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Ao longo do tempo, as tecnologias introduziram 
novos valores e metas a serem perseguidos pelos 
empreendedores. O maior domínio das informações 
elevou as expectativas dos consumidores, e o 
crescente número de alternativas de escolha os tornou 
mais conscientes e decididos ao efetuar qualquer compra.

Nessa esteira, o futuro sólido das empresas passou 
a depender não somente de produtos de qualidade, 
como também de experiências únicas. Razão pela qual 
o meio empresarial, em sua totalidade, tem se apoiado 
nos avanços tecnológicos para estruturação interna, 
bem como a fim de conquistar definitivamente a 
preferência do público.

Quer entender, de uma vez por todas, qual o papel do 
marketing na transformação digital e de que maneira ele 
pode ser usado na consolidação e prosperidade do seu 
negócio? Então confira neste guia, tudo que você precisa 
conhecer a respeito de tal segmento. Boa leitura!

https://digitalland.com.br/
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O conceito do marketing é bem mais 
profundo do que um método para realização 
de campanhas publicitárias ou ações 
de vendas. Ele consiste no conjunto de 
estratégias direcionadas a impactar o 
mercado consumidor, gerando valores e 
destacando os principais aspectos das 
soluções oferecidas pela empresa.

Tradicionalmente, o papel desempenhado 
pelo marketing dentro de uma companhia 
deve ser construído com base em três 
princípios: criação, comunicação e 
entrega de valores. A partir desse ciclo 
de pensamento, gerenciá-lo corretamente 
possibilita os seguintes aprimoramentos:

O vocábulo marketing tem origem no termo 
latim “mercare”, remontando aos atos de 
comércio da Roma Antiga. 

Porém esta ferramenta ganhou maior 
repercussão a partir do momento em que as 
empresas se viram dentro de um cenário de 
competitividade acirrada.

Então por volta dos anos de 1900 
especialmente com as crises econômicas 
provocadas pelas guerras mundiais, trabalhar 
com o foco nas necessidades das pessoas 
tornou-se fundamental à aproximação 
com a clientela e, consequentemente, ao 
aumento das vendas.

https://digitalland.com.br/
http://digitalland.com.br/blog/wearable-tech-e-impactos-na-estrategia-de-marketing
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COMPREENSÃO DO MERCADO

Colher o maior número de informações acerca do 
seu nicho de mercado. Quem é o público-alvo? 
Quais os seus hábitos de compra? Qual a sua 
faixa etária? Que tipo de artigos eles procuram? 
Prezam pelo preço ou qualidade? Quais as 
melhores plataformas para impactá-los?

PROPOSIÇÃO DE NOVA OFERTA

Ainda que a empresa já conte com uma linha 
de produtos ou serviços de alta performance, 
as expectativas dos consumidores mudam, 
nascem outras empresas comercializando 
itens semelhantes, o que requer um processo 
de inovação constante. Assim, o marketing 
também auxilia no direcionamento de 
novos caminhos, por meio de pesquisas que 
antecipem as tendências futuras.

https://digitalland.com.br/
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GESTÃO DE RELACIONAMENTO

Ao contrário do que muitos empreendedores 
imaginam, a eficiência do marketing 
não consiste simplesmente em ações 
que impactem o maior número de 
pessoas, mas sim na construção de um 
relacionamento personalizado. Isso 
significa estabelecer um vínculo específico 
a cada tipo de cliente, bem como da gestão 
consciente de toda a sua jornada de compra, 
desde o primeiro contato até o pós-venda.

PROSPECÇÃO DE CLIENTES

Uma vez segmentada a sua audiência, todos 
os esforços são válidos para promover 
seu engajamento e fidelização ao 
empreendimento. No entanto, não se 
pode negligenciar a manutenção de um 
crescimento ininterrupto da captação  
de consumidores.

Mesmo com uma boa carteira de clientes, 
ao longo do tempo é natural que alguns deles 
sejam perdidos. Portanto, conquistar novos 
compradores será imprescindível para manter 
o fluxo de evolução da sua empresa.

E não há outra maneira senão o 
investimento em estratégias de 
marketing para atingir tal objetivo.

https://digitalland.com.br/
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ENGAJAMENTO DOS 
COLABORADORES

O sucesso de um negócio também está 
relacionado com a visão que os próprios 
funcionários têm da empresa, e nesse 
cenário, o marketing é a ferramenta hábil 
como meio de informação, capacitação e 
motivação dos funcionários.

Quando a comunicação interna é clara, 
estabelece-se um relacionamento de 
confiança, refletindo em maiores as 
chances de todos os envolvidos cultivarem 
dos mesmos ideais; isso faz com que os 
colaboradores se sintam valorizados.

Dessa forma, investir nas ações 
de comunicação interna influencia 
diretamente no empenho do time.

https://digitalland.com.br/
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 » blogs;

 » redes sociais;

 » site 
corporativo;

 » e-mail 
marketing;

Embora seja uma metodologia recente, o 
marketing digital vem crescendo a passos 
largos, especialmente devido à flexibilidade 
de suas estratégias, podendo ser moldadas 
conforme o tamanho, o segmento e o 
orçamento do negócio. E para tanto, as 
ferramentas são bem diversificadas:

Com o avançar das décadas, as conjunturas do 
mercado sofreram transformações, os padrões 
criados pela gama de clientes ampliaram, e, 
com isso, as formas de realizar o marketing 
precisaram ser renovadas.

A internet chegou revolucionando não 
somente os níveis de interação entre as 
pessoas. Atualmente, o acesso às informações 
é extremamente facilitado e além de 
confiantes, os consumidores estão muito mais 
exigentes na hora de efetuar uma compra.

Neste viés, surge o marketing digital, 
aproveitando-se as empresas da ótima 
visibilidade das plataformas virtuais para 
tocar o público e consolidar a sua marca.

 » native ads;

 » links 
patrocinados;

 » marketing 
de conteúdo, 
dentre outros.

https://digitalland.com.br/
http://digitalland.com.br/blog/5-erros-de-marketing-digital-que-podem-fazer-sua-empresa-perder-dinheiro
http://digitalland.com.br/blog/google-ads-como-otimizar-os-resultados-da-sua-estrategia
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PRINCIPAIS DIFERENÇAS EM 
RELAÇÃO AO MARKETING 
TRADICIONAL

QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO

No processo de marketing tradicional, todas 
as campanhas são idealizadas e desenvolvidas 
antes de serem colocadas em prática. Na 
esfera digital, o planejamento também se 
faz essencial, porém existe a possibilidade 
de redirecionamento, conforme a 
receptividade do público. O novo modelo 
permite o acompanhamento, em tempo real, 
da efetividade de cada estratégia. Isto é, se 
logo no início, determinado conteúdo já não 
produziu a taxa de conversão esperada, não 
há porque insistir no mesmo caminho. Assim, 
os resultados devem ser analisados e novas 
ações propostas o quanto antes.

https://digitalland.com.br/
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QUANTO À FORMA DE COMUNICAÇÃO

Neste quesito, a característica marcante do marketing tradicional é a falta de interação entre as campanhas 
e os clientes — não há espaço para o diálogo. Já no marketing digital tem-se por base a proximidade com 
o público. Implementada uma ação digital, o próximo passo não é dado antes de se saber qual a impressão 
que ela causou aos consumidores.

QUANTO AO ALCANCE

Apesar dos processos de divulgação online 
serem bastante segmentados, ou seja, 
específicos para um público-alvo, tudo que for 
disseminado no ambiente virtual tem potencial 
para alcançar um número muito maior de 
pessoas, facilitando na conquista de novos 
clientes. Com a internet não existem barreiras 
físicas, seu material pode ser acessado em 
qualquer parte do mundo, ao contrário do 
modelo tradicional, cujas ações geralmente 
ficam restritas a uma área.

https://digitalland.com.br/
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QUANTO À SUA BASE DE DADOS

As vantagens do marketing digital se 
justificam, principalmente, por um elemento 
em especial: a imensa base de dados que 
está sob o domínio da empresa.

Graças ao desenvolvimento dos softwares, 
cada vez que os indivíduos interagem com 
alguma operação de marketing, características 
sobre o seu perfil são coletadas e usadas para 
direcionar as etapas seguintes. 

Assim, é possível descobrir idade, 
sexo, as redes sociais que utilizam, o 
comportamento no meio virtual e o 
número de usuários que retornaram 
após um primeiro contato.

Em termos práticos, isso significa economia 
de tempo, dinheiro e maior eficácia para os 
seus projetos, pois eles serão construídos 
a partir de informações concretas, com 
a certeza de consolidar a presença da 
organização nas plataformas certas e no 
momento apropriado.

Na direção oposta, as campanhas tradicionais 
são fundadas em suposições. O time de 
marketing aposta em uma ideia e investe 
todos os esforços nela, o que pode ser 
excelente e render bons frutos, mas também 
há chances consideráveis de não dar certo 
e todo trabalho ficar perdido; não tem uma 
forma de reestruturá-las durante a execução.

https://digitalland.com.br/
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QUANTO À COMPETITIVIDADE 
DAS EMPRESAS MENORES

Antes do marketing digital, disputar o mercado em par de 
igualdade com os grandes empreendimentos era uma missão 
praticamente impossível. Os canais de comunicação 
tradicionais são relativamente caros para quem 
tem um orçamento apertado. Por exemplo outdoors, 
comerciais de TV, comerciais de rádio, panfletos e banners. 
Então o universo online surgiu e democratizou o diálogo 
entre empresa/consumidores, permitindo que também os 
pequenos negócios pudessem realizar ações bem-sucedidas 
de comunicação.

Isso se explica pelo fato de que o sucesso de uma estratégia 
de marketing digital não depende exclusivamente de 
investimentos vultuosos, mas especialmente da identificação 
e aplicação das medidas mais adequadas ao perfil dos seus 
consumidores. Trata-se, principalmente, de encontrar as 
armas certas para batalhar pelos melhores resultados.

https://digitalland.com.br/
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A transformação digital vêm imprimindo aos 
negócios a adaptação a uma nova cultura, 
a construção de modelos que se entendam 
bem com a incorporação das tecnologias 
disponíveis no mercado.

Vivenciamos uma era em que o consumidor 
está profundamente ligado às inovações 
digitais e de crescente oferta de 
ferramentas para auxiliar as empresas na 
potencialização dos seus resultados. Por 
esse motivo, é praticamente impossível 
empreender de modo dissociado das 
ferramentas tecnológicas.

A presente realidade atingiu em cheio o setor 
de marketing, um dos pioneiros a modernizar 
o estilo de abordagem e que continuam 
expandindo suas perspectivas. Vejamos 
algumas tendências para um futuro próximo:

https://digitalland.com.br/
http://digitalland.com.br/blog/competitividade-digital-de-60-paises
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EVOLUÇÃO DO BIG DATA

Quando o assunto envolve o marketing digital, um recurso é indispensável ao aprimoramento das 
estratégias utilizadas por casa empreendimento: o Big Data. Todo tipo de interação que os usuários têm 
na internet deixam vestígios, e neste contexto, insere-se a funcionalidade de tais softwares, capazes de 
registrar um grande volume de informações.O Big Data torna possível identificar, por exemplo:

 » os serviços financeiros 
utilizados pelo cliente;

 » a forma como usam o cartão 
de crédito;

 » condutas e hábitos nas 
mídias sociais;

 » os blogs e sites acessados;

 » o tipo de conteúdo do seu 
maior interesse;

https://digitalland.com.br/
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Entretanto, as organizações se 
esbarram na dificuldade dos referidos 
dados apresentarem-se de maneira 
fragmentada, exigindo avaliações 
individualizadas em cada setor.

A tendência para o mercado do 
marketing é que o recurso evolua, 
a ponto de que a tecnologia seja 
capaz de cruzar e analisar todo o 
material, oferecendo um panorama 
completo sobre todas as perspectivas 
de público. Com isso, a estruturação 
do planejamento de marketing será 
otimizada e com resultados ainda 
mais expressivos.

https://digitalland.com.br/
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INTERNET DAS COISAS

A experiência digital é, sem dúvidas, um processo 
crescente e que interfere progressivamente no modo 
de vida dos consumidores, independentemente do 
tipo de solução que eles procuram. Mas apesar de 
toda expansão do âmbito virtual, eles ainda estão 
fortemente vinculados aos ambientes físicos.

Isso deixa claro o quanto é importante trabalhar 
a presença online e dedicar-se aos novos rumos 
trazidos pela tecnologia, contudo não se pode 
negligenciar o comportamento do público  
fora desse cenário; é importante saber como 
alcançá-los no meio offline.O objetivo é que cada 
vez mais os dois mundos se comuniquem e se 
transformem em uma coisa única. A título de 
exemplo, existem eletrodomésticos controlados 
virtualmente, sistemas de segurança residenciais ou 
comerciais, recursos automotivos etc.

https://digitalland.com.br/
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No ambiente físico, ao se deparar com uma 
loja desorganizada, com baixo padrão de 
atendimento, muitos clientes sairão de lá para 
comprar nos concorrentes, e da mesma forma 
acontece no mundo virtual. Não adianta ter um 
site com design de alta qualidade, aparência 
vistosa, mas que trava frequentemente, 
demora de carregar, dá erro na hora de concluir 
os pedidos. Tudo isso causa uma impressão 
negativa e desmotiva os usuários a retornar.

CONSOLIDAÇÃO DO 
ACESSO MOBILE

Com a popularização dos gadgets móveis e o 
índice crescente de compras realizadas pela 
internet, uma das questões prioritárias às 
empresas que não desejam perder espaço no 
mercado é incorporar às suas plataformas a 
funcionalidade “mobile friendly”.

Os dispositivos de smartphones e 
tablets são, cada vez mais, a fonte  
de interação entre os consumidores  
e as marcas.

Com uma rotina de vida acelerada, as pessoas 
estão em busca de agilidade, conforto, 
experiências aprimoradas, eficiência na 
prestação do serviço; e uma interface agradável 
contribui bastante para satisfação geral.

https://digitalland.com.br/
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Devido ao alto nível de competitividade do 
mercado e ao refinamento dos anseios dos 
consumidores, as organizações se viram 
compelidas a modificar antigas práticas.

Neste sentido, o marketing digital 
reformulou o modo das empresas se 
conectarem às suas audiências, na 
medida em que ele desenvolveu limites mais 
específicos ao conceito de público-alvo.

Foi assegurando um processo de engajamento 
e fidelização em grau superior aos métodos 
tradicionais. E, portanto, a repercussão 
da transformação digital ultrapassa as 
facilidades concedidas pela tecnologia, 
simboliza uma nova forma de encarar e 
lidar com as próprias metas e com as 
expectativas dos clientes.

https://digitalland.com.br/


A Digital Land transforma empresas através de 
projetos e estratégias digitais. Queremos ampliar 
os efeitos de sua marca para promover novos 
negócios e relacionamentos.

https://www.facebook.com/DigitalLandEstrategias
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