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INTRODUÇÃO 

 

 A primeira década do século XXI, marcou uma nova era do marketing verdadeiramente global, em 

que praticamente todos os profissionais de marketing puderam tornar-se profissionais do marketing global. As 

eras anteriores de mercados domésticos estão sendo amplamente relegadas a marketing de nicho. A internet 

tem desempenhado um papel fundamental nessas mudanças das práticas de marketing tradicionais do século 

passado. Os profissionais de marketing tanto de empresas pequenas e localizadas quanto de empresas 

gigantescas precisam reavaliar os pontos fortes e fracos das práticas de marketing atuais e realinhar seus planos 

para atender às novas demandas da era da informação. (KOTLER, 2006)  

 Uma nova era da sociedade de consumo está em curso, transformando novamente as relações entre 

marcas e pessoas, empresas e comunidades, gestores e colaboradores. Trata-se da era pós-digital. Na era pós-

digital, vive-se um novo momento em que a novidade virou commodity e o que fascinava ou amedrontava é 

lugar-comum. Não há mais barreiras de tempo e espaço no mundo digitalizado. A internet tratou de derrubá-

las, uma a uma. Na economia digital, as distâncias limitaram a um clique. Trata-se da época da intangibilidade 

e da velocidade das conexões. A qualquer momento, em qualquer lugar, um consumidor pode entrar em 

contato com sua empresa. Basta que, para tanto, encontre-a entre as inúmeras páginas disponíveis na web. 

(ADOLPHO, 2011) 

 Neste sentido, o presente estudo visa a apresentar os principais conceitos relacionados ao marketing 

global na era digital e as novas demandas da era da informação. Essa pesquisa caracteriza-se por uma 

abordagem qualitativa, exploratória e bibliográfica, tendo sido consultados livros e artigos científicos para seu 

desenvolvimento. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

As estratégias digitais e o marketing global 

 

 Atualmente, o local virtual tem tanta importância quanto o local físico. Nesse contexto globalizado, 

em que a distância digital opera em um mundo paralelo da distância física, em que a dimensão dos objetos e a 

dimensão da informação caminham de forma desencontrada, muitas vezes o primeiro contato que um 

consumidor terá com sua empresa, seu produto ou serviço será por seu site. A percepção que esse usuário terá 

de da marca dependerá do sucesso de todas as etapas pela qual passa essa interação. Desde a procura da 

informação até a abertura da página inicial e a posterior navegação, a construção de uma marca estará atrelada 

às sensações e ações que o usuário terá de todo o processo. (ADOLPHO, 2011) 

 O uso das estratégias digitais em campanhas de comunicação e marketing das empresas tem se 

diversificado pelo uso sistemático de ferramentas, como a integração da mobilidade e portabilidade de acesso à 

web e com a otimização dos sistemas de busca, instituindo novos pilares de comunicação integrada. 

(GABRIEL, 2010) 

 As maiores vantagens competitivas serão dos profissionais de marketing que capitalizarem sobre as 

semelhanças de seus mercados-alvo e se adaptarem às suas diferenças. Em alguns casos, as ações de 

profissionais de marketing hoje ajudam a determinar as regras e as regulamentações de amanhã. Esses 

profissionais de marketing precisam de uma visão flexível e ampla de um cliente cada vez mais complexo. 

Bens e serviços se tornarão mais customizados à medida que forem introduzidos em mercados estrangeiros. 

Produtos novos e melhores mercados em desenvolvimento irão criar e manter relacionamentos para o futuro. 

(PORTER, 1999) 

 No tradicional conceito de Marketing, podem ser citados Pride e Ferrel (2001, p.3) que definem “[...] 

marketing é o processo de criar, distribuir, promover, estabelecer preço de produtos e serviços e criar ideias a 

fim de facilitar a satisfação da relação de troca com os consumidores em um ambiente dinâmico”. 

 Porém, quando é analisado o conceito de marketing sob uma perspectiva mais atual e moderna, pode 

ser citado o conceito do marketing sem fronteiras desenvolvido por Jack Welch, ex-CEO da General Electric. 

Neste novo conceito, “[...] o foco passa do paradigma de maximização microeconômica para a administração 
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de parcerias estratégicas, posicionando a empresa entre os fornecedores e os clientes na cadeia de valor, de 

modo a criar valor para o cliente” (KEEGAN 2005, p.3). 

 Os conceitos de Pride & Ferrel e Jack Welch mostram que atender às necessidades e desejos do 

cliente em um ambiente dinâmico e instável, continua sendo essencial. Porém, Jack Welch destaca a 

importância de parcerias estratégicas, do desenvolvimento do network, e a importância de se lançar no 

mercado global no século XXI. 

 Segundo Vignali (2001), globalização compreende o desenvolvimento de estratégias de marketing 

como uma entidade única e a igual padronização de produtos, comercializando-os da mesma forma em 

qualquer lugar do mundo. Seria um único composto mercadológico: produto, preço, praça e promoção para 

todos os mercados. 

 O e-marketing tem a sua base no e-commerce (comércio eletrônico via internet), seja este business to 

business (empresa para empresa) ou business to consumer (empresa para consumidor). Este novo canal de 

divulgação e promoção de produtos agrega a possibilidade de exposição global ao tradicional composto de 

marketing: produto, preço, praça (ponto de venda, distribuição) e promoção (propaganda, comunicação). 

(BOONIE e KURTZ 2009) 

 A acessibilidade à internet além de tornar muito mais ágil e eficiente a forma com que as pessoas se 

comunicam e procuram por informações também viabilizou o surgimento de uma nova modalidade de 

comercialização, tanto que para Kotler (2006) as empresas podem operar através da internet um poderoso 

canal de vendas e informação obtendo um alcance geográfico ampliado para divulgar e promover seus 

negócios e produtos em qualquer parte do mundo.  

 Para Gabriel (2010), o termo "marketing digital" não existe, o que existe é o marketing aplicado ao 

meio digital. A Web tem se tornado apenas uma parte de uma rede maior propiciada pelas tecnologias mobile, 

wireless, GPS e RFID. A penetração digital em todas as classes sociais é crescente. Nesse contexto, em que o 

consumidor deixa de ser apenas alvo, transformando-se também em mídia e gerador de mídia, em que 

passamos da internet da informação para a internet das coisas, e a proliferação das plataformas tecnológicas 

digitais permeiam o cotidiano das pessoas e empresas, as estratégias de marketing precisam englobar e 

considerar a dimensão e o impacto dessas transformações nos negócios, principalmente na gestão da 

comunicação e relacionamento com o público-alvo. 

   

A Era da Busca como fator de mudança no relacionamento marca-consumidor 

 

 A Era da Busca inaugura o crescimento e a disseminação exponencial de conteúdo. Gabriel (2009), 

define Marketing de Busca como um conjunto de estratégias que visam atingir o cliente em potencial, no 

momento em que ele busca um produto, serviço ou qualquer informação na Internet. As estratégias englobam 

os links patrocinados e a otimização para sites de busca.  

 “O Marketing de Busca pode proporcionar uma audiência extremamente qualificada para o site, 

maximizar a visibilidade da empresa através da Internet e principalmente aumentar o potencial de conversão 

de visitantes em clientes” (Teixeira, 2008, p. 48). Os mecanismos de busca na web baseiam-se em sistemas de 

recuperação de informações armazenadas em ambientes digitais. Os buscadores têm como especificidade 

buscar informações desejadas, de maneira adequada e em tempo útil.  

 Torres (2009) aborda o marketing digital a partir do preceito de que boa parte dos consumidores de 

uma empresa acessa a internet e que esse ambiente afeta diretamente o marketing de uma empresa, seja na 

comunicação corporativa, seja na publicidade, e afetará a empresa sem que esta não invista no mundo digital. 

Segundo o autor, investir em marketing na internet não quer dizer apenas a empresa criar um site, um blog ou 

realizar anúncios com banners; o investimento isolado e sem coordenação significa desperdício de recursos.  

 Adolpho (2011) emprega como essência do marketing digital a metodologia de um processo circular 

que a denomina “8 P’s do Marketing Digital”. A proposta dos 8 P’s não é acrescentar mais P’s do que os já 

tradicionais 4 P’s, é elencar um conjunto de passos sequenciais e contínuos que induzem a empresa a um 

processo cíclico para gerar conhecimento sobre os seus consumidores e também do próprio negócio na 

internet. Os 8 P’s do Marketing Digital propostos pelo autor contribuem para que a empresa obtenha o máximo 

da estratégia apoiada no grau de atividade do consumidor, bem como permitem que a empresa aprenda a 

respeito do marketing digital do próprio negócio.  

 Conforme definição de Adolpho (2011), O primeiro “P” do marketing digital é a Pesquisa, ou seja, 

pesquisar sobre os hábitos do usuário, para traçar um perfil preciso do público-alvo; o segundo “P” é o 

Planejamento, que trata de criar o planejamento do marketing digital ideal para cada empresa; o terceiro “P” é 
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a Produção, que é a transformação do que antes era uma ideia, em uma máquina de vendas; o quarto “P” é a 

Publicação, mostrar o conteúdo persuasivo e interessante ao usuário, além de seguir diretrizes de otimização 

do site; o quinto “P” é a promoção, com campanhas promocionais no ambiente on line, gerando resultados em 

curto prazo; o sexto “P” é a Propagação, divulgar em redes sociais, aumentando o tráfego e a presença da 

marca na web; o sétimo “P” é a Personalização, que são estratégias de marketing de relacionamento via web, 

fidelizando os clientes; o ultimo e oitavo “P” é a Precisão que mensura o tráfego e metas atingidas no seu site; 

exibindo os resultados alcançados. O que não é medido não é gerenciado. 

 

Desmassificação dos mercados, segmentação e aumento da individualidade 

 

 A discussão da evolução da web é polêmica, mas não há consenso sobre a divisão da Web em termos 

cronológicos. De acordo com Hayes (2006), as mudanças podem ser sintetizadas, em sua essência, com uma 

palavra: “web 1.0 – Push; web 2.0 – Share; web 3.0 – Live”. A Web 1.0 foi a implantação e popularização da 

rede em si; a Web 2.0 é a que o mundo vive hoje, centrada nos mecanismos de busca como Google e nos sites 

de colaboração, como Wikipedia, e de compartilhamento, como o Youtube, e os sites de relacionamento social, 

como o Facebook e Twitter. A Web 3.0 pretende ser a organização e o uso de maneira mais inteligente de todo 

o conhecimento já disponível na Internet. 

 Torres (2009) enfatiza que: as mídias e redes sociais, os blogs, os sites colaborativos surgiram por 

iniciativa e necessidade dos próprios consumidores, que assumiram o controle da rede após o fracasso das 

empresas ponto.com na virada do milênio. 

 McKenna (2006) destaca que todas as mudanças de paradigmas tecnológicos formaram um 

diferencial no aumento da comunicação, o que levou à desmassificação dos mercados, à segmentação e ao 

aumento da individualidade. Portanto, é cada vez mais importante entender as atitudes do consumidor que faz 

uso de mais tecnologias, tais como o acesso móvel à web, convergência digital, e-commerce, blogs, páginas na 

Internet e conectividade em redes sociais.  

 Enquanto no marketing tradicional as ações de promoção e comunicação das empresas se davam no 

sentido empresa/marca para o consumidor, na Era da busca é o consumidor que busca a empresa, a marca. 

Essa inversão do vetor de marketing estabelece que as ações passam a se originar no consumidor em busca da 

marca e representa uma mudança no relacionamento marca-consumidor. GABRIEL (2009) 

 A economia da informação muda completamente os parâmetros de valor. Uma ideia que gere uma 

vantagem competitiva pode valer milhões de dólares. Exemplo, a ideia como a ideia que deu origem ao 

modelo de links patrocinados do Google. O dinheiro está nas ideias, na informação, nos bits, não no banco e 

muito menos na produção. Sites com muito pouco dinheiro, mas com uma boa ideia, passam da casa das 

dezenas para a casa das centenas de milhões de usuários em poucos meses.  O intangível atualmente lidera a 

economia. (ADOLPHO, 2011) 

 A pechincha de antigamente foi substituída pela busca, pela pesquisa ou pelo leilão. A proposta de 

inversão das regras vigentes determina que o consumidor definirá o preço pelo qual quer adquirir um produto 

ou serviço, não a empresa. É preciso inverter o processo, fazendo com que a formação do preço se inicie no 

consumidor de maneira nunca vista. Um produto poderá ter vários preços, dependendo das condições, do prazo 

de entrega, da veiculação de propaganda embutida nele, da maneira como ele vem embalado, ou se vem 

embalado, de onde ele será entregue, além de centenas de outras variações que terão valores diferentes para 

diferentes públicos. (ADOLPHO, 2011) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) com estruturas de redes e múltiplas plataformas 

de geração e compartilhamento de conteúdo geraram mudanças nas fronteiras físicas e temporais, na 

perspectiva de negócios. Percebe-se uma convergência dos meios tradicionais de comunicação que, aliada à 

maturidade do uso da Internet vem seduzindo cada vez mais consumidores, nos aspectos de conveniência, 

segurança, rapidez e conforto.  

 Como consequência, o uso das estratégias digitais em campanhas de comunicação e marketing das 

empresas se diversificou pela otimização dos sistemas de busca e da integração de móbiles e interfaces de 

acesso móvel à web, instituindo novos pilares de comunicação integrada.  
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 O consumidor vem atuando de forma decisiva para esse cenário de mudanças interagindo e exigindo 

mais e melhores produtos / serviços e, transmitindo por meio de sua escolha, o quanto está disposto a pagar por 

eles. 

 A migração do consumo para a web, o consumo em tempo real, as facilidades de buscas por melhores 

produtos e referências; assumem-se como tendências irreversíveis, que exigem das organizações estratégias 

mercadológicas eficientes. Assim, torna-se imperativo gerenciar a comunicação empresarial na “Era da busca” 

exigindo uma postura de atualização permanente e estratégias de marketing dirigidas e sustentáveis.  

 Percebe-se que a internet está provocando uma transformação no mundo dos negócios, exigindo que 

as organizações deixem de lado o que foi aprendido até agora e passem a pensar no capitalismo globalizado a 

partir de uma ótica mais avançada, onde empresas e consumidores não possuem fronteiras. 

 Recomenda-se a continuidade de pesquisas que abordem questões relevantes ao comportamento do 

consumidor frente a utilização desses novos canais de comunicação, não esgotando assim o tema apresentado 

que pode ser de suma importância para às organizações. 
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