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Resumo 

A pesquisa teve como objetivo analisar o impacto das principais ferramentas de marketing 

digital na relação empresa-consumidor, adotando para esse fim um estudo de caso na empresa 

América Tintas, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. A metodologia utilizada foi composta por 

quatro etapas: fundamentação teórica sobre os conceitos de marketing digital, marketing 4.0, 

estratégias de marketing digital e suas ferramentas; definição de hipóteses sobre a relação entre 

ferramentas de marketing digital e a relação empresa-consumidor; análise e estudo de caso para 

validação das hipóteses e proposta de estratégia de marketing digital 4.0 para a empresa 

estudada. Os dados analisados neste estudo foram coletados através das ferramentas de 

marketing digital empregadas pela empresa (Facebook Ads e Google Ads) e por meio de um 

questionário elaborado com o objetivo de coletar informações de clientes e não clientes da 

empresa analisada sobre características de marketing e marketing digital, o qual obteve 24 

respostas válidas. Como principal resultado foi proposto uma estratégia de marketing digital 

4.0 para a empresa América Tintas, composta por 5 funções: atração de visitantes, conversão 

em leads, relacionamento, vendas e análise. 
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INTRODUÇÃO 

 

A era digital e a internet foram responsáveis por mudanças significativas no 

comportamento do mercado devido ao aumento da globalização. Segundo Lourenço (2019) a 

globalização refere-se a distribuição global de produtos e serviços adaptados aos hábitos e 

costumes de cada local. Com a internet o acesso a produtos e serviços tornou-se ainda mais 

facilitado, e a concorrência entre empresas que oferecem produtos e serviços não é mais 

localizada, mas globalizada. Com o aumento da concorrência as ações de marketing tornaram-

se imprescindíveis independentemente do setor de mercado. O marketing, segundo a definição 

de 2013 feita pela Associação Americana de Marketing é “a atividade, conjunto de instituições 
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e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para os clientes, 

parceiros e sociedade em geral” (LAS CASAS, 2017).  

 Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) relacionam o marketing, competitividade de 

mercado e a globalização salientando que a competitividade empresarial não é mais 

determinada pelo tamanho da organização (como era no passado), pois com a globalização e o 

avanço da internet empresas menores, mais jovens e localmente estabelecidas têm chance de 

competir com as maiores, mais antigas e globais. As empresas mais competitivas são aquelas 

que conseguem se conectar com comunidades de consumidores e parceiros para cocriação. Este 

fato é reflexo de um fluxo de inovação que se tornou horizontal, onde há dependência de fontes 

externas para construção de ideias (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

Segundo Torres (2009) a internet é um ambiente que afeta o marketing de diversas 

formas, seja na comunicação corporativa, seja na publicidade, e afeta mesmo que a organização 

não invista nisso. Na internet o controle é do consumidor, falando dos produtos e serviços, 

comparando as empresas concorrentes e buscando formas de se relacionar com as marcas.  

O marketing digital é associado, erroneamente, somente a publicidade através de 

plataformas digitais e a efetivação da venda através da internet. O marketing digital deve 

considerar a perspectiva tradicional do marketing e associá-la às mudanças impostas pelo 

padrão da internet, o que segundo os autores é o Marketing 4.0 (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017). Segundo Torres (2009) um dos passos iniciais para um marketing digital 

efetivo é considerar o consumidor como o centro da internet, e não o oposto. O comportamento, 

intenção, desejo e necessidades do consumidor movimentam resultados digitais, sendo que a 

interação entre as pessoas na internet é realizada por quatro atividades básicas: relacionamento, 

diversão, informação e comunicação.  

Essa contestação vai de encontro com o que descreve Kotler, Kartajaya e Setiawan 

(2017) sobre a passagem do marketing tradicional para o digital. Segundo os autores passa-se 

do “vender os 4Ps” para “comercializar os 4Cs”. Os 4Ps trata-se da ferramenta clássica do 

marketing (Mix de Marketing) que auxilia no planejamento do que oferecer aos consumidores 

envolvendo Produto, Preço, Ponto de Venda e Promoção. No marketing digital o conceito de 

“Mix de Marketing” evoluiu considerando a participação direta do cliente (Marketing 4.0), 

considerando os 4Cs: cocriação (co-criation), moeda (currency), ativação comunitária 

(communal activation) e conversa (conversation). 

Percebe-se, portanto, que essa evolução vai além dos canais digitais e anúncios através 

de redes sociais ou páginas. É necessário avaliar o consumidor e determinar qual ferramenta 

será mais bem aplicada de maneira a atendê-lo favorecendo a nova tendência dos 4Cs. Desta 

forma, identifica-se o seguinte problema de pesquisa: “Quais são as ferramentas de marketing 

digital e quais os impactos na relação empresa-consumidor?” 

Para responder à questão de pesquisa o objetivo da pesquisa foi analisar o impacto das 

principais ferramentas de marketing digital na relação empresa-consumidor.  

O internauta brasileiro ocupa a segunda posição em uma pesquisa mundial que 

mensurou o tempo de conexão. Segundo a We Are Social o Sul do Brasil ficou na terceira 

posição entre as regiões que mais usam a internet, perdendo para o sudeste e o nordeste. 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), “está surgindo uma nova espécie de 

consumidores, que será maioria num futuro próximo, com características quase sempre iguais: 

jovem, urbana, de classe média, com mobilidade e conectividade fortes”. Então esse cliente tem 

uma grande variedade de marcas e produtos ao seu dispor, e cabe a cada empresa tentar 

convencê-lo que o seu produto é o melhor. 



 

Com todos esses dados e informações o marketing digital tem se mostrado uma ótima 

área para se apostar e obter ótimos resultados. “As estratégias no mundo digital ainda estão em 

plena evolução, pois há muito a ser testado, pode-se dizer que é o início de todo o processo” 

(TURCHI, 2018).  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING E MARKETING DIGITAL 

 

Pride e Ferrel (2015) definem o marketing como o processo de criação, distribuição, 

promoção e precificação dos bens, serviços e ideias de modo a facilitar a satisfação nas relações 

de troca com clientes, desenvolvendo e mantendo relações favoráveis com stakeholders em um 

ambiente dinâmico. Turchi (2018) afirma que o crescimento do marketing em plataformas 

digitais não é considerado mais apenas uma tendência, mas sim uma ação estratégica 

fundamental da grande maioria das empresas. Conhecer somente os conceitos do marketing 

tradicional, como os 4Ps, não é mais suficiente sendo imprescindível construir uma presença 

digital empresarial de forma adequada, bem como novas estratégias de marketing para uma era 

cada vez mais digital. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) comparam o marketing convencional 

e o digital em relação a marca e a competitividade. 

O marketing digital, portanto, é a exposição através de meios digitais, de produtos ou 

serviços. A diferença entre o marketing digital e o marketing na internet está no fato de que o 

marketing digital também acontece off-line, como por exemplo, as plataformas digitais 

dispostas em smartphones que não exigem conexão com internet para funcionarem com o 

objetivo de marketing (TEMPLATES, 2019). Quando o marketing começou a utilizar a internet 

como um de seus canais de venda, informação e conteúdo, seu poder de expansão se tornou 

ilimitado. Desse modo foi possível obter um alcance muito maior de prováveis consumidores, 

não estando limitado a localização física destes. Surge então o conceito de marketing digital, o 

marketing integrado à rede mundial de computadores com o mesmo objetivo que Kotler e 

Armstrong (1998) propôs: satisfazer as necessidades de lucratividade. 

Este fato vai de encontro com alguns dos impactos citados por Turchi (2018) do 

marketing digital para os negócios, como: prospecção e desenvolvimento do mercado, acesso 

permanente aos mercados internacionais e a outros segmentos ou nichos e redução nos tempos 

de transação. De acordo com Kotler e Armstrong (1998), o serviço online que permite a 

visualização do tamanho da audiência por empresas é um dos principais benefícios da internet. 

O marketing digital permite a apresentação de novos produtos ou serviços e campanhas 

promocionais de forma imediata, uma vez que a internet permite a mensuração de pesquisas, 

visitas e visualizações.  

O marketing online apresenta pelo menos quatro grandes vantagens segundo Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017): (1) a acessibilidade às empresas, pois elas podem enfrentar seus 

custos; (2) não há limite real de espaço para propaganda, em contraste com outros meios como 

rádio, televisão e mídias impressas; (3) o acesso e a recuperação das informações são rápidos, 

comparados com o correio ou com o fax; (4) rapidez e a privacidade das compras. 

O marketing digital se torna importante para as percepções dos processos decisórios 

do consumidor, pois é dele que serão geradas todas as sensações, desejos e até o reconhecimento 

do problema que impulsionará o indivíduo a realizar a compra ou não, incluindo também o seu 

comportamento de pós-compra, onde esta etapa se torna relevante e poderá tornar o consumidor 



 

fiel à marca. A realização de um marketing digital eficiente é fundamental para delimitar e 

impulsionar seguidores e consumidores (CARO, 2010). Segundo Kotler e Armstrong (1998), 

fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais influenciam o comportamento do consumidor 

em relação a compra. Estes fatores estabelecem uma relação entre o produto e o consumidor e 

por isso se torna necessário que as empresas os reconheçam para utilizar as ferramentas de 

gestão da marca de forma estratégica. Para reconhecê-los a organização deve ouvir e conhecer 

as necessidades do seu público-alvo. 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) com o aumento da mobilidade e da 

conectividade, os consumidores já dispõem de tempo limitado para examinar e avaliar as 

marcas. E, à medida que o ritmo de vida se acelera e a capacidade de atenção diminui, o público-

alvo sente uma dificuldade ainda maior em se concentrar. As empresas precisam entender que 

mais pontos de contato e volume de mensagens não se traduzem necessariamente maior 

influência. Quando uma pessoa é impactada por uma mensagem, publicitários esperam que este 

gere um interesse pela marca ou produto, o qual precisa ser convertido em uma ação de 

conhecimento mais profundo (MORAIS; BRANDÃO; ALBUQUERQUE, 2015).  

Mesmo que alguns consumidores não comprem determinados produtos através dos 

shoppings on-line, eles podem tomar a decisão de comprar um produto pela internet. A internet 

tem respondido várias perguntas de consumidores curiosos como qual produto escolher na hora 

da compra final. Em Marketing, o mais poderoso conceito é representar uma palavra na mente 

(RIES E TROUT, 1993). E a população pode saber informações de qualquer palavra que queira 

simplesmente pesquisando em seu celular ou computador, de uma forma cada vez mais simples 

e fácil. Marcas precisam contar algo que o consumidor não sabe. Qual é o segredo ou a novidade 

que uma marca pode contar, mas não sabe como? Talvez aí esteja um problema da marca que, 

às vezes, nem ela sabe (MORAIS; BRANDÃO; ALBUQUERQUE, 2015). Neste contexto cita-

se o Branding, que é dotar bens e serviços com o poder de uma marca, ou seja, criar diferenças. 

  

2.1.1 O Branding no marketing digital 

 

O branding diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar 

seu conhecimento sobre os produtos de modo a tornar sua tomada de decisão mais clara e, nesse 

processo, gerar valor a empresa. (KOTLER e KELLER, 2010). Martins (2000) define o termo 

marca como sendo a união de recursos tangíveis e intangíveis simbolizados em um logotipo, os 

quais necessitam ser gerenciados de forma adequada para criarem influência e gerarem valor.  

Com o crescimento e a evolução da internet, muitas empresas não compreendem o 

processo de branding e o posicionamento digital, e assim acabam cometendo erros no processo 

de gestão da marca. Sabe-se que, por não haver barreiras geográficas e temporais, os 

consumidores estão expostos a um maior número de propagandas, promoções e diversidade de 

marcas. Trabalhar o branding na internet é de fato desafiador, pois, a partir do momento em 

que a marca se abre na rede, ela está se abrindo para um ambiente onde a transparência é 

essencial, sendo quase impossível esconder aspectos que antes ficavam desconhecidos. Na web, 

a marca já não está segura atrás de cordões de isolamento, ela caminha entre as pessoas criando 

uma situação que envolve riscos e oportunidades (JOACHIMSTHALER, 2000). 

Segundo Ciaco (2008), já é possível perceber o entendimento por parte de alguns 

gestores de marcas em relação ao papel do branding digital, no sentido de que, a partir de agora, 

não se trata apenas de construir marcas, mas sim de gerenciar a construção delas em ambientes 

interativos, com os consumidores como cocriadores do processo. Segundo Kotler, Kartajaya e 



 

Setiawan (2017), o estabelecimento de uma marca é a arte e a essência do marketing. Assim, 

para se construírem marcas no ambiente digital, o processo é outro, mas, desde que uma marca 

tenha sido bem construída no mundo real, sua construção no mundo digital será mais fácil.  

 

2.1.2 O e-commerce e o marketing digital 

 

Segundo Turchi (2018) o e-commerce surgiu depois do e-business, onde as 

organizações passaram a executar os processos internos, aplicações empresariais e estrutura 

organizacional, com uso de tecnologia (hardwares e softwares), trazendo uma melhoria de 

desempenho. Turchi (2018) cita que o e-commerce possui atualmente as derivações: m-

commerce (mobile commerce – comércio por meio de dispositivos móveis), t-commerce 

(television commerce – comércio por meio da televisão), o social commerce (comércio com 

influência das redes sociais), entre outras. Segundo a mesma autora, o comércio eletrônico 

engloba as seguintes modalidades: 

a) Business to Business (B2B): abrange transações comerciais (compra e venda de 

produtos e serviços) entre empresas ou entidades;  

b) Business to Government (B2G): define as atividades comerciais, nesse caso pela 

Internet, entre empresas privadas e governamentais; 

c) Business to Institutions (B2I): atividades comerciais por meio eletrônico entre 

empresas e instituições (educacionais, associações etc.); 

d) Business to Employee (B2E): modelo de comércio eletrônico em que empresas 

vendem serviços ou produtos para seus funcionários; 

e) E-Procurement: modalidade de comércio eletrônico utilizado pelas empresas para 

compra de suprimentos; 

f) Consumer to Consumer (CtoC): comércio entre consumidores, feito de forma 

direta, por meio de sites apropriados, tais como Mercado Livre, Webmotors, ou seja, 

pessoas anunciando para vender para outras pessoas, sejam produtos novos ou 

usados, que hoje é uma grande tendência, via sites como OLX, Bom Negócio, 

Enjoei, entre outros. 

Na América Latina, o Brasil lidera o e-commerce, representando em torno de 41% das 

vendas, sendo aproximadamente 85% das compras feitas de empresas locais, segundo a 

pesquisa “Relatório Webshoppers”. Segundo Turchi (2018), o perfil do consumidor tem 

mudado muito ao longo dos últimos anos, com o acesso a muito mais informações e à voz que 

ganhou com as mídias sociais, ele se tornou muito mais crítico com relação as empresas e menos 

fiéis às marcas. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DO MARKETING DIGITAL 

 

Turchi (2018) cita que as estratégias de marketing digital podem incluir: mobile 

marketing, realidade aumentada, e-commerce, m-commerce, redes sociais (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram, YouTube etc.), marketing aplicado em buscadores, marketing viral, 

aplicativos, além de novas formas de compra de mídia, entre outras inovações.  

Em adição, Torres (2009) cita seis ações estratégicas de marketing digital: (1) 

marketing de conteúdo; (2) marketing nas mídias sociais; (3) e-mail marketing; (4) marketing 

viral; (5) publicidade on-line e (6) pesquisa on-line. Segundo Endeavor (2019), há 5 funções 

necessárias para um marketing digital efetivo: a atração de visitantes qualificados, a conversão 



 

de potenciais clientes em Leads (oportunidades de negócio), se relacionar com pessoas em todos 

os estágios do processo de vendas, concretização das vendas e, por fim, análise dos dados para 

otimizar a performance e garantir maior retorno. Neste trabalho toma-se como referência estas 

cinco funções de marketing digital que serão detalhadas na sequência. 

 

2.2.2 Funções do Marketing Digital – Atrair visitantes 

 

Segundo Endeavor (2019), para atrair visitantes no Marketing Digital faz-se necessário 

executar 3 atividades principais: Produzir conteúdo, otimizar conteúdo e comprar mídia. A 

forma ideal de produzir esse conteúdo próprio é abordar temas que atraiam a audiência por sua 

utilidade. Exponha sua área de atuação e o que ela tem a oferecer para os clientes, quais as 

principais novidades, entre outras possibilidades. 

A otimização do conteúdo está relacionada a garantia de que o conteúdo criado chegará 

ao público chave do negócio. Duas formas principais podem ser utilizadas para esse fim: as 

ferramentas de busca (Google) e as mídias sociais. Neste contexto tem-se dois termos 

frequentes no marketing digital: SEO (Search Engine Optimization – Otimização do 

mecanismo de busca) e SMO (Social Media Optimization – Otimização de mídias sociais).  

Segundo Assad (2016), SEO é um composto de técnicas com objetivo de otimizar os 

sites buscando uma melhoria no posicionamento destes sites no ranqueamento das páginas de 

busca. A autora ainda cita que links patrocinados são uma excelente alternativa para aumentar 

a visibilidade de conteúdo de uma organização, sendo que a ferramenta AdWords do Google 

oferece aos sites a opção de pagar por clique (Pay per Click ou PPC), ou pelo número de 

exibições de um link na página de resultados. 

Endeavor (2019) descreve o objetivo do SMO como buscar uma melhoria no alcance 

de pessoas por meio de interações nas redes. Além do fluxo convencional de visitantes em redes 

sociais, o Google tem valorizado em seu algoritmo o número de compartilhamentos dos 

conteúdos de páginas em mídias sociais. Segundo Endeavor (2019) empresas que estão 

começando a investir no marketing digital, a compra de mídia digital é indicada. Duas opções 

são destaque: Facebook ADS e o Google Adwords. Neste mesmo contexto, Assad (2016) cita 

que para que o marketing de conteúdo seja eficiente o primeiro-passo é conhecer o público-

alvo e seu comportamento. Este conhecimento está vinculado a coleta de informações que 

podem ser obtidas através de redes sociais, e segundo a autora, este meio consegue refletir com 

grande velocidade as tendências e mudanças no comportamento e preferências do consumidor.  

 

2.2.3 Funções do Marketing Digital – Converter em Leads 

 

Após o planejamento das ações de atração de visitantes (pessoas interessadas no que 

foi divulgado), o próximo passo é converter estes visitantes em clientes. Neste ponto é visível 

a diferença entre o e-commerce e outras formas de vendas que fazem uso do marketing digital. 

Nas vendas efetivadas diretamente através dos sites, o visitante que é convertido em cliente 

executa a compra na própria página, algumas outras formas de venda que dependem do 

marketing digital podem ser mais complexas.  

Segundo Endeavor (2019) formas de venda que não estão atreladas ao e-commerce 

dependem de um processo de conversão em Leads. Os visitantes dificilmente efetuarão a venda 

no primeiro contato que tiverem o produto ou serviço oferecido. Endeavor (2019) cita o autor 

Chet Holmes que afirma que apenas 3% do público está ativamente procurando por opções e 



 

com a intenção de compra, e 7% está aberto a propostas.  

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) o caminho do consumidor segue cinco 

estágios, denominados de 5As: assimilação, atração, arguição, ação e apologia. Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017) ainda citam o que denominam de “A Zona POE (Própria + Outros 

+ Externa)”. Segundo os autores a passagem do consumidor da fase da assimilação para a 

apologia é o objetivo do Marketing 4.0, e as decisões de um consumidor através dos 5 As 

costumam ser influenciadas pela combinação entre a própria influência, com influência dos 

outros e a influência externa.  

A Zona POE é uma ferramenta que ajuda os profissionais de marketing a otimizar seus 

esforços e a identificar a importância da influência externa, dos outros e própria, tornando-se 

capazes de decidir em quais atividades se concentrar (KOTLER; KARTAJAVA; SETIAWAN, 

2017). Segundo a Endeavor (2019) após as ações de “oferta + landing page + promoção” serem 

realizadas, a empresa deve gerenciar esses contatos e investir no relacionamento com os clientes 

em potencial para "esquentá-los" e aproximá-los do momento da compra, o que será descrito 

no próximo tópico. 

 

2.2.4 Funções do Marketing Digital – Efetivar vendas e relacionar-se com o cliente 

 

O E-mail Marketing é um dos instrumentos mais antigos no mundo digital, mas ainda 

importante e muito utilizado em campanhas de comunicação (TURCHI, 2018). O e-mail 

marketing é uma plataforma de comunicação única que combina arte e ciência ao dar valor à 

caixa de entrada (inbox) do subscritor. Contudo, é verdade que muitas empresas utilizam o e-

mail marketing mas poucas o fazem de forma correta. No mundo empresarial tem que se estar 

em constante mudança, sendo a mudança a única constante (JENKINS, 2009). 

E-mail marketing é a mais poderosa ferramenta de marketing direto e, quando usada 

corretamente, pode aumentar as vendas, construir relacionamentos com os clientes e melhorar 

a imagem da marca da empresa (ASSIS, 2003). Sendo uma ferramenta de marketing direta, é 

essencialmente uma opção para as empresas devido aos altos e crescentes custos para atingir o 

mercado empresarial com uma equipe de vendas. Além disso permite testar meios e mensagens 

alternativas em procura da abordagem com a melhor relação custo-benefício e torna a oferta e 

estratégia da empresa menos visíveis à concorrência (KOTLER e KELLER, 2006). Segundo 

Turchi (2018) o envio de e-mails deve ser feito de forma adequada por ferramentas 

especializadas, notadamente para comunicação com clientes tradicionais e potenciais. Com 

base nisso podemos dizer que o e-mail marketing continua sendo muito usado nas empresas de 

todo o mundo. 

O e-mail marketing é parte do marketing digital, e embora seja a ferramenta mais 

utilizada pelas pequenas empresas, ela seguramente é a ferramenta de marketing digital mais 

mal utilizada por todas as empresas. Mas na internet o marketing direto e o e-mail marketing 

sofrem muito com o volume vergonhoso de e-mails enviados a todos, muitos deles, se não a 

maioria, inúteis (TORRES, 2009). Uma das vantagens do marketing digital é a facilidade com 

que pode ser mensurada a efetividade das ações. As métricas (número de visitantes, Leads e 

oportunidades geradas) são fundamentais para a análise da estratégia de marketing digital pois 

ilustram de maneira rápida quanto o investimento está oferecendo de retorno para o negócio 

(ENDEAVOR, 2019). 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) citam duas métricas: Coeficiente da Ação de 

Compra (CAC) e o Coeficiente de Defesa da Marca (CDM). As duas métricas são alinhadas 



 

com os 5As citados previamente, onde o CAC mensura o quanto é convertido da consciência 

de marca para ações de compra e o CDM a conversão da consciência de marca em defesa da 

marca. “...o CAC e o CDM permitem aos profissionais de marketing medir a produtividade de 

seus gastos, particularmente os feitos para gerar consciência de marca.” (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 110). Para que os índices apresentem melhoria, 

recomenda-se algumas ações segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017): Aumentar a atração 

à marca; otimizar a curiosidade através do marketing de conteúdo; aumentar o compromisso 

(“Aumentar o compromisso do consumidor envolve o marketing onicanal, que fornece uma 

experiência on-line/off-line integrada aos consumidores independentemente dos pontos de 

contato”); Aumentar a afinidade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para definir o tipo de pesquisa realizada na execução do presente trabalho, foi utilizada 

como referência a definição de Appolinário (2006). Em relação a classificação, possui natureza 

qualitativa e quantitativa pois utiliza-se de análises qualitativas sobre abordagens teóricas e 

dados numéricos referentes a situação analisada. Possui finalidade aplicada por se tratar de um 

estudo de caso (empresa América Tintas), onde analisa-se uma situação em um determinado 

ambiente, sendo do tipo descritiva pois descreve situações relacionadas ao tema estudado. 

A empresa analisada neste estudo de caso é a América Tintas, situada na cidade de 

Ponta Grossa-PR, empresa jovem inaugurada em junho de 2019 do ramo de varejo de tintas e 

vernizes. O diferencial da empresa é a exclusividade na venda de produtos Sherwin-Williams. 

Possui 4 funcionários e atende atualmente a região de Ponta Grossa e outras cidades do estado, 

como Castro, Carambeí, Curitiba e Foz do Iguaçu. A maioria dos contatos realizados com a 

empresa e a efetivação de vendas se dá através de mídias sociais, sendo as principais clientes 

construtoras e grandes empresas. A empresa América Tintas é a oitava loja inaugurada pelo Sr. 

Anael Schornobai, o qual deu início de suas atividades na cidade de Ivaí no Paraná. Em 2008 

inaugurou sua primeira loja em Ponta Grossa, PR, a Central Tintas que foi vendida em 2013 

para seu sócio. Anael abriu então uma distribuidora de tintas, a CTR, empresa em atividade, 

onde conta com a distribuição de tintas, pincéis, rolos de pintura, entre outros produtos 

destinados a atividades de pintura.  

Em 2016 Anael Schornobai inaugura o Atacadão das Tintas, deixando de vender 

somente em atacado. Em 2017 é aberta mais uma filial em Ponta Grossa, e atualmente conta 

com sete lojas em quatro cidades diferentes. A América Tintas é, portanto, a última loja que foi 

inaugurada em junho de 2019, e diferencia-se das demais lojas por trabalhar com a marca 

exclusiva Sherwin-Williams. 

A coleta de dados realizada foi direcionada a dois objetivos: (a) levantamento do que 

estava sendo feito em relação ao marketing digital da organização e (b) levantamento dos dados 

sobre a visibilidade do público em relação às ações de marketing digital que estão sendo 

realizadas. Para analisar a situação atual, foram coletados diretamente com a empresa os dados 

referentes às ações desenvolvidas em marketing digital. Os dados referem-se a ações em mídias 

sociais e o investimento realizado para este fim. 

Para levantar os dados sobre a visibilidade e efetividade das ações de marketing digital 

da empresa, foi elaborado um questionário (Apêndice A) o qual foi aplicado a um grupo de 

pessoas, clientes e não clientes. As perguntas do questionário estavam direcionadas a análise 

da visibilidade das pessoas sobre a empresa, a forma de marketing que estava colaborando para 



 

que a empresa fosse vista, e também sobre o que as pessoas consideram como meios efetivos 

de contato e conhecimento sobre a empresa e seus produtos.   

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados e discussões sobre a abordagem teórica das atividades desenvolvidas no 

estágio são classificados em função das etapas metodológicas estabelecidas. São descritas, 

respectivamente as hipóteses levantadas e a relação destas com os conceitos de Marketing 

Digital 4.0, os dados apresentados pela empresa em relação às ações de marketing que são 

realizadas e os dados obtidos através do questionário. Por fim, descreve-se a estratégia de 

Marketing Digital 4.0 sugerida à empresa, fundamentando-se em todos os dados obtidos e na 

fundamentação teórica realizada. 

Através do embasamento teórico realizado, um dos resultados obtidos foi a relação das 

5 funções básicas da estratégia de Marketing Digital propostas por Endeavor (2019) com os 

4Cs do Marketing Digital 4.0 citados por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017). Esta relação é 

descrita através das seguintes hipóteses: 

a) A co-criação deve ser considerada nas funções de conversão de leads e 

relacionamento da estratégia de marketing digital; 

b) O conceito de “moeda” dos 4Cs deve ser analisado nas funções de relacionamento, 

vendas e análise da estratégia de marketing digital; 

c)  A ativação comunitária está relacionada a função de atração da estratégia de 

marketing digital; 

d) A conversação está relacionada a função de conversão de leads e relacionamento 

da estratégia de marketing digital. 

A discussão sobre as hipóteses levantadas (aceitação ou refutação) são descritas em 

função dos dados levantados, descritos no próximo tópico. A empresa considera como ações de 

marketing digital as publicações que realiza através do Facebook e Instagram, além de utilizar 

sua página para exposição da empresa e dos produtos. A empresa investe no Google Ads para 

que a página seja anunciada, e ainda possui acesso aos dados referentes a quem realiza as buscas 

que levam até a página da empresa. A Figura 1 ilustra quais são as palavras utilizadas na busca 

no Google que levam até o clique na página da empresa. 

 

Figura 1 - Palavras de busca que levam até o clique na página da empresa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 



 

Em relação a página que está vinculada ao Google Ads, é possível verificar o 

desempenho (Figura 2), qual o principal meio de acesso (Figura 3), quantidade de cliques e o 

custo (Figura 4) assim como as cidades onde foram obtidos os cliques (Figura 5). 

 

Figura 2 – Desempenho da página da empresa em relação ao investimento feito no Google 

Ads 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 3 – Relação de dispositivos utilizados para fazer o acesso a página anunciada pelo 

Google Ads 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 4 – Desempenho anual em relação ao número de cliques na página e investimento 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

 

 

 



 

Figura 5 – Cidades de onde foram obtidos os cliques na página divulgada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No caso do Facebook, esta mídia fornece os dados de quantas pessoas foram 

alcançadas através do impulsionamento pago. Esse dado pode ser visto como uma métrica, onde 

é possível acompanhar o alcance das publicações, o que é possível visualizar na Figura 6. 

  

Figura 6 - Anúncio do Facebook da empresa estudada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 7 - Perfil da empresa estudada no Instagram 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 



 

Através do Google Ads também é possível analisar alguns dados demográficos 

relacionados a quem faz buscas que resultam na página da empresa. Na Figura 8 é exposta a 

faixa etária e na Figura 9 o sexo das pessoas que realizaram as buscas vinculadas a página da 

empresa. 

 

Figura 8 - Faixa de idades das pessoas que realizaram buscas relacionadas a página da 

empresa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 9 - Sexo das pessoas que realizaram buscas vinculadas a página da empresa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ao todo foram coletadas respostas válidas de 24 questionários. Os respondentes são 

clientes e não clientes da empresa estudada. Faz-se necessário abranger os dois grupos pois é 

possível identificar em relação aos não clientes se ao menos a empresa está sendo vista através 

das ferramentas de marketing que utiliza. Em relação aos clientes, pode-se confirmar quais são 

os meios que o efetivaram como cliente (aquele que efetua a compra).  

Sobre a pergunta “Quais as mídias sociais você tem mais contato”, WhatsApp (87,5%), 

Instagram (79,2%) e e-mail (54,2%) foram as opções mais marcadas, seguido por Facebook 

(41,7%), YouTube (37,5%), Messenger (20,8%), LinkedIn (12,5%) e Pinterest (4,2%) os 

entrevistados podiam marcar mais do que uma opção. Sobre a pergunta “Você tem mais contato 



 

com propagandas que divulgam informações sobre empresas, produtos, serviços da forma”, 

mídias digitais e convencionais apresentaram 100% das respostas, ficando em primeiro lugar, 

enquanto mídias convencionais como rádio e televisão ficaram em segundo lugar com 33% dos 

respondentes, em terceiro lugar as propagandas diretas com 20, 8% e em quarto lugar a 

propaganda física (panfletos, jornal e revistas) com 8, 3%.  

A pergunta “Para você, quais destes meios de propaganda são mais efetivos (meios 

que você tem contato com produtos e efetivamente procura mais informações ou efetiva 

compra)” retornou com 83.3% das respostas as mídias digitais, 29,2% as mídias convencionais, 

20,8% as propagandas diretas e 16,7% a mídia física. 

Em relação a pergunta: “Qual destes meios digitais você tem mais contanto com 

propagandas de produtos, serviços, empresas”, Facebook, Instagram, WhatsApp e e-mail foram 

os meios digitais que apresentaram maior número de votos, com 62,5% no Instagram, 45,8% 

Facebbok e Whatsapp, 33,3% E-mail, 29,2% YouTube, 16,7% via Google e 4,2% no LinkedIn 

e Messenger. Sobre a pergunta “Em relação a lojas de comércio de tintas e vernizes, qual meio 

você considera mais interessante para ter acesso às informações sobre os produtos, formas de 

pagamento, entrega, etc.” 45,8% dos entrevistados afirmam que recorre a contato via mídias 

sociais (WhatsApp, Messenger, Facebook e Instragram), 41,7% acessam página na internet com 

os produtos e informações referentes aos produtos e 12,5% fazem contato direto via telefone. 

Em relação aos respondentes conhecerem a empresa, 83,3% (20 dos 24 entrevistados) afirmam 

conhecê-la. Destes, a maioria conhece a empresa pelo marketing informal (ouvir falar através 

de conhecidos), sendo que as mídias sociais que a empresa investe (Facebook, Instagram e 

Google Ads apresentaram respectivamente 23,5%, 23,5% e 17,6% dos votos. 

Em relação a pergunta “Sobre a loja América Tintas, quais são os meios que você mais 

vê divulgação”, 44,4% votos indicam o Instagram, 33,3% Facebook e escuta falar de amigos 

como os meios principais de visualização da empresa, 22,2% WhatsApp e 5,6% Google e 

Messenger. Em relação aos respondentes do questionário que afirmaram não conhecer a loja, 

perguntou-se: “Quais desses meios você indicaria para a loja América Tintas divulgar seus 

produtos?” 75% indicam divulgação através de meio televisivo, 50% via Google, Instagram e 

e-mail e 25% das respostas foram via rádio, panfletos, revistas e jornais, assim como escuta 

falar por conhecidos, YouTube, Facebook, Twitter e WhatsApp. Quando questionados estes 

mesmos entrevistados que afirmaram não conhecer a empresa, sobre o porquê indicaram estes 

meios, foram obtidas as seguintes respostas: 

a) Respondente (a): “Menos invasivos. Propagandas em mídias sociais criam uma aura 

negativa no produto”; 

b) Respondente (b): “Porque é o que mais uso.”; 

c) Respondente (c): “Todo mundo vê e-mail, quase todos assistem televisão, e quem 

procura loja de tintas, usa o google.” 

Os entrevistados também responderam sobre os concorrentes da empresa estudada, 

com a pergunta: “Sobre as outras lojas que comercializam tintas e vernizes, você tem contato 

com propagandas?” 58,3% das respostas referem-se ao entrevistado ter contato com 

propagandas destas empresas. Sobre quais seriam os meios onde são vistas estas propagandas 

57,1% referem-se a mídia convencional através de rádio e televisão, 28,6% com panfletos, 

jornais e revistas, e escutam falar por conhecidos. 21,4% via Instagram, 14,3% via Google, 

Facebook e WhatsApp. 

 

 



 

4.1 ANÁLISE DAS HIPÓTESES  

 

Através dos dados apresentados percebe-se que a empresa está investindo nas mídias 

que o público tem contato de maneira mais intensa, como Instagram, Facebook e Google. 

Porém, duas mídias foram apontadas como de grande utilização dos usuários e que a empresa 

ainda não possui ações diretas a respeito, como o WhatsApp e e-mail. Por se tratar de uma 

empresa jovem, com menos de 6 meses de abertura ao mercado, entende-se que as mídias 

utilizadas são direcionadas a atração de visitantes e potenciais clientes. O WhatsApp e o e-mail 

podem ser utilizados na conversão e relacionamento com clientes, e para que a empresa possa 

fazer uso destas ferramentas será necessário capturar os dados (número do WhatsApp e 

endereço de e-mail de interessados), o que ainda não foi possível pelo pouco tempo em 

atividade. Dentre as mídias que são utilizadas pela empresa, nota-se que o Instagram é a 

ferramenta que possui menor investimento, entretanto, de acordo com a opinião dos 

entrevistados essa é um dos principais meios de visibilidade de propagandas de empresas, sendo 

inclusive o meio em que a maioria teve contato com a empresa estudada. Apesar dos 

entrevistados indicarem esta, e outras ferramentas digitais como principal meio de publicação 

de propagandas, percebe-se que quando solicitada a indicação de meios que a empresa América 

Tintas deveria utilizar, muitos sugerem meios convencionais como televisão e rádio.  

Outro fator de destaque nos dados obtidos através do questionário é que a empresa já 

possui aceitação, sendo inclusive comentada entre o mercado. A maioria das pessoas que 

conhece a empresa alega que a empresa foi indicada por conhecidos. Comparando as ações da 

empresa com o que é perceptível através das respostas dos entrevistados em relação a 

concorrência direta da região, percebe-se que o marketing digital ainda não é o foco principal 

dos concorrentes, o que pode ser fundamental no planejamento estratégico da empresa. 

Segundo os entrevistados, a maioria das propagandas dos concorrentes ocorrem através das 

mídias convencionais. Pode-se relacionar, inclusive, que a sugestão feita pelos respondentes 

para divulgação da empresa América Tintas através de mídias convencionais seja em virtude 

de que esta seja a maneira que este tipo de segmento da região mais investe e realiza, e 

consequentemente, onde as pessoas percebem maior divulgação deste tipo de segmento. 

Através destas constatações, avaliam-se as hipóteses: 

a) A co-criação deve ser considerada nas funções de conversão de leads e 

relacionamento da estratégia de marketing digital; 

A co-criação refere-se a um contato direto com clientes e possíveis clientes. Tendo em 

vista que no estudo de caso duas ferramentas de marketing digital de contato direto ganharam 

destaque (WhatsApp e e-mail) pode-se dizer que esta ação deve também estar relacionada a 

função de atração de visitantes. Isso seria possível com o envio de promoções, propagandas, 

textos explicativos sobre aplicação e sugestão de uso dos produtos vendidos a um banco de 

mercado potencial cadastrado. Portanto, essa hipótese é refutada, sendo necessário incluir a co-

criação na função de atração. 

b) O conceito de “moeda” dos 4Cs deve ser analisado nas funções de relacionamento, 

vendas e análise da estratégia de marketing digital; 

Esta hipótese refere-se a possibilidade de obtenção do valor monetário de maneiras 

distintas através do marketing digital. Como trata-se de valores diretos de venda, aceita-se a 

hipótese visto que os valores somente serão discutidos após a atração e conversão de leads.  

c) A ativação comunitária está relacionada a função de atração da estratégia de 

marketing digital; 



 

A ativação comunitária está vinculada a atração de visitantes e a captura de mercado. 

Poderia ser relacionada a essa atividade a conversão de visitantes e o “relacionar-se”, pois 

conforme comentado no item (a), através deste estudo caso observou-se que duas ferramentas 

de contato direto (e-mail e WhatsApp) foram muito citadas como forma de propaganda pelos 

respondentes. Entende-se, portanto, que é possível relacionar-se com visitantes para assim 

converte-los leads, porém, é valido ressaltar que não é simples estabelecer esse relacionamento, 

mas é possível. Desta forma, a hipótese é refutada, sendo a ativação comunitária relacionada 

não somente a atração, mas também a conversão e relacionamento da estratégia de marketing 

digital.  

d) A conversação está relacionada a função de conversão de leads e relacionamento 

da estratégia de marketing digital. 

A conversação refere-se a um contato mais direto com visitantes, estando presente em 

ferramentas de marketing digital utilizadas para conversão (onde obtém-se a opinião do cliente 

sobre seus anseios) e no relacionamento que é estabelecido quando à a conversão em lead. As 

demais ações não contemplam a conversação, pois esta depende do estreitamento no 

relacionamento. Sendo assim, esta hipótese é aceita. 

 

4.2 PROPOSTA DE ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL 4.0 

 

Analisando o estado atual da empresa e algumas características do segmento e da 

região onde está inserida, a estratégia de marketing digital proposta segue as 5 funções de 

planejamento de marketing digital e alguns aspectos de Marketing 4.0 que foram levantados 

através da referencial teórico deste trabalho. Para um melhor entendimento, a estratégia 

proposta será descrita em sub tópicos desmembrando as ações em relação a cada uma das 5 

funções, sendo sintetizada através de um diagrama ao final do tópico. 

 

4.2.1 Atração de visitantes 

 

Os dados obtidos através das ferramentas de marketing digital que já são utilizadas 

pela empresa revelam que a idade da maioria dos visitantes da página on-line varia de 25 a 54 

anos, sendo a faixa etária entre 45 e 54 a terceira faixa etária com maior busca por informações 

que remetem à página. Em relação ao sexo, o público masculino e feminino não apresenta 

diferença significativa, entretanto, o público masculino foi apontado como principal. Desta 

maneira, pode-se dizer que o mercado alvo da empresa são homens e mulheres com a faixa que 

compreende de 24 a 54 anos.  

Através do questionário foi possível identificar que uma das principais ferramentas de 

marketing que o mercado tem contato é o Instagram, e que a grande maioria das pessoas tomou 

conhecimento da loja América Tintas através de conhecidos. A empresa atualmente investe em 

outras ferramentas (Google Ads e Facebook) e apesar de possuir a página no Instagram, esta 

não possui investimento besta como nas citadas. Acredita-se que se o Instagram for 

impulsionado e tornado uma das principais ferramentas, a empresa ganhe maior visibilidade. 

Um aspecto bastante inesperado é o fato de as mídias convencionais serem recomendadas pelos 

entrevistados como meio de propaganda. Analisando os dados que se referem aos concorrentes, 

percebe-se que na região este tipo de mídia ainda é o principal meio de divulgação do segmento, 

e pode relacionar esse fato a uma das principais faixas etária (45 a 54 anos), que não faz uso 

intenso de redes sociais, se comparado com as demais faixas etárias. Sendo assim, a América 



 

Tintas pode se destacar por investir com maior ênfase no marketing digital, entretanto, percebe-

se a necessidade de não ser invisível perante as concorrentes. Desta maneira, sugere-se que por 

um determinado período sejam consideradas as mídias tradicionais para divulgação, e com o 

passar do tempo somente as mídias digitais sejam utilizadas. 

Portanto, as principais ações estratégicas para atração de visitantes são: 

a) Investimento em mídias convencionais até que a empresa atinja um número maior 

de visitantes em suas mídias digitais. As mídias convencionais devem instigar o 

publico a recorrer às mídias digitais; 

b) Investir mais no impulsionamento do Instagram e promoções do tipo “Indique um 

amigo”; 

c) Planejar a criação de um banco de dados com número de WhatsApp e e-mail de 

pessoas físicas e jurídicas que fazem parte do mercado potencial. 

 

4.2.2 Conversão em Leads 

 

Para converter o visitante em um potencial comprador, ou real interessado nos 

produtos, sugere-se que a empresa promova maior divulgação dos produtos e inclua em suas 

publicações conteúdo que prenda a atenção do visitante. Como foi descrito anteriormente, 

somente 3% dos visitantes de uma página efetuam a compra, os demais visitam a página sem 

haver real intenção de efetivar a compra. Portanto, se a empresa divulgar apenas o que tem a 

venda, muitos dos visitantes provavelmente não tenha mais contato com a página. 

Portanto, recomenda-se que a empresa invista em conteúdo do segmento, como por 

exemplo, dicas de pintura e design, dicas de arquitetura, etc. Parcerias com páginas de empresas 

que efetuam projetos de ambientes pode ser uma boa ação. Desta maneira as páginas terão fluxo 

de visitantes interessados no conteúdo, e que em algum momento podem ser influenciados a 

realizar a compra. 

 

4.2.3 Relacionamento com o cliente e vendas 

 

A empresa não conta com um banco formalizado de cadastro de clientes e possíveis 

clientes. O contato é realizado quase em totalidade através do WhatsApp para atendimento ao 

cliente no momento da venda, ou interesse de venda (orçamentos, dúvidas, etc.). Sugere-se que 

seja formalizada uma conta única e oficial da empresa para envio de promoções, serviços de 

pós-venda e central de dúvidas. Desta maneira são gerenciados de maneira organizada e distinta 

serviços diretos de venda e de atendimento ao consumidor em relação a outros assuntos, não 

sobrecarregando vendedores. Outra ação recomendada é o e-mail marketing para o banco de 

clientes cadastrados. Sendo esta ação a longo prazo. 

A empresa conta com uma página na internet que oferece apenas informações sobre 

os produtos e sobre a empresa. Tendo em vista que há uma procura considerável pelos produtos 

em cidades vizinhas, sugere-se a venda on-line através da página. Esta ação requer maiores 

estudos e investimentos, sendo considerada de longo prazo. Sugere-se que a empresa empregue 

os índices CAC e CDM, e faça o acompanhamento a cada 6 meses para verificar a efetividade 

do investimento realizado nas ferramentas de marketing digital. Atualmente a empresa somente 

acompanha os índices fornecidos por cada ferramenta (Facebook e Google Ads) mas não os 

compara, não sendo clara qual ferramenta apresenta maior retorno. 

Portanto, o planejamento de marketing digital proposto para a empresa América Tintas 



 

se configura em: 

a) Atrair: investimento em mídias convencionais (temporário), impulsionamento no 

Instagram, planejamento de banco de dados com número de WhatsApp e e-mail 

do mercado potencial; 

b) Converter: investimento em conteúdo relacionado ao segmento e parcerias; 

c) Relacionar: formalização de banco de cadastro, gerenciamento individual de 

contato com clientes que não seja relacionado a vendas e planejamento e utilização 

de e-mail marketing; 

d) Vender: planejamento para implementação de vendas online através da página; 

e) Analisar: aplicar e analisar os índices CAC e CDM com frequência semestral. 

 
5 CONCLUSÃO 

 

O marketing convencional evoluiu com o passar dos anos, e como consequência da 

internet a globalização fez com que as práticas de marketing se tornassem cada vez mais 

dependentes da opinião e atividades do público conectado. As práticas adotadas atualmente 

tendem a uma metodologia denominada de Marketing 4.0, onde não se considera mais somente 

a opinião dos clientes, mas de todas as pessoas que podem interferir no mercado digitalizado. 

A pesquisa apresentou como objetivo analisar os impactos das ferramentas do 

marketing digital na relação empresa-consumidor, e para isso foi realizado um estudo de caso 

na empresa América Tintas. Através do referencial teórico foi possível identificar ações 

estratégicas e o enquadramento das ferramentas de marketing digital neste aspecto, e 

principalmente a nova abordagem do marketing denominada Marketing 4.0. As ações giram 

em torno de 5 funções principais (atração, conversão, relacionar, vender e analisar) e para cada 

ação utilizam-se ferramentas digitais popularizadas como as mídias sociais (Instagram, 

Facebook, WhatsApp, etc.).  

O objetivo do trabalho foi atingido com a proposta de uma estratégia de marketing 

digital robusta para a empresa analisada no estudo de caso. Estratégia esta que levou em 

consideração não somente os impactos das ferramentas de marketing digital na relação 

empresa-consumidor, mas também as características do mercado atual (fundamentando-se em 

dados coletados através de questionário) e ações que já são realizadas pela empresa. Como 

proposta de estudos futuros, recomenda-se que sejam analisadas as ações propostas e seus 

resultados na empresa estudada, e verificar a aplicabilidade deste tipo de estratégia em outros 

segmentos e empresas. 
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