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Resumo 

Marketing digital conceituasse em ações para comunicação que as empresas 

realizam através de meios digitais para promover e comercializar 

produtos/serviços de maneira rápida e eficaz. Também buscando aumentar a rede 

de relacionamentos da empresa junto com potenciais clientes. Marketing digital 

traz resultados expressos, que às vezes surpreendendo próprio empreendedor, pois 

a visão que esta ferramenta alcança no mercado virtual é gigantesca. Com a 

divulgação dos seus produtos/serviços na internet faz com que o custo em 

propaganda seja bem pequeno e às vezes chega à ser zero, isso facilita a empresa 

pois é a maneira mais rápida de chegar ao consumidor final. A consultoria é 

importante para chama a atenção e prender os olhos do cliente em determinado 

produto, utilizando cores fortes e assim criando emoções diferentes no cliente. 

Planejamento estratégico, o empreendimento pode aproveitar as redes sociais para 

publicar produtos, serviços, promoções, curiosidade e meios de aproximar de 

seguidores e principalmente interatividade com o seu público que deseja atingir. 

Grandes e pequenas empresas já perceberam que o mercado hoje não é só físico 

mas virtual através das mídias e redes sociais chamada a geração online.  

Palavras-chave (Marketing, Virtual, Digital, Redes Sociais) 
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Introdução 

Gadelha (2013) ressalta que, o micro e pequeno empreendedor precisa 

saber planejar a sua marca, mais do que apenas abrir as portas de um negócio. 

Atualmente, empresas sem uma identidade clara e uma proposta original cedem 

facilmente em meio à feroz concorrência. Uma empresa sem face, sem 

personalidade e sem projeção de novas ideias não têm chances de ir muito longe. 

Isso independe de porte, tamanho ou número de funcionários. O mercado está 

competitivo para todo mundo e só uma marca forte, que vai além de processos 

operacionais, pode ganhar voz na multidão desenfreada. 

As informações possuem conteúdos dos mais variados possíveis, onde 

somos atraídos pelos seus anúncios e quando nos damos conta, estamos lendo ou 

prestando atenção a notícias e informações corriqueiras que na maioria das vezes 

seus conteúdos não agregam valor e conhecimento ao nosso intelecto, causando 

uma grade percam de tempo, visto que poderíamos ter utilizado este tempo com 

ações mais produtivas. Por isso a proposta deste trabalho tem como base o 

Marketing digital, tendo como ênfase nas Mídias Sociais. Serão falados alguns 

temas bases de conhecimento sobre esse segmento de mercado em consultoria em 

(marketing digital), como: E-mail marketing, Mídias Sociais, Otimização de Sites 

(SEO), E-commerce, Buscas Naturais, Links Patrocinados. (NEVES, 2010). 

“Para começar a planejar, é preciso primeiro olhar o panorama atual do 

Marketing Digital da sua empresa e analisá-lo com atenção. Nossa sugestão é 

começar pelo macro e depois ir para o micro.” (PLANEJAMENTO DE 

MARKETING DIGITAL, 2016). 

Gomes (2015) O sucesso destes empreendimentos online são derivados de 

seus empreendedores. Não há sucesso de negócio seja online ou off-lines em a 

figura do empreendedor, que temas típicas características de um verdadeiro 

empreendedor :iniciativa, coragem, criatividade, ousadia, disposição para assumir 

riscos e liderança. 

“No mundo dos negócios, duas facetas da inteligência linguística são 

cruciais. Uma é encontrada no argumentador que consegue obter informações 

úteis pelo hábil questionamento e discussão com as pessoas; a outra é observada 

no retórico que consegue convencer os outros a seguir um curso de ação por meio 

de histórias, palestras ou exortações. Quando um amálgama de capacidade 
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linguística se combina no mesmo individuo, ele provavelmente terá sucesso em 

diversos caminhos empresariais” (Gardner, 2005, p.42) 

Apresentação e Justificativa desse trabalho  

Uma ideia de negócio por si só não será suficiente. Criar ações de 

marketing será importante para tornar a marca conhecida, desenvolver 

relacionamento com o público e claro, vender mais. Um empreendimento 

dificilmente sobrevive sem ações de marketing digital, e este erro ainda é comum 

por parte de empresários que adentram o mercado online sem conhecimento. 

A cada dia que passa nos damos conta de que vivemos em uma sociedade 

econômica digital, que nos permite comprar, vender, criar, recriar e etc., afinal as 

informações circulam ao nosso redor a todo o momento, principalmente assuntos 

ligados a empreendimentos, tais como assuntos financeiros, administrativos, 

dentre outros. Na verdade, as mídias digitais estão sendo reconhecidas por 

empresas de grande e pequeno porte e de vários segmentos, buscando assim uma 

solução rentável e positiva ao se expor na “publicidade web”, espaço este que vem 

sendo muito explorado dentro do planejamento de marketing. Isso porque há na 

internet alguns potenciais consumidores, os quais poderão levantar um produto ou 

serviço, mas caso a empresa não esteja em um cenário favorável e preparado para 

atuar na área ou opte por trabalhar sem uma consultoria em marketing digital, 

esses consumidores poderão levá-la ao fracasso. 

Na minha área profissional, Tecnologia da Informação (TI), disponho de 

um campo amostral vasto, com diferentes variáveis, além da facilidade de acesso 

ao público alvo. Pois atualmente as informações circulam demasiadamente, assim 

a TI mostra-se bastante eficaz na gestão de informação, está envolvida em todos 

os processos administrativos de uma organização, dando suporte às tomadas 

decisões de um empreendimento, o qual utiliza sistemas de informações para 

administrar os dados da empresa, conhecer suas dificuldades, verificar o perfil de 

clientes e desenvolver novas formas de melhorar os negócios. 

Cenário 

A internet é um ambiente extremamente colaborativo, onde você encontra 

diversas pessoas dispostas a compartilhar experiências e informações. Diante 

disso proponho um trabalho de consultoria em marketing digital para 

empreendedores no polo empresarial do bairro Buenos Aires localizada na cidade 
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Teresina – PI, onde o empreendedor da região irá tirar dúvida sobre seu negócio 

na web, pois além de possibilitar uma intervenção mais precisa e atuante, permite 

adequar às condições e oportunidades empreendedoras para cada tipo de atividade, 

uma vez que cada uma tem características distintas e as estratégias precisam ser 

voltadas especificamente para cada área em que o profissional está inserido. 

O polo empresarial do bairro Buenos Aires é um polo produtivo gerador de 

desenvolvimento econômico, emprego e renda da capital piauiense. Por ter uma 

localização estratégica, as 10 empresas que terão está consultoria, vão contar com 

um espaço com salas de treinamento, palestras, minicursos e um guia impresso 

para você conhecer e escolher as melhores ferramentas para o seu negócio.  

Consultoria em Markerting Digital  

A estimativa com a consultoria as vendas pela internet obtenha um 

crescimento significativo, pois seu negócio será visualizado direto e indireta por 

varias pessoas. Isso demonstra que, mesmo em plena crise econômica, o 

marketing digital é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da sua 

empresa. 

As organizações para terem sucesso e sobreviverem ao longo do tempo 

precisam enfrentar várias forças competitivas. Muitas dessas forças estão 

relacionadas a vários fatores como: a rivalidade dos concorrentes, a ameaça de 

substitutos e o poder de negociação dos clientes e fornecedores.  

No entanto, a fim de adotar medidas para superar estes desafios, as 

empresas relacionam suas ações com algumas estratégias básicas de competição. 

Nesse caso, segundo O’BRIEN (2004, p. 41, 42), temos alguns exemplos dessas 

ações estratégicas como: o planejamento para obter um baixo custo nos bens e 

serviços oferecidos; as ações voltadas para se ter uma diferenciação no segmento; 

a implantação de medidas para se obter um produto inovador; as decisões ligadas 

à expansão em novos mercados; e o estabelecimento de alianças com 

concorrentes, fornecedores e clientes. 

“Dessa forma antes de realizar uma imersão no tema: Redes Sociais é 

preciso compreender o cenário de acesso aos meios que possibilitam a existência 

dessas ferramentas, bem como as disparidades apresentadas dentro dessa região 

tão peculiar que é a América Latina” (FRAGOSO; MALDONADO, 2009). 
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A escolha do tema tipos de empreendedorismo: mercado e inovação abrirá 

uma oportunidade de trabalhar com consultoria em marketing digital voltada para 

empreendedores, além de está no meu cotidiano de trabalho esse tipo de 

empreendimento vem crescendo diariamente. Dados revelam que o Brasil é um 

dos países, mais conectados na Internet e isso nos trás a um entendimento que a 

empresa que não estiver nas mídias sociais não terá sucesso. Pois o 

empreendimento que fica no anonimato digital hoje, reduz sua perspectiva de vida 

em um mercado muito competitivo. 
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Capítulo 1 

Marketing Digital como ferramenta do Négocio. 

Hoje em dia o marketing digital virou uma realidade no mundo dos 

negócios e esse processo ocorre em uma velocidade absurda e cada vez mais as 

empresas se rende a este tipo de empreendimento, principalmente em por 

desenvolverem um processo sistemático de otimização com o foco em minimizar 

os custos e maximizar o retorno do investimento. 

O curso me ajudou a aprofundar meus conhecimentos sobre este tema de 

empreendedorismo considerando as disciplinas que foram cursadas durante esse 

período de curso. Isso fortaleceu meus conhecimentos e proporcional novos 

horizontes profissionais e acadêmicos. 

Desse modo que nossa empresa de consultoria em marketing digital ajudar 

os empreendedores a desenvolver e se adaptarem mercado digital. Buscando assim 

empresas de todos os portes e segmentos a utilizarem a internet de maneira correta 

e proporcionando desta forma um relacionamento com o público. Pois já passou o 

tempo que para uma empresa ter sucesso na internet basta ter um bom site ou 

apenas possuir uma fanpage com muitos fãs. 

Em 2011, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios investigou, 

como tema suplementar, o acesso à Internet e a posse de telefone móvel celular 

para uso pessoal, objetivando ampliar o conhecimento sobre a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC no País, não só com vistas à 

necessidade de construção de indicadores para o atendimento no contexto nacional 

como também à comparação internacional de estatísticas sobre a sociedade da 

informação. Para tal, foram considerados em seu planejamento os indicadores-

chave das TIC aprovados na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (World 

Summit on the Information Society - WSIS), conforme critérios adotados desde a 

primeira investigação suplementar sobre o tema, ocorrida em 2005. (IBGE, 2011). 

O SMG desenvolve pesquisas que permitem monitorar e avaliar resultados 

como a participação de mercado, a lucratividade e a imagem de marca. Essa 

medição de desempenho é muito importante para identificar erros, acertos, 

possíveis mudanças e a necessidade de novas ações de marketing. 

(MONITORAMENTO DA PERFORMANCE DE MARKETING). 
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Consultor em Marketing Digital: Quem é este profissional e o que faz.  

Um consultor de marketing digital atua de forma estratégica ajudando as 

empresas a estipularem um conjunto de diretrizes de ações de marketing online, e 

às vezes também off-line, que garantam a exposição e retorno da marca nas mídias 

digitais. 

É função do consultor de marketing digital analisar o propósito e situação 

da empresa para poder em seguida estruturar um plano de marketing digital que 

inclua a estratégia macro das empresas e o detalhamento das ações a serem 

implementadas nas diversas áreas do marketing digital de forma a atingir os 

objetivos determinados na etapa de planejamento estratégico. 

Nesse planejamento são definidas como: 

 Objetivos da presença online da marca; 

 Necessidades imediatas em função da situação de mercado; 

 Identificação dos principais concorrentes com uma boa presença online; 

 Definição dos canais e meios a serem utilizados nas campanhas online; 

 Definição de sistemas, métricas e KPIs a serem monitorados. 

Uma consultoria em marketing digital é um serviço de suporte às 

organizações e seus gestores no sentido de auxiliá-los a entender e definir quais 

são as melhores alternativas no mercado de publicidade online e as implicações da 

sua adoção. É papel do consultor de marketing online elencar as opções 

disponíveis, seus custos e resultados, de forma a embasar as decisões dos gestores 

do negócio. 

Objetivos 

Demonstrar através de consultoria quais são as reais oportunidades e as 

vantagens na utilização correta do Marketing Digital para empreendimentos, e 

dando foco em nas ferramentas especificas para cada tipo de empresa. 

Através guias, palestras e minicursos para o marketing digital vão tentar 

esclarecer para o empreendedor certa confusão que ainda é comum quando 

lidamos com os termos “Mídias Sociais” e “Rede Sociais”.  

Demostrar as oportunidades e vantagens das mídias sócias para o tipo de 

empreendimento.  

Buscar um planejamento de Marketing colocando o Marketing Digital 

como foco principal. 
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Capítulo 2 

A nova Ecominia na Internet. 

Atualmente a internet exerce uma mudança direta no novo perfil do 

consumidor, como isso as empresas vêm criando possibilidades e estratégicas para 

atrair seus clientes através das mídias sociais e dos diversos serviços que a grande 

rede oferece. 

Segundo BRANSON (2017) “Um negócio tem de ser envolvente, tem que 

ser divertido, e tem que exercer seus instintos criativos.”.  

A publicidade tradicional perdeu espaço para a publicidade web, pois a 

internet passou a ser um meio de comunicação mais rápido e eficaz, e ainda com 

entretenimento que envolve as pessoas, principalmente publico mais jovem. 

Através desta nova modalidade o consumidor é bombardeado por uma enorme 

variedade de produtos e ofertas, e a publicidade antes aceita totalmente pelo hoje é 

questionada através da comunicação facilitada da internet. 

“Para começar a planejar, é preciso primeiro olhar o panorama atual do 

Marketing Digital da sua empresa e analisá-lo com atenção. Nossa sugestão é 

começar pelo macro e depois ir para o micro.” (PLANEJAMENTO DE 

MARKETING DIGITAL, 2016). 

Portanto esse trabalho justifica-se pela grande importância que a 

consultoria tem neste momento de transição do marketing tradicional para o 

marketing digital, onde as empresas precisam se adaptar a mudança de perfil do 

seu consumir buscando assim meios fidelizar seus clientes na internet. 

Esse tipo de consultoria está definido pela grande importância do tema 

para as empresas e pelo interesse acadêmico durante todo o curso. 

Hoje a cada dia que passa nos damos conta da que vivemos em uma 

sociedade econômica digital, onde podemos comprar, vender, criar e outras mais, 

pois as informações circulam ao nosso redor a todo momento e principalmente 

assuntos ligados diretamente ao nosso empreendimento. Na verdade a cada 

segundo, principalmente assuntos financeiros, administrativos e pessoais, dentre 

muitas outras. Na verdade, as mídias digitais estão sendo reconhecidas por 

empresas grandes e de pequeno pote e de vários segmentos, buscando assim uma 

solução rentável e positiva ao se expor na “publicidade web”, este espaço vem 
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sendo muito explorado dentro do planejamento de marketing. Isso porque há na 

internet alguns potenciais consumidores presentes, isso poderá levanta ou derruba 

um produto ou serviço se o mesmo não estive no cenário favorável e preparado 

para atuar na área e ou então optem por trabalhar sem uma consultoria em 

marketing digital.  

A rapidez e o dinamismo das mídias digitais é uma das principais 

características deste mercado digital, que possibilita o desenvolvimento de uma 

empresa ou serviço criando assim um relacionamento próximo com seu cliente e 

potenciais consumidores. O marketing digital só terá sucesso se tive um 

acampamento de perto e uma estratégicas eficaz, pois esse tipo de marketing 

oscila demais, pode levando ou derruba uma empresa em uma velocidade 

gigantesca. 

Na era da tecnologia digital, os consumidores estão por toda parte e cada 

vez mais exigentes buscando sempre produtos e serviços de qualidade com isso 

compartilham suas satisfações e insatisfações de mercadorias consumidas sem se 

preocupa com a empresa fornecedora. Pensando nisso o consultor em marketing 

digital tem o papel dentro de uma empresa buscando o melhor caminho a ser 

seguido nas mídias sociais.  

Metodologia  

Este trabalho tem como principal objetivo conhecer o Marketing Digital e 

com isso desenvolver uma consultoria para os empreendedores através das suas 

diversas ferramentas, também desvendar a relação que o consumidor tem com esse 

meio de comunicação e quais estratégias devem ser utilizadas para que as 

empresas possam obter sucesso nas negociações virtuais.  

Através do trabalho tentarei explicar cada uma destas cinco funções e 

como as diferentes técnicas de Marketing Digital ajudam a realizar cada etapa da 

publicidade. São elas atrair, converter, relacionar, vender e analisar. 

Um empreendimento para que sucesso na internet possui cinco funções 

fundamentais dentro do Marketing Digital: ela precisa atrair visitantes 

qualificados, converter potenciais clientes em Leads (oportunidades de negócio), 

se relacionar com pessoas em todos os estágios desse funil de vendas, fechar as 

vendas e, por fim, analisar os dados para aperfeiçoar a performance e garantir 

maior retorno.  
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Identificação das técnicas de marketing para desenvolvimento de cada 

empreendiemento. 

O empreendedor irá conhece o que é mídias sócias e o que é desenvolvido 

por elas, depois o mesmo receberá um treinamento de como criar ou revisar contas 

em mídias sociais buscando quais as mídias sociais mais adequadas para sua 

empresa, pois isso varia de negócio para negócio.  

Estudar as formas de interação com o consumidor moderno através do 

marketing digital. Procurando sempre conversa com seus clientes e assim 

descobrir onde eles estão mais presentes.  

A consultoria terá como base os materiais que sua empresa já trabalha, 

buscando sempre evoluir e deixando este serviço mais simples e eficaz. Se o seu 

negocio já possuir, por exemplo, um blog ou site. Iremos analisar e modificar si 

necessário, Podemos até partir desta base e incrementar o conteúdo com mais 

detalhes, incluindo dados, imagens e exemplos, para oferecê-lo atrás da Landing 

Page. 

Pra que se torne mais fácil para o empreendedor redigir o material, 

montaremos junto como ele uma cartilha com toda a estrutura, organizando os 

tópicos e identificando o que precisa ser escrito. Evitando a pesquisa demasiada, 

muitas vezes ela só atrapalhar. Se quiser algumas dicas extras na hora da produção 

deste conteúdo rico e eficiente para as empresas. 
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Capitulo 3 

Markerting Digital no era.  

A escolha do tema tipos de empreendedorismo: mercado e inovação abrirá 

uma oportunidade de trabalhar com consultoria em marketing digital voltada para 

empreendedores, além de está no meu cotidiano de trabalho esse tipo de 

empreendimento vem crescendo diariamente. Dados revelam que o Brasil é um 

dos países, mais conectados na Internet e isso nos trás a um entendimento que a 

empresa que não estiver nas mídias sociais não terá sucesso. Pois o 

empreendimento que fica no anonimato digital hoje, reduz sua perspectiva de vida 

em um mercado muito competitivo.  

Hoje em dia o marketing digital virou uma realidade no mundo dos 

negócios e esse processo ocorre em uma velocidade absurda e cada vez mais as 

empresas se rende a este tipo de empreendimento, principalmente em por 

desenvolverem um processo sistemático de otimização com o foco em minimizar 

os custos e maximizar o retorno do investimento. 

“Hoje em dia, os modelos de negócios mais interessantes estão 

descobrindo maneiras de ganhar dinheiro em função do Grátis. 

Mais cedo ou mais tarde, toda empresa precisará descobrir 

formas de utilizar o Grátis ou competir com o Grátis, de uma 

forma ou de outra”. (ANDERSON, Chris. Pág. 14). 

O curso me ajudou a aprofundar meus conhecimentos sobre este tema de 

empreendedorismo considerando as disciplinas que foram cursadas durante esse 

período de curso. Isso fortaleceu meus conhecimentos e proporcional novos 

horizontes profissionais e acadêmicos. 

Desse modo que nossa empresa de consultoria em marketing digital 

ajudará os empreendedores a desenvolver e se adaptarem no mercado digital. 

Buscando assim empresas de todos os portes e segmentos a utilizarem a internet 

de maneira correta e proporcionando desta forma um relacionamento com o 

público. Pois já passou o tempo que para uma empresa ter sucesso na internet 

basta ter um bom site ou apenas possuir uma fanpage com muitos fãs. 

Gabriel (2014) ressalta que, as regras do jogo estão mudando e, para 

vencer, será preciso também mudar as estratégicas.  

A era pós-digital é a realidade em que vivemos hoje, na qual a presença da 

tecnologia digital é tão ampla e onipresente que, na maior parte do tempo, nem 
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notamos que ela está lá. Só percebemos sua existência quando falta. Essa total 

ubiquidade da tecnologia digital provoca impactos em todos os aspectos da vida e 

isso se traduz em novos desafios para os líderes de empresas e para os gestores de 

comunicação, marketing e propaganda. (LONGO, 2014). 

No cenário onde a mídias digitais crescem a cada segundo, a figura do 

consultor de marketing digital torna-se muito importante para as empresas, não 

somente pela ajuda nas diretrizes de ações de marketing, mas na tomada de 

decisões estimulando assim o desenvolvimento da empresa, garantindo também 

um retorno financeiro, mas para isso ocorra de forma positiva o consultor deverá 

ser um profissional qualificado dentro deste universo on-line onde todos estão 

conectados na internet e permita a empresa o desenvolvimento de um processo 

sistemático de otimização com o foco em minimizar os custos e maximizar o 

retorno do investimento. 

Acretaditando se que a intenet no Brasil será uma tecnologia de grandes 

modificações e investimentos trazendo como isso benefícios para os 

empreendimentos de grande e pequeno porte e para comunicadade consumidora, o 

aprimoramento desta novas tendências tecnológicas.  

Assim conclui-se “A explosão do comércio eletrônico” (Susan Naime/ 

Revista Mercado em Foco), muito mais que um simples comercio eletrônico 

produto, o cliente busca a satisfação. Tudo isso deve ser feito com um 

planejamento sólido e bem trabalhado, identificando oportunidades de negócio e 

riscos, e traçando a melhor estratégia para cada caso. 
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Capítulo Final 

Conclusões 

Conclui-se de maneira geral a influência das mídias sociais na vida da 

sociedade econômica digital é de grande importância em diversos aspectos e perfis 

de consumidores.  

Verificando-se de modo individual cada tipo de mídias pode ajudar a 

desenvolver um empreendimento em determinadas situações. Podendo assim 

expandir o mercado digital fazendo dele uma ferramenta essencial e eficiente para 

o crescimento do seu negocio ou empresa.  

Desde modo entendemos que o mundo digital como uma oportunidade de 

sucesso, pois as informações circulam ao nosso redor a todo o momento e 

principalmente assuntos ligados diretamente à compra, venda e outras mais. 

Assim as pessoas se veem como protagonistas nesse cenário, pois no mundo atual 

o marketing em si mudou sua visão, tendo como foco, agora, o consumidor.  

No cenário onde a evolução das mídias digitais crescer a cada segundo, a 

figura do consultor de marketing digital é tão importante para empresa, não 

somente pela ajudar sobre as diretrizes de ações de marketing, mas na tomada de 

decisões estimulando assim o desenvolvimento da empresa, garantindo também 

um retorno financeiro, mas para isso ocorre de forma positiva o consultor deverá 

ser um profissional qualificado dentro deste universo on-line onde todos estão 

conectados na internet fornecer a empresa uma capacidade de crescimento 

imensurável. Pois o meio corporativo vê a internet em três ângulos: Presença; 

Relacionamento; Monitoramento.  

Presença tem o seguinte conceito de que a empresa como mandamento, 

precisa estar em todos os lugares que seu consumidor está, oferecendo os diversos 

apoios que ele precise como e-commerce, contato, quem é organização.  

Monitorando trabalha com o que se diz sobre sua marca, para que, caso 

aconteça algum problema, ou alguma imagem negativa de sua marca surja o 

departamento de marketing que possa entrar em ação e combater o impecílio. 

Tendo isso como grande arma de interação e fidelização das empresas com o 

consumidor. 
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Dessa maneira entende-se com a conclusão desse curso a importância do 

consulto de marketing digital possui um papel fundamental para o crescimento 

através de conteúdo, relacionamento e de monitoramento nas mídias sociais, e 

efetividade dessas estratégias perante o consumidor do século XXI. A partir disso 

entende que o homem deve se manter sempre atualizado, pois nesse cenário tudo 

se é muito dinâmico e rápido, mas sempre gerando conteúdo. Pois relacionamento 

é a base da internet e o monitoramento é a efetivação dessa. 
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Considerações finais 

No contexto deste trabalho buscou-se unir os conceitos sobre as 

informações do mercado de negócios, a importância do marketing digital para as 

empresas e das novas mídias sociais como meio de venda de produto e exposição 

da marca. Procurando assim identificar a através de consultoria as tendências das 

mídias digitais para cada tipo de empreendimento. 

Portanto através de um estudo realizado a respeito dos principais conceitos 

de marketing digital e do e-comercio nas redes sociais, como também o perfil dos 

consumidores desta, assim como seu comportamento de consumo. Também foram 

pesquisada as principais mídias atuante no mercado, seu potencial e as 

funcionalidades das mídias digitais. 

O trabalho apontou também a realidade dos empreendimentos que não 

trabalha com marketing digital, buscando assim mostrar os benefícios e malefícios 

a respeito da utilização de maneira correta deste canal de marketing e 

comunicação entre a empresa e seus clientes. 

Desse modo, o desenvolvimento desta pesquisa proporcionou um 

conhecimento sobre história e evolução do marketing no mundo digital, marketing 

digital é uma realidade, a nova cara para a economia e a mudança de consumir 

produto. Bem como novas práticas de publicação de um produto. 

Desta maneira foi possível conhecer um pouco mais sobre as vantagens e 

funcionalidades de cada mídia pesquisada no trabalho, tais como Buscadores, 

Blogs, Mídias Sociais, Mobile Marketing, E-comercio, E-mail Marketing. 

Podendo concluir que a consultoria de marketing digital e mídias digitais 

utilizada de forma correta podem ter um impacto significativo nas finanças da 

empresa e assim possibilitando uma divulgação da marca e dos produtos da 

empresa com maior eficácia, e que de fato, essas mídias são ótimas aliadas em 

ações de comunicação interativa e relacionamento com o consumidor.
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