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É preciso adaptar-se aos novos hábitos de consumo. Nos últimos anos, uma expressão vem 
ocupando cada vez mais espaço no idioma das agências de publicidade. Trata-se do marketing 
digital, que engloba todas as ações e campanhas de relacionamento digital, ou seja, utilizando-
se da internet.  
 
É comum perceber que, devido às suas características de interatividade e mobilidade, a 
tecnologia, hoje, se faz presente em diversas áreas, principalmente no marketing.  
 
A mudança nos hábitos de consumo fez com que os profissionais ajustassem os planos de 
mídia de acordo com a resposta ao comportamento dos clientes para aumentar a eficácia na 
comunicação em suas campanhas.  
 
Com o amplo desenvolvimento da rede, o marketing via web tem a seu favor o fato de ser 
mais barato em relação a outras mídias, sobretudo se considerarmos o alto retorno dos 
investimentos feitos e sua abrangência significativa. Além disso, é um meio ativo, em que o 
processo de consulta à informação gera uma resposta real e imediata.  
 
Para obter sucesso nessa estratégia é preciso transformar as características da internet numa 
forte aliada como instrumento de comunicação com seu público. Um dos principais benefícios 
que ela traz é a possibilidade de desenvolver campanhas de relacionamento digital específicas 
para determinados públicos-alvo que podem vir a fortalecer a marca das empresas no mercado 
e gerar diferencial competitivo.  
 
Segundo pesquisa realizada pela Emarketeer, 38% das iniciativas de marketing on-line estão 
relacionadas com a captação de novos clientes, 35% com o aprofundamento do 
relacionamento já existente e 15% com vendas de produtos ou serviços.  
 
Ferramentas como o e-mail marketing e website do produto ou serviço comercializado são dois 
fortes canais de veiculação de mensagem. Se bem aplicadas, essas formas de divulgação são 
capazes de estabelecer novos canais de vendas, melhorando o marketing personificado (one-
to-one), reunindo informações sobre os clientes e criando canais interativos para a resolução 
de problemas e questões.  
 
Com uma base de dados em mãos, pode-se começar uma campanha que chegue ao 
destinatário: o e-mail marketing. Essa ação pode trazer resultados imediatos, conquistando 
usuários para o site e acelerando negócios devido à agilidade na resposta. A correspondência 
eletrônica, como canal de marketing, permite a personalização, segmentação e relevância, 
bem como total integração com outros canais de publicidade.  
 
Para muitas empresas, aliar tradicionais técnicas de marketing à tecnologia da informação 
ainda pode ser considerado um passo muito ousado. Existe o medo de arriscar e investir em 
algo relativamente novo – afinal, o conceito de propaganda na internet é extremamente 
recente quando comparado à publicidade na TV ou mídia impressa.  
 
Outro ponto que traz algumas dúvidas é que, em se tratando de internet, o ROI é muito 
subjetivo. Pode-se criar uma campanha de relacionamento on-line, cujo interesse é conhecer 
melhor seu cliente, e só então, com os resultados obtidos por essa ação, partir para uma nova 
etapa, que pode ser uma ação off-line.  
 
Por isso mesmo, o web marketing deve ser encarado como um complemento ao marketing 
tradicional, e não um substituto. Ações que têm início na internet, como um e-mail marketing, 
devem ser consolidadas através das tradicionais táticas de mercado. A internet não substitui a 
estratégia, a análise e a avaliação. Ela deve ser encarada como um canal para atingir o 
objetivo final.  
 



As empresas devem oferecer uma experiência on-line superior, ganhar conhecimento de 
negócios em tempo real, tomar decisões mais rápida e objetivamente, aperfeiçoar seu 
desempenho. Assim, tanto a organização quanto sua audiência saem ganhando.  
 
kicker: Ferramentas como o e-mail marketing e website do produto ou serviço são dois fortes 
canais de veiculação de mensagem  
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