilitam o acesso ao público em geral à Internet 
(ROHRMANN, 2015, p.07). 

Empresas e instituições já vislumbravam os enormes avanços possibilitados 

pela rede. Era o início de uma nova era no mundo dos negócios. Mesmo sendo a 

precursora do início do desenvolvimento da internet, após a Arpanet ainda surgiram 

várias outras redes até se chegar a internet como é conhecida hoje, responsável pela 

comunicação facilitada por todo o mundo. O formato atual que a internet possui, de 

acordo com Castells (2003), é resultado de uma tradição de base de formação de 

redes de computadores. Segundo o autor, foi no início da década de 1990, quando 

vários provedores de internet montaram suas próprias redes e estabeleceram suas 

próprias portas de comunicação em bases comerciais que acabaram determinantes 

para o crescimento rápido da internet. 

Durante a pesquisa sobre a chegada da internet no Brasil, a falta de 

referências dificultou o andamento do estudo e o conhecimento mais amplo da parte 

histórica. Sabe-se que a internet no país é nova, fato este que pode representar a 

escassez de publicações sobre o assunto e outros apontamentos documentais. Foi 

possível encontrar apenas poucos registros. 

Segundo Benakouche (1997), na época o principal suporte dos discursos do 

governo para implantar sistemas de redes no Brasil usava as indústrias nacionais, 

mencionando sua competitividade no mercado e às finalidades militares. O autor 

retrata que o desenvolvimento tecnológico da indústria nacional seria maior se ela 

alcançasse as mesmas condições de outros países do mundo. E como o país era 

governado por militares neste período, as questões geopolíticas decorrentes das 

telecomunicações eram tratadas estrategicamente como garantias de autonomia e 

segurança nacionais. 

A maioria das citações presentes na literatura da conta de que no Brasil, a 

internet tardou a se apresentar fora do ambiente acadêmico, apenas em 1991, ano 
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que acredita ser o de registro de seu primeiro acesso à rede no país. Em 1994, a 

Embratel se motiva a conhecer melhor a internet e lança um serviço experimental em 

solo nacional. Mas, somente em 1995 é que foi possível, pela iniciativa do Ministério 

das Telecomunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, abrir para outros setores 

da sociedade a exploração comercial da internet. 

Com todos os esforços para implantar a internet no Brasil e mesmo com sua 

chegada tardia ao país, de lá para cá foram muitos avanços. Hoje somos o país que 

passa mais tempo conectado à internet no mundo. A pesquisa “Futuro Digital em Foco 

Brasil 2015 (Digital Future Focus Brazil 2015), divulgada pela 

consultoria comScore, aponta os brasileiros como os líderes no tempo gasto nas redes 

sociais também. O mapa que ilustra a pesquisa é apresentado abaixo e possibilita o 

comparativo do Brasil com outros países: 

 

Figura 2: Média de minutos por visita. 

 

Fonte: comScore 

 

 

De acordo com a pesquisa, a média de tempo gasto no Brasil é 60% maior do 

que no restante dos países apontados. Esse fato pode estar relacionado a vários 

fatores e um deles pode ser a popularização do uso da internet por aqui.  

Hoje, estima-se que o número de internautas brasileiros ultrapasse 6 milhões 

e com isso também a ampliação do uso de serviços disponíveis e facilitados pela rede. 

Como exemplo, os serviços bancários (também conhecidos como home banking), o 

crescimento contínuo do comércio eletrônico (e-commerce) e a comunicação online. 
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Diante do exposto, a tecnologia foi um divisor de águas e atingiu todos, sem 

exceção. São tantos benefícios proporcionados que empresas consolidadas no 

mercado têm apostado nos meios eletrônicos para comercializar produtos/serviços e 

realizar suas operações. Com a internet, a certeza que fica é a constante 

transformação no mundo dos negócios e na maneira com que eles são feitos. E diante 

da velocidade e amplitude destas transformações, a capacidade de adaptação rápida 

é requerida das empresas, correndo o risco de perderem espaço e competitividade 

aos concorrentes no mercado. 

O surgimento da internet impulsionou mudanças importantes: facilitou a troca 

de informações e o contato entre clientes e organizações, consequentemente abrindo 

novos espaços e impulsionando o surgimento do marketing digital. Mas a história da 

internet ainda terá muitos capítulos. Existem ainda perguntas sem respostas e 

melhorias a serem realizadas. Para citar, a inclusão digital, a segurança de dados, a 

privacidade, a autoria, que ainda estão em fase de construção e devem ser evoluídas 

com o passar dos próximos anos, ganhando cada vez mais usuários e a confiança 

dos mesmo 

E neste cenário de profundas mudanças tecnológicas é que surge o marketing 

digital. Para entender como ele está incorporado às atividades das empresas hoje, é 

necessário ter claro o conceito de marketing digital e a sua relação com o objeto deste 

estudo. Assim: 

Com a evolução da tecnologia da informação e da comunicação, 
especialmente a internet, o marketing evoluiu para o chamado marketing 
eletrônico, e-marketing ou marketing digital, conceito que expressa o conjunto 
de ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos como a internet, 
em que o cliente controla a quantidade e o tipo da informação recebida 
(LIMEIRA, 2003, p. 09). 

Para Oliveira (2000), o marketing digital é definido como todo o esforço 

alocado para adaptar e desenvolver estratégias de marketing para o ambiente web. 

Segundo Fascioni (2007), tem-se a definição de marketing digital como uma maneira 

de se fazer marketing por meio de ações de comunicação que as empresas utilizam 

com recursos digitais via internet. Reforçando a linha de pensamento, Gabriel (2010) 

diz que marketing digital é o marketing que utiliza estratégias para algum componente 

digital no marketing mix: produto, preço, praça ou promoção. 

O marketing digital então pode ser entendido como o marketing que utiliza o 

meio eletrônico (como por exemplo, a internet) para estabelecer relacionamento entre 
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empresas e consumidores. Ele pressupõe a interatividade entre empresas e 

consumidores, com a troca de informações de forma instantânea e personalizada.  

Adiante, alguns autores discorrem sobre as estratégias necessárias no 

marketing digital para garantir os melhores resultados nas organizações. Adolpho 

(2009), assim como também Torres (2009), destacam sete delas: marketing de 

conteúdo, marketing nas mídias sociais, marketing viral, e-mail marketing, publicidade 

online, pesquisa online e monitoramento. Sobre as definições de cada estratégia, 

ambos os autores acima traduzem: 

● Marketing de conteúdo: É todo o conteúdo publicado em um site, com o 

objetivo de torná-lo visível na internet e atraente ao consumidor; 

● Marketing nas mídias sociais: As mídias sociais são os sites na internet 

que permitem criar conteúdo de forma colaborativa, permitindo a interação 

social e o compartilhamento de informações em diferentes formatos; 

● Marketing viral: É o envio de uma mensagem na internet de pessoa para 

pessoa, que ganha ampla dimensão, visando à transmissão de uma 

mensagem de marketing; 

● E-mail marketing: É o envio de mensagens ao consumidor, como a 

conhecida mala-direta, como forma de ação estratégica, procurando 

garantir que a mensagem de fato atinja-o; 

● Publicidade online: São banners publicados em sites, que nos últimos 

tempos ganharam recursos como som, animação e interação; 

● Pesquisa online: É à base da atividade de marketing, sendo que a 

pesquisa online pode ser apoiada por programas de computador; 

● Monitoramento: É a ação estratégica de acompanhar os resultados de 

todas as ações adotadas. 

Entre o marketing convencional e o marketing digital é possível identificar a 

semelhança entre os conceitos quanto a sua função básica e fundamental, 

diferenciando-se pelo ambiente em que cada um é desenvolvido, sua amplitude e as 

ferramentas utilizadas para sua realização. Apesar do marketing tradicional e o 

marketing digital serem complementares, existem ainda outras diferenças que os 

colocam em posições distingues. No digital, a maior característica é a interação 

proporcionada com o público, diferentemente do marketing convencional onde não se 

pode colher o retorno do público com a mesma rapidez. Um anúncio de produto, por 

exemplo, em uma revista ou outdoor, não possibilita interação ágil com o público. Já 
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o mesmo anúncio em uma rede social como o Facebook, que possibilite clicar em links 

para redirecionamento, curtir, compartilhar, comentar, elogiar, criticar e afins, promove 

reação virtual no mesmo instante em que ocorre, facilitando o monitoramento e 

acompanhamento de sua repercussão e retorno por parte das organizações. 

 

2.5 MARKETING E AS MÍDIAS SOCIAIS 

McLuhan (1967), cunhou pela primeira vez o termo “aldeia global”. Diante da 

rapidez com que se desenvolvia e aprimorava a comunicação ao redor do mundo, e o 

quão rápido surgiam às novas tecnologias, o autor já antecipava que o mundo seria 

conectado por uma enorme teia, que a sociedade seria conectada às mídias de tal 

modo que não existiriam distâncias. E foi de fato o que aconteceu com a chegada da 

web e das mídias sociais: o mundo viu seus limites de comunicação sendo superados. 

De acordo com Santos (2010 apud TORRES, 2009), as mídias sociais são 

sites da internet capazes de possibilitar a criação e o compartilhamento de 

informações entre as pessoas, permitindo que o usuário seja produtor e consumidor 

da informação simultaneamente. As mídias sociais recebem este nome porque são 

de fato abertas ao público e as suas interações mais diversas. Para Recuero (2011), 

as mídias sociais modificaram a forma de distribuir a informação:  

A mudança está na horizontalização do processo de constituição 
das mídias que, ao contrário da chamada mídia de massa, distribuiu o poder 
de distribuição da mensagem. Essa revolução, que ensaia os passos mais 
significativos com o surgimento de blogs (e a consequente popularização da 
produção e publicação de conteúdo na web, instituindo o que O’Relly vai 
chamar de Web 2.0), vai atingir mais gente de forma mais rápida com sites 
de rede social (que vão publicizar as redes sociais e manter conexões que 
funcionam como canais de informação entre os atores) e com apropriações 
destes sites (RECUERO, 2011, p.15). 

A horizontalização de que trata Recuero (2011) seria a troca de informações 

na mesma direção, de maneira horizontal e onde a troca não trata apenas de emissor, 

mensagem e receptor, mas onde os papéis de emissor e receptor têm a oportunidade 

de se alterarem. É o que Kotler et. al., se referia ao afirmar que “a tarefa do marketing 

já não é mais tão simples” (KOTLER et. al., 2010, p. 04). Com os avanços ocorridos, 

o consumidor está mais exigente, mais informado e com possibilidade de pesquisar 

as opções existentes no mercado antes de propriamente efetuar a compra. Ele quer 

ter seus desejos atendidos, sua opinião considerada pelas empresas e o marketing 

digital oferece ferramentas capazes de atender esses requisitos, que são as mídias 
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sociais. As mídias sociais conseguem estabelecer relacionamentos entre clientes e 

empresas, e à medida que crescem e ganham mais espaço, podem fazer com que os 

consumidores influenciem outros consumidores a partir de suas opiniões e avaliações, 

como explica Kotler (2010). 

Para Okada e Souza (2011), a utilização do marketing digital para os negócios 

pode ser caracterizada como um processo de aprendizado e interação contínua entre 

clientes e o mercado, uma forma de comunicação facilitada entre eles. Isso reforça a 

ideia de que o marketing digital precisa receber atenção especial das empresas, não 

só levando em consideração o objetivo de ganho imediato em vendas, mas o que o 

cliente pode proporcionar de informações importantes para os executivos enquanto 

se relacionam com os conteúdos publicados. É uma via de mão dupla, onde ambos 

(cliente e empresa) usufruem. Assim, as informações ficam mais acessíveis ao 

público, a identificação das necessidades e desejos mais claras e o possível 

atendimento na compra e pós-compra menos complexo. 

 

2.5.1 Redes Sociais 

Sabe-se que o homem é um ser social e que isso provém do fato de não viver 

sozinho. Aprofundando, “ser social” remete ainda ao ser que vive com outros pares 

em um ambiente social. E nesse convívio há os relacionamentos que são 

estabelecidos em um ambiente e as influências exercidas nos 

comportamentos.  Assim: 

As redes sociais podem ser definidas como uma “estrutura social 
formada por indivíduos (ou empresa), chamados de nós, que são ligados 
(conectados) por um ou mais tipos específicos de interdependência, como 
amizade, parentesco, proximidade/afinidade, trocas financeiras, 
ódios/antipatias, relações sexuais, relacionamento de crenças, 
relacionamento de conhecimento e de prestígio, etc. (GABRIEL, 2010, p. 
196). 

Silva e Ferreira (2007) consideram que “rede social é um conjunto de pessoas 

(ou empresas ou qualquer outra entidade socialmente criada) interligadas por um 

conjunto de relações sociais tais como amizade, relações de trabalho, trocas 

comerciais ou de informações”. 

As redes sociais surgem para suprir essas necessidades de interação do 

homem com seus semelhantes. Elas podem então ser definidas como os espaços 

onde os interesses comuns se encontram, onde os laços são formados. E os laços 
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podem ser entre indivíduos, empresas, organizações, entidades e o que mais for 

possível, implicando trocas de informação, experiência, conhecimento, prestígio. Por 

isso, o estudo de rede é direcionado a estrutura social, onde “os indivíduos não podem 

ser estudados independentemente de suas relações com os outros, nem podem as 

díades ser isoladas de suas estruturas afiliadas” (DEGENNE e FORSÉ, 1999, p. 3). 

Uma rede social na internet é capaz de agrupar, transformar, 
mobilizar pessoas em sociedade. São pessoas que estão utilizando a Internet 
para ampliar suas conexões e construir um espaço mais democrático, mais 
amplo, mais plural e com isso, gerando valores como reputação, suporte 
social, acesso às informações e etc. (RECUERO, 2011, p.25). 

Mas, onde há mais de uma pessoa dividindo um espaço e se relacionando, 

pressupondo que se comunique e troque informações, também surgem às 

complexidades das relações humanas, já que sempre existem diferenças observáveis, 

sejam de pensamento, comportamento e demais.  

Essa nova estrutura de interação social exigem das empresas uma 

adequação, e rápida. Elas precisam se comunicar com seu público, preparar planos 

mais direcionados de comunicação para que assim possam estabelecer 

relacionamentos de longo prazo. Disso também dependem os melhores resultados 

das empresas, visto a probabilidade de fidelização de seus clientes. De acordo com 

Granovetter (apud Vale e Guimarães, 2010, p.196), “as estruturas sociais, 

especialmente na forma de redes sociais, influenciam as ações econômicas”. Ainda 

segundo o autor, “quanto mais fortes os vínculos conectando dois indivíduos mais 

similares estes são”. 

Como já identificado anteriormente, o internauta brasileiro é o que mais tempo 

fica conectado a internet, assim como o campeão em permanência nas redes sociais. 

A popularização das redes sociais e o aumento constante de usuários forçam as 

empresas a se adequarem a essa nova realidade em que está mergulhado o atual 

consumidor. A necessidade se torna então a inserção no cenário em que se encontra 

o público-alvo.  

Segundo Rosini e Palmisano (2003), esta é considerada a era do 

conhecimento, e as empresas devem se adequar a ela e aproveitar todos os recursos 

que a conexão em rede pode proporcionar. Para Capra (2002), na era da informação, 

as funções e processos sociais organizam-se cada vez mais em torno de redes. E se 

tratando das grandes empresas, do mercado financeiro, dos meios de comunicação 
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ou das novas ONGs globais, constatamos que a organização em rede tornou-se um 

fenômeno social importante. 

Progressivamente, a tecnologia das redes sociais vai fazendo parte do dia a 

dia das empresas. Esse processo se iniciou com a utilização do Facebook, Twitter, 

Youtube, à medida que suas vantagens vão sendo observadas pelos executivos, que 

percebem as trocas de informações mais facilitadas, assim como a agilização do 

trabalho e a economia dos recursos, já que o custo para investimento em marketing 

nas redes sociais é extremamente baixo se comparado aos investimentos em 

marketing para mídias tradicionais. 

Com a utilização mais constante das redes sociais pelas organizações, há 

uma significativa melhoria na necessidade das empresas manterem bons 

relacionamentos com os stakeholders, que são os clientes, acionistas, fornecedores, 

colaboradores, a comunidade e o governo. Segundo Leonardi (2011, p. 148), “cada 

vez mais as tecnologias são projetadas para serem personalizáveis e adaptáveis às 

necessidades de desenvolvedores e usuários”. 

Mas existem àquelas organizações que vetam a utilização de redes sociais, 

que acreditam na sua “perda de tempo”, ao invés de promoverem seu uso e incentivar 

a implantação de melhorias a partir delas. Conforme Castells (1999, p. 17), “as 

organizações devem combinar capacidades de flexibilidade e coordenação para 

assegurar tanto a inovação como a continuidade em um ambiente em rápido 

crescimento”. Investir em marketing para redes sociais caracteriza a realidade de 

quem precisa se destacar dos concorrentes no mercado. Do contrário, para 

Sandhusen (2003), as empresas que não se movimentam em direção às 

transformações tecnológicas e acabam por ignorá-las, certamente irão declinar. 

Com o mundo dos negócios cada vez mais competitivo, cercado de 

inseguranças econômicas, estar preparado e consciente quanto a melhor alocação de 

recursos da empresa, visando a obtenção de resultados que possam ser convertidos 

em lucro, é imprescindível. Explorar as ferramentas digitais é uma oportunidade de 

destacar a empresa e seus produtos/serviços. As redes sociais, por sua vez, surgem 

como solução prática e de baixo custo. Por exemplo, através da utilização dos 

elementos do mix de marketing, como a promoção, é possível melhorar os resultados 

da empresa. A alocação de recursos da empresa nas redes sociais, evitando 

desperdícios ou ineficiências, através da proposta de adoção de estratégias 

apropriadas, é fundamental e conveniente. Basta a empresa definir em qual meio seu 
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público-alvo está conectado e então investir, a partir de uma estratégia para alcançá-

lo. 

 

2.5.2 Redes sociais utilizadas no país 

Para tratar dos investimentos em redes sociais é necessário vislumbrar quais 

são as mais utilizadas no país. Conectar pessoas e proporcionar comunicação pode 

implicar em adequar-se, em investir corretamente os recursos. Para isso, a seguir são 

abordadas algumas das principais redes sociais utilizadas pelos brasileiros e as suas 

funcionalidades. 

Dentre as maiores redes sociais utilizadas no país atualmente está o 

Facebook, do criador Mark Zuckerberg, considerada a maior rede em número de 

usuários no mundo e a primeira a superar 1 bilhão de contas registradas. Atualmente 

possui 1,59 bilhão de usuários ativos por mês. O Facebook permite estabelecer 

relacionamentos online voltados para entretenimento, com a troca de imagens, 

mensagens e informações. Para fazer parte da rede basta abrir uma conta gratuita 

neste espaço virtual de relacionamentos e navegar pelas suas funcionalidades. 

Outra rede com boa adesão dos brasileiros é o Youtube, criado por Chad 

Hurley e Steve Chem, que possibilita compartilhar e assistir arquivos de vídeos pela 

internet. Seus conteúdos são variados. Por atingir uma gama muito grande de 

usuários e chegar a lugares longínquos, muitas empresas utilizam o Youtube para 

desenvolverem estratégias de mídia social através de propagandas, visando o 

atingimento de resultados rápidos. 

O Twitter também aparece entre as principais redes sociais utilizadas no país. 

Idealizado pelo programador Jack Dorsey, o Twitter é considerado uma ferramenta de 

mensagens instantâneas que permitem a utilização de 140 caracteres. Outra 

característica são os Trending Topics, que são os tópicos mais discutidos no mundo 

do Twitter. O recurso pode ser utilizado pelas empresas e marcas para motivar que o 

público usuário faça comentários e assim alavanque os primeiros lugares em 

comentários no mundo inteiro (MIDIAS SOCIAIS, 2011). 

As redes sociais excedem o setor acadêmico e ganham espaço em outros 

domínios (TOMAÉL et al, 2005, p. 95). Para além das redes sociais apresentadas, 

uma possui funcionalidade e objetivo diferenciado, sendo necessária sua abordagem 

para exemplificar a dinamicidade e possibilidades disponíveis. Assim é que surgiu o 

Linkedin, empresa de capital aberto com modelo de negócios diversificado e receita 
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proveniente de soluções de recrutamento, assinaturas e soluções de marketing. 

(LINKEDIN, 2012). O Linkedin é considerado uma rede social online para a criação de 

contatos e relacionamentos profissionais, visando o compartilhamento de informações 

do conhecimento, diferenciando-se de outras redes sociais. Pelo Linkedin é possível 

encontrar um emprego, contatar e fechar negócios. 

Por fim, considerado o aplicativo mais acessado da atualidade, com 

aproximadamente 800 milhões de usuários ativos no mundo: o WhatsApp. O aplicativo 

de troca de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones pode ser 

sim uma rede social se associar o seu conceito de compartilhamento, comunicação e 

construção de relacionamentos entre usuários, a definição de rede social, que prevê 

a conexão de pessoas em um ambiente online, compartilhando os mesmo objetivos 

em comum. 

Diante do exposto, fica claro que a diversidade de ferramentas de rede social 

existentes podem oportunizar novas estratégias às empresas, assim como o 

aprimoramento das suas relações e seus negócios. As redes sociais podem promover 

organizações, produtos, serviços, gerar aproximação do consumidor e assim 

consequentemente a sua fidelização. São recursos de baixo custo, já que demandam 

apenas uma conexão com a internet e o seu acesso mediante a criação de contas 

gratuitas, e que geram bons resultados se levar em consideração o seu alcance. Não 

existem fronteiras na comunicação via rede social, basta apenas definir qual a que se 

adequa a estratégia da empresa e direcionar seus esforços. 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mensageiro_instant%C3%A2neo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto à caracterização da pesquisa, trata-se de uma pesquisa teórica e 

empírica ou aplicada. Teórica porque através da pesquisa bibliográfica buscou-se um 

aprofundamento maior sobre o assunto estudado e empírica ou aplicada porque foi 

necessário se dirigir-se até a empresas para efetuar a coleta de dados. Conforme 

Makoni e Lakatos (2013) pesquisa Teórica é aquela que tem por objetivo a ampliação 

dos conhecimentos teóricos, através de pesquisas científicas, tem como meta o 

conhecimento pelo conhecimento, e pesquisa empírica, tem por característica o 

interesse prático, para que os resultados obtidos sejam empregados na solução de 

problemas que acontecem na realidade.   

Este estudo foi abordado por meio de uma pesquisa exploratória, pois foi 

preciso ir até as empresas para conhecer um pouco mais de cada uma e se familiarizar 

com a problemática, tendo assim uma maior compreensão e uma visão geral do que 

será estudado. A pesquisa exploratória tem por objetivo oferecer familiaridade maior 

ao pesquisador em relação ao problema da pesquisa. Tendo como meta fazer com 

que um problema complexo seja explicado claramente, ou elaborar possibilidades 

mais apropriadas (VIERA, 2002). 

Esta pesquisa caracteriza-se quantitativa, os questionários aplicados nas 

empresas gerarão dados que serão tabulados e analisados estatisticamente, 

posteriormente transformados em informações. Para Prodanov e Freitas (2013), 

pesquisa quantitativa leva em consideração tudo o que pode ser quantificável, ou seja, 

traduzir em números informações e opiniões para ordenar, classificar e analisar. 

Necessita do uso de técnicas e recursos estatísticos (média, percentagem, desvio 

padrão, etc). 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa classifica-se como pesquisa 

de campo, pois nas visitas feitas às empresas, a coleta de dados será feita 

diretamente no cenário real de cada uma delas, expondo assim os resultados que 

queremos comprovar. A pesquisa de campo, possui como objetivo adquirir dados e 

informações sobre algum tipo de problema no qual buscamos uma resposta, ou uma 

possibilidade, que almeja-se comprovar, ou, encontrar novos fenômenos ou ligações 

entre os mesmos. Incide na análise de acontecimentos e fenômenos que acontecem 
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espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e nas anotações de variáveis 

que julga-se proeminente, para análise (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A unidade de estudo foram empresas do ramo do vestuário de Tapejara, Rio 

Grande do Sul, totalizando 33 empresas, localizadas em 02 bairros da cidade.  

Para chegar a esse número foi entrado em contato com a Secretaria da 

Fazenda de Tapejara solicitando todos os cadastros ativos das empresas que atuam 

no ramo do vestuário. Foram informadas 160 empresas, porém entre essas estavam 

microempreendedores individuais. Além disso, todos os cadastros informados eram 

denominados pela razão social, o que dificultou o processo de identificação das 

mesmas. O setor também não sabia informar se as empresas apontadas estavam 

realmente em funcionamento. Por conta dessas dificuldades, foi feito um 

levantamento visual de identificação das empresas, totalizando 55 empresas em 

funcionamento.  

Conforme o cálculo amostral 32 empresas deveriam ser estudadas, porém 33 

questionários foram aplicados, passando do número mínimo estabelecido 

estatisticamente. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. 

Figura 3: Cálculo Amostral 
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Fonte: https://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/ 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada em dois dias consecutivos. Foram entregues os 

questionários para os responsáveis pela empresa ou para um funcionário que assim 

que possível, fez a entrega e orientação de como teria que proceder com o mesmo. 

Foi informado às empresas que não haveria a identificação do estabelecimento e que 

teriam 3 dias úteis para respondê-lo. Posteriormente os questionários foram 

recolhidos para a análise dos dados. 

O questionário era composto por 10 perguntas objetivas, e foi aplicado em 33 

empresas (ver Apêndice A).  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Após a coleta dos dados obtidos através da pesquisa, os dados quantificáveis 

foram organizados em gráficos e posteriormente analisados, tanto de forma 

quantitativa, quanto de forma qualitativa, a fim de atingir os objetivos propostos pela 

pesquisa. 



35 
 

4 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA 

Com uma população estimada em 21.809 habitantes, segundo dados do IBGE 

de 1º de julho de 2015, Tapejara tem um crescimento maior que a média nacional, 

também conhecida como Terra do Empreendedorismo e conforme números da 

Secretaria Municipal da Fazenda, conta com 696 estabelecimentos comerciais além 

dos microempreendedores individuais, indústrias e prestadores de serviços. O PIB do 

município é de R$ 690.670.000,00 (IBGE 2014) e o PIB per capita chega a R$ 

32.541,93 (IBGE 2014).  

O setor do vestuário é um dos maiores do Brasil, na cidade de Tapejara não 

é diferente, a cidade conta com 55 empresas atuantes no ramo, desconsiderando 

microempreendedores individuais. Mesmo em tempos de crises econômicas, o setor 

segue em crescimento, pelo fato de se tratar de necessidades básicas do ser humano, 

e muitas vezes pela vaidade de seus consumidores, que dificilmente são deixada de 

lado. Porém é um setor bastante concorrido, e com um alto índice de empresas 

fecham as portas nos primeiros anos de sobrevivência, para resistir às ameaças, os 

empreendedores devem estar atentos às movimentações do mercado.   
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir, os resultados obtidos em pesquisa a campo, através de questionário 

aplicado, foram representados graficamente, todos os gráficos foram analisados 

individualmente conforme cada pergunta. 

 

Gráfico 1: Tempo de atuação das empresas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O gráfico 1, representa o tempo de atuação das empresas. Nota-se que mais 

de 42,4% têm mais de 10 anos de mercado e a minoria das empresas, ou seja 12,1% 

tem no máximo 2 anos.  

Um estudo do SEBRAE apontou que 24% das empresas fecham as portas no 

primeiro ano de existência, e o número pode chegar a 50% quando se trata de 

empresas com até 4 anos.  Números que podem ter relação com o baixo índice de 

empresas com menos de 2 anos de mercado. 
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Gráfico 2: Número de funcionários 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Em relação ao números de funcionários, verificou-se que 63,6% delas, tem 1 

ou 2 funcionários atuantes na área de vendas. Levando em consideração que no 

gráfico anterior demonstrou que 42,4% das empresas tinham mais de 10 anos, nota-

se que por mais tempo de mercado que tenha, as empresas não têm uma evolução 

em relação ao número de funcionários o que, consequentemente, pode significar que 

a demanda não tem aumentado ou o não crescimento do negócio. 
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Gráfico 3: Redes sociais utilizadas pelas empresas 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Quando perguntadas a quais meios onlines as empresas usam, o Facebook 

levou vantagem, seguido por Instagram e WhatsApp, respectivamente. 

Embora o Facebook ainda seja a rede social mais utilizada pelos usuários, o 

Instagram vem crescendo, que vem ganhando espaço entre as redes sociais, por ser 

o meio mais adequado para quem trabalha com produtos que tenham um apelo visual, 

como loja de roupas, maquiagens e artigos para bebês. 
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Gráfico 4: Responsável pelo marketing 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Apesar das agências de marketing ou de publicidade serem empresas 

especializadas e capacitadas para extrair o melhor que a internet disponibiliza e criar 

conteúdo criativos, planejando as ações tomadas, com o intuito de trazer os melhores 

resultados para as empresas, percebe-se que apenas 12,1% delas optam por 

contratar profissionais especializados na área.  
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Gráfico 5: Percentual de clientes que a empresa acredita estar nas redes sociais 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Gráfico 5 representa a porcentagem dos clientes e potenciais clientes que a 

empresa acredita estarem nas redes sociais, 90,9% das empresas estudadas 

disseram acreditar ter mais de 25% de seus clientes nas redes sociais porém, 24,2% 

delas não fazem nenhum investimento na área. 

 
Gráfico 6: Valor investido em marketing 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quanto aos investimentos em marketing convencional e digital, 24,2% das 

empresas não faz nenhum tipo de Investimento, o que talvez possa justificar o fato de 

grande parte das empresas não aumentarem os seus número de funcionários e 

demanda de produtos. O maior percentual, 33,3% investem de R$200,00 até 

R$500,00. 

 
Gráfico 7: Percentagem de investimento no marketing digital 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O gráfico anterior considerou os investimentos em marketing como um todo, 

quando perguntados qual a percentagem que representa o valor investido 

especialmente no marketing digital, 36,4% investem até 25% do total no marketing 

digital, o que é considerado um valor baixo, para que se tenha resultados eficientes, 

números dentro da realidade do Brasil, que é 18%. 
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Gráfico 8: Quantidade de postagens patrocinadas semanalmente 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

As postagens patrocinadas são de extrema importância para o alcance 

considerado ideal para atingir o público alvo e realizar as vendas. Verificou-se que 

36,4% das empresas estudadas faz uma postagem patrocinada por semana, 

enquanto 27,3% não faz nenhuma, e trabalham apenas com o alcance orgânico. 

 
Gráfico 9: Resultados obtidos pelo marketing digital 

  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quando perguntadas quanto aos benefícios do marketing digital, verificou-se 

que os resultados vem de encontro com o propósito a qual as mídias digitais vieram, 

maior visibilidade, maior número de vendas, obtenção de novos clientes e 

consequentemente o aumento dos lucros. Porém, ainda observa-se uma resistência 

quanto ao investimento no marketing digital e, talvez até no marketing convencional. 

 

Gráfico 10: Mensuração do alcance das publicações e retorno sobre o investimento 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O gráfico 10 representa em que medida as empresas conseguem mensurar o 

alcance das publicações e o retorno sobre o investimento. As que conseguem 

mensurar parcialmente são a maioria com 48% do total, seguido por 24% que dizem 

que conseguem mensurar e 28% que não conseguem mensurar. 

Posteriormente a aplicação dos questionários às empresas retoma-se a 

problemática em questão, o marketing digital. Destaca-se seu constante crescimento 

no Brasil e no mundo, embora o avanço no Brasil seja um pouco mais lento, os 

benefícios que o mesmo pode trazer para as organizações é evidente. Porém 

observa-se a existência de resistência e falta de conhecimento por parte das 

empresas em investir nesse tipo de marketing. 

Ao aplicar os questionários, atendendo aos objetivos específicos, nota-se que 

as empresas pouco estão investindo no marketing digital, tampouco tem 

conhecimento sobre como funciona. Boa parte delas, com mais de 10 anos de 

funcionamento e com um provável mesmo número de funcionários de quando abriram, 



44 
 

não se vê um crescimento, destoando do intuito das organizações que é crescer, gerar 

mais empregos e, prosperar financeiramente. 

Ter conhecimento sobre tempo de atividade de cada empresa, as crenças de 

qual porcentagem dos clientes que elas acreditam estar nas redes sociais e se os 

investimentos na área estão acontecendo, são de suma importância para entender o 

mercado e como elas se comportam diante dos avanços tecnológico.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como tema principal o marketing digital em empresas 

do ramo do vestuário de Tapejara, Rio Grande do Sul, com o objetivo de descobrir em 

que medida essas empresas estão investindo no marketing digital. 

Existem muitas empresas que podem ser chamadas ou consideradas 

modelos de negócio, tanto na cidade de Tapejara como a nível mundial pela forma 

como cada uma se comporta em relação a crises, oportunidades e ameaças, o que 

elas estão fazendo correto, são fatores determinantes para a sobrevivência no 

mercado. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, foi levado em consideração a carência 

de pesquisas relacionadas a esse tema, na cidade de Tapejara. Um questionário 

contendo 10 perguntas fechadas referentes ao tema foram aplicadas às empresas, 

totalizando 33 empresas estudadas. 

Em alguns casos, foi possível perceber a evidente falta de conhecimento 

sobre o tema, a exemplo disso foi que houve algumas controvérsias, quando as 

empresas perguntadas sobre quantas postagens patrocinadas eram feitas 

semanalmente, as respostas eram 2, 3, 4 postagens, e na pergunta seguinte era 

quanto era investido em marketing digital, as mesmas respondiam que nada era 

investido, fato que teve que ser reavaliado, e voltado até a empresa para obter a 

resposta correta. Em outros, não souberam diferenciar marketing convencional de 

marketing digital. 

A percentagem de empresas que trabalham com 1 ou 2 colaboradores chega 

a 63,6%, número que deixa em dúvida de quanto a organização é rentável, pois 

quanto maior a quantidade de vendas, maior a quantidade de funcionários 

contratados.  

Outro dado muito relevante é que 84,4% das empresas não tem uma agência 

de marketing que cuida do planejamento, criação de conteúdo e análises de 

resultados, apenas 12,1% delas optam por destinar o marketing a empresas 

especializadas. Embora 91% das empresas estudadas dizem acreditar que pelo 

menos 25% de seus clientes estão em alguma rede social. 

Considera-se os resultados da pesquisa obtidos satisfatórios pois com esses 

números, para uma primeira pesquisa, pois foi possível mensurar dados importantes 

que foram expostos nos gráficos. Com os resultados abre-se um leque de outras 

possibilidades para se explorar. Sugere-se que em outra oportunidade, seja feito um 
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trabalho com perguntas abertas, em forma de entrevista e mais básicas como: A 

empresa sabe o que é marketing digital? A empresa investe neste meio de marketing? 

Se não, por que? Para que assim, haja o entendimento de como os donos ou 

administradores das empresas enxergam o marketing e o nível de conhecimento 

sobre o assunto. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

 

1. Quantos anos a empresa tem de mercado? 

(   ) Até 2 anos  (   ) 3 a 5 anos  (   ) 6 a 10 anos  (   ) 11 anos ou mais 

  

2. Quantos funcionários atuam no setor de vendas? 

(   ) Até 2 funcionários (   ) Até 5 funcionários (   ) Até 10 funcionários (   )10 

funcionários ou mais 

  

3. A empresa tem página oficial em alguma rede social? Se sim, em qual? 

(   ) Facebook (   ) Instagram (   ) Twitter (   ) Sites  (   ) WhatsApp (   ) Nenhuma 

  

4. Quem gerencia a páginas nas redes? 

(   ) Colaborador ou sócio  (   ) Agência de marketing  (   ) Outro 

  

5. Qual a porcentagem de clientes que a empresa acredita estar nas redes sociais? 

(   ) Até 25%  (   ) Até 50%  (   ) até 75%  (   ) Maior que 75% 

  

6. A empresa destina algum valor mensal para campanhas de marketing 

convencional e digital? (Rádio, jornal carro de som, redes sociais)     

(   ) Até 200,00   (   ) Até 500,00  (   ) até 750,00  (   ) 1000,00 ou mais (   ) Nenhum 

valor 

  

7. Desse valor, qual a porcentagem correspondente ao investimento específico no 

marketing digital? (Redes sociais, e-mail sites) 

(   ) Até 25%  (   ) Até 50%  (   ) até 75%  (   ) Maior que 75% (   )Nenhum Valor 

  

8. Quantas postagens patrocinadas são feitas nas redes sociais por semana? 

(   ) Uma  (   ) Duas  (   ) Três (   ) Quatro ou mais (   ) Nenhuma 

  

  

9. Quais os benefícios e vantagens que a empresa obteve com o marketing 

digital?  (Assinale quantas quiser) 

(   ) Maior número de vendas  (   ) Obtenção de novos clientes 

(   ) Aumento dos lucros  (   ) Maior visibilidade  (   ) Não obtive resultado 

(   ) Não invisto em marketing digital 

  

10. Em que medida empresa ou a agência de marketing consegue mensurar o 

alcance das publicações e o retorno sobre o investimento no marketing? 

(   ) Consegue mensurar (   ) Consegue mensurar parcialmente (   ) Não consegue 

mensurar 


