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O QUE É MARKETING?



– Philip Kotler, professor norte-americano, “papa” do Marketing

“Marketing é um processo social por meio do qual 
pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que 
necessitam e o que desejam com a criação, oferta e 

livre negociação de produtos e serviços de valor com 
outros.”



O QUE É MARKETING?
• Uma estratégia de negócios focada na 

satisfação do cliente e suas necessidades.

• Marketing envolve trabalhar com um amplo conjunto de 
ferramentas de negócios, chamado “mix de marketing” 
ou 4P, envolvendo desenvolvimento de produtos (product), 
precificação, (price) distribuição e pontos de venda (place), e 
promoção e comunicação (promotion).

• Não é nenhuma novidade: surgiu na década de 60.



NÃO PROPAGUE FALSOS 
CONCEITOS

• Marketing não é só comunicação. Mas a 
comunicação com o cliente é uma de suas 
importantes ferramentas.

• Não existe “marketing bom” se o 
produto é ruim. Tentar vender algo de má 
qualidade para o mercado pode produzir um efeito 
inverso, que vai afetar sua marca para sempre.



MARKETING É NEGÓCIO



O QUE É  
MARKETING DIGITAL?



– Marco Andrei Kichalowsky

“É o uso da tecnologia digital para cumprir objetivos 
de marketing.”



MARKETING DIGITAL É…

• Dispor do e-mail para se comunicar com seus clientes.

• Construir um website que permita que seus clientes construam versões 
personalizadas de seus produtos.

• Usar um sistema de pesquisa online para obter informações sobre seus 
clientes.

• Criar um app para atender a necessidade de um segmento de mercado.

• E muito mais…



POR QUE O MARKETING 
DIGITAL ESTÁ EM VOGA?



O MARKETING DIGITAL É…

• Barato. Os métodos tradicionais são muito 
caros. Até hoje. O Marketing Digital é uma forma 
viável de comunicação para pequenas empresas e 
start-ups.



O MARKETING DIGITAL É…

• Mais pessoal. É mais fácil entender e atender às 
necessidades dos clientes, conhecendo seus 
interesses e preferências, obtidas através de 
ferramentas digitais.



O MARKETING DIGITAL É…

• Instantâneo. É possível obter um retorno 
quase que imediato de ações realizadas, ao 
mesmo tempo que se pode ajustá-las à medida 
que se analisa os resultados.



O MARKETING DIGITAL É…

• Mensurável. Diferente dos meios tradicionais, 
os meios digitais são mais facilmente controlados e 
analisados, produzindo resultados mais ágeis e 
acurados.



O MARKETING DIGITAL É…

• Inquieto. A todo o momento, surgem novas 
modas, novas tecnologias, novas ferramentas para 
estar em contato com os clientes e obter suas 
preferências e tendências.



A INFORMÁTICA É UMA 
GRANDE ALIADA DO 

MARKETING



• A Informática pode fazer muita diferença em 
um negócio de qualquer área, simplificando e 
acelerando processos, aumentando a eficiência 
e reduzindo custos.

• Ela também pode aumentar o alcance de um 
negócio, bem como potencializar sua influência.



FERRAMENTAS DO 
MARKETING DIGITAL



MIX DE MARKETING DIGITAL

É a aplicação dos 4Ps do marketing no mundo digital:

• Preço digital: freeware, freemium…

• Produto digital: apps, websites…

• Praça digital: e-commerce, iTunes Store, Amazon, Submarino…

• Promoção digital: mecanismos de busca, portais, e-mail, 
SEO…



FERRAMENTAS DO 
MARKETING DIGITAL

• Existem diversas maneiras de se fazer marketing 
usando os meios digitais.

• Algumas ferramentas são mais populares que 
outras pelo seu custo-benefício e aderência ao 
objetivo de marketing.



EXEMPLOS
• Websites

• Blogs e marketing de conteúdo

• E-mail marketing

• Search Engine Marketing (SEM)

• Aplicativos de Internet e para dispositivos móveis

• Redes sociais



WEBSITES

• Conjunto de páginas 
descritas em HTML (e 
complementadas por outras 
tecnologias) que ofertam 
para seu leitor um 
determinado conteúdo, 
interativo ou não, através de 
um navegador.



SERVIÇOS DISPONÍVEIS
• Desenvolvimento em HTML e produção de scripts em JavaScript 

ou outras linguagens de roteirização.

• Desenvolvimento de websites dinâmicos e interativos usando 
linguagens como PHP, .NET Ruby, Python, Perl, Java, …

• Desenvolvimento de websites a partir de frameworks populares no 
mercado: WordPress, Joomla, Drupal, Zend, …

• Administração de bases de dados em BDs populares: MySQL, 
SQL Server, Oracle, PostgreSQL, …



MÉTRICAS WEB

• Visitas, visitantes, visualizações (por página, por 
conteúdo, por arquivo)

• Aquisição, indicações (referrals), taxa de rejeição 
(bounce rate), páginas de entrada, páginas de saída

• Taxa de conversão. Qual os objetivos que 
queremos atingir?



MARKETING DE CONTEÚDO

• Sistemas de gestão de conteúdo (CMS)

• Produção de conteúdo

• Blogs, notícias

• Ex.: WordPress (http://arsnova.digital), Joomla, 
Drupal, Sharepoint

http://arsnova.digital


E-MAIL MARKETING

• Utilização do correio 
eletrônico como canal de 
Marketing.



SERVIÇOS DISPONÍVEIS
• Ferramentas de envio de e-mail, personalização de mensagens 

e obtenção de dados de interação com os leitores.

• Métricas: Quantos viram o e-mail? Quem abriu? Quantos 
clicaram? 

• Ferramentas de importação/exportação de dados e 
integração com os diferentes sistemas CRM.

• Exemplos: MailChimp, Mail2Easy, iAgente



SEARCH ENGINE MARKETING

• Utilização de técnicas para 
promover um website e 
aumentar sua visibilidade 
em mecanismos de busca, 
como Google, Bing e 
outros.



SERVIÇOS DISPONÍVEIS
• Desenvolvimento de ferramentas de análise de 

conteúdo e descoberta e relevância de palavras-chave 
para o negócio.

• Desenvolvimento de ferramentas de marcação, 
rastreio e análise de comportamento de usuários em 
websites e outros canais de marketing digital.

• Ex.: Google AdSense, Bing etc. 



SOCIAL MEDIA MARKETING

• Uso de ações em redes sociais 
como canal de Marketing.

• Podem ser baseadas nas redes 
sociais atuais ou levar ao 
desenvolvimento de novas 
redes.

• Redes sociais populares: 
Facebook, Twitter, Google+, 
Foursquare/Swarm, LinkedIn, 
Tumblr, Flickr, Pinterest, YouTube.



SERVIÇOS DISPONÍVEIS

• Desenvolvimento de projetos baseados em APIs e 
tecnologias relacionadas a redes já estabelecidas 
no mercado, quando disponíveis.

• Em geral, as redes sociais são implementadas sob 
forma de aplicativos Web ou apps, como PHP, 
Ruby, Python, etc.



WEB APPLICATIONS
• Derivados dos websites, são 

aplicativos que são 
executados diretamente na 
Web, ou seja, a sua interface 
é o próprio navegador, que 
oferecem os mesmos 
recursos de um aplicativo 
desktop.

• Também chamados de rich 
Internet applications 
(aplicativos de Internet ricos).



SERVIÇOS DISPONÍVEIS

• Desenvolvimento de sistemas usando máquinas 
virtuais (VM) e plataformas como serviço: Azure, 
Amazon Web Services, VMware, …

• Desenvolvimento de aplicativos usando 
tecnologias como HTML5/JavaScript, AJAX, Java, 
PHP, .Net, …



APPS
• Contração da palavra inglesa 

applications, os apps são 
simplesmente aplicativos 
desenvolvidos para 
dispositivos móveis, mas 
também usamos o termo para 
se referir a aplicativos desktop.

• Se diferenciam pelos recursos 
disponíveis nos dispositivos. 
Por isso, também são 
dependentes da plataforma.



SERVIÇOS DISPONÍVEIS
• A porta de entrada para os dispositivos móveis é o HTML5, que 

já inclui alguns recursos avançados em relação aos seus 
antecessores.

• A linguagem também Java é amplamente difundida, incluindo 
dispositivos Android e BlackBerry.

• Aplicativos OS X e iOS (iPhone, Mac, etc.) são desenvolvidos nas 
linguagens Swift e Objective-C.

• Dispositivos Windows Phone usam C, C++, C# e Visual Basic.



EMPRESAS RELACIONADAS 
COM MARKETING DIGITAL

• Agências Digitais

• Agências de Publicidade tradicionais que estão migrando para o Digital

• Desenvolvedores de sistemas Web

• Desenvolvedores de apps para dispositivos móveis

• Empresas de e-mail marketing

• Desenvolvedores de apps para redes sociais

• Etc…



DICAS
• Tenha uma boa apresentação. (Tenha apuro na sua comunicação visual, em especial no 

website, redes sociais etc., mas também cuide da infraestrutura por trás de seus 
recursos.)

• Mostre que conhece as necessidades de seu público-alvo. (Conteúdo educativo ajuda a 
tornar-se referência em sua área de atuação.)

• Divulgue seu negócio e seus produtos. (SEM e redes sociais aliadas às mídias 
tradicionais, por que não?) Crie novos canais de vendas.

• Relacione-se com seus clientes. Fidelize. (E-mail marketing e redes sociais são ótimas 
ferramentas.)

• Escolha a tática certa para o curto e o longo prazo. Meça seus resultados.



MUITO OBRIGADO!

marketing@arsnova.digital
http://arsnova.digital

@arsnovadigital
@marcoandrei

mandrei@arsnova.digital
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