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O advento da internet e o consequente aumento da participação do consumidor nos 

websites, representou uma transformação não apenas no relacionamento interpessoal, 

mas também na forma como empresa e público interagem. Nesse contexto, o website 

institucional da empresa deve ser planejado sob direcionamentos específicos do 

Marketing Digital. Desse modo, este artigo possui o objetivo de apresentar uma revisão 

de literatura, abordando aspectos do Marketing Digital integrados ao website 

institucional. Para tanto, são introduzidos fundamentos que fornecem uma base para o 

Marketing em si, como os conceitos de “Troca”, “Necessidades” e “Público-alvo”. Em 

seguida, são abordados os 4 P’s do Marketing e é realizada a aplicação dos 8 P’s do 

Marketing Digital, ambos relacionados ao website institucional. 

Palavras-chave: Maketing Digital, 4P’s do Marketing, 8P’s do Marketing Digital, 

Website Institucional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A internet transformou não só o modo como as pessoas se relacionam, mas 

também o modo como as empresas se relacionam com as pessoas. A influência da 

internet cria novas possibilidades de atingir o consumidor, uma vez que pode 

proporcionar novas formas de atrair a atenção, de promover o interesse, despertar o 

desejo e levar o consumidor a ação. Da mesma forma, a internet também influencia o 

ambiente das empresas e, consequentemente, o planejamento de Marketing e 

comunicação. 

 A web cria a necessidade de integrar o Marketing aos recursos que a internet 

proporciona, integrando as ações digitais como parte do planejamento e não apenas 

como uma ação isolada. E ao pensar em um planejamento de Marketing Digital, deve-se 

considerar fundamentalmente a participação do público-alvo. Pois ao contrário das 

mídias tradicionais, em que muitas vezes a comunicação é controlada por quem a 

transmite, na internet, o consumidor é mais participativo (TORRES, 2010). 

 Ainda que o Marketing Digital seja mais uma variável do Marketing e possua 

conceitos próprios do Marketing tradicional, a diferença entre um e outro não está 

apenas na presença da internet, mas fundamentalmente na participação dos 

consumidores. 
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De modo geral, o objetivo deste artigo é fornecer uma revisão de literatura que 

relacione o Marketing Digital ao contexto de um website institucional. Para tanto, 

primeiramente são introduzidos conceitos que fundamentam o Marketing em si, como 

os aspectos de “Troca”, “Necessidades” e “Público-alvo”. Em seguida, são abordados os 

4 P’s do Marketing, relacionados ao website institucional. Por fim, discute-se a 

aplicação dos 8 P’s do Marketing Digital para as empresas na internet. 

 

2 CONCEITUAÇÃO DE MARKETING 

 O Marketing possui diferentes definições, entre sucintas e complexas, que 

podem abordar variados focos ou especificidades. No entanto, para explicar 

brevemente, esta dissertação abordará a definição de Kotler e Keller (2006), autores que 

são referências conceituadas sobre o Marketing. De acordo com Kotler e Keller (2006), 

o Marketing é uma atividade que envolve a identificação e a satisfação das necessidades 

humanas, sanadas por meio de uma troca. 

 A partir disso, vêem-se alguns aspectos considerados pelo Marketing. Se o 

Marketing é direcionado a satisfazer necessidades humanas, é necessário conhecer as 

pessoas que terão suas necessidades atendidas, o chamado público-alvo. Se estas 

necessidades são atendidas através da troca, é preciso atentar-se ao modo como esta 

troca será estabelecida, de que jeito será efetuada, quais as condições para que aconteça. 

Um terceiro ponto a ser considerado na definição de Kotler e Ketler (2006) é 

propriamente o das necessidades, quais são estas necessidades, em que momento 

ocorrem, se é possível influenciar um desejo, entre outros. 

 Estes três aspectos (público-alvo, troca e necessidades) serão abordados a seguir: 

 Público-alvo: é em quem os esforços do Marketing enfocam para satisfazer as 

necessidades e os desejos, a quem os objetivos de uma campanha serão 

destinados e deverão ser alcançados. O público-alvo pode ser consumidores, 

usuários, empresas, fornecedores, funcionários, públicos ligado à mídia, 

públicos locais, entre outros. Como cada público tem uma necessidade 

específica, aconselha-se conhecer a fundo o público para o qual o Marketing 

será direcionado, a fim de poder ser traçada uma estratégia de Marketing 

específica para este público e aumentar as chances de eficácia no cumprimento 

dos objetivos estabelecidos (GABRIEL, 2010). 

 Troca: é o meio que o Marketing usa para tentar atender as necessidades e 

desejos do público-alvo. Ao comprar um produto, uma pessoa está trocando seu 



dinheiro por ele, pela necessidade que este produto desperta nesta pessoa. Na 

troca, as partes envolvidas (quem oferece e a quem é oferecida) atuam 

livremente e por vontade própria. Com isso, quanto mais se entende o público-

alvo, maiores são as chances de saber o que pode ser oferecido a este público 

para que haja o interesse e posso ocorrer uma troca (KOTLER E KELLER, 

2006). Ainda é válido ressaltar que a troca pode ocorrer sem que haja 

diretamente uma compensação financeira. Por exemplo, uma empresa pode 

oferecer entretenimento, através de aplicativos em seu website institucional, 

esperando ganhar em troca uma aceitação sobre a sua marca, que possivelmente 

só irá se transformar em compra de algum produto ou serviço posteriormente. 

 Necessidades: Segundo os conceitos de Maslow (LAS CASAS, 2008), as 

necessidades se referem às exigências humanas, desde as mais básicas, como as 

necessidades fisiológicas, até as necessidades por educação, as necessidades 

sociais e mesmo as necessidades de autorrealização (ex: quando a pessoa 

consegue resolver um problema ou estimular sua criatividade). Aliados às 

necessidades, há os desejos, que são os elementos específicos capazes de atender 

as necessidades e são próprios de cada indivíduo (KOTLER E ARMSTRONG, 

2003). Por exemplo, para atender uma necessidade de relacionamento, uma 

pessoa pode desejar ter um celular, enquanto outra pessoa pode desejar ter 

acesso à internet. De acordo com Gabriel (2010), o papel do Marketing não é o 

de criar necessidades, mas influenciar ou criar desejos para satisfazer as 

necessidades. 

 Embora uma empresa possa conhecer a fundo as características dos usuários que 

frequentarão o website institucional, muitos serão os caminhos percorridos para que esta 

empresa consiga atingir as necessidades deste seu público-alvo. Ao realizar a troca, 

entende-se que a empresa conseguiu convencer o usuário a comprar determinada ideia, 

produto ou serviço e, consequentemente, conseguiu influenciar positivamente a 

percepção destes usuários. Para que as empresas possam melhor desenvolver um 

planejamento de Marketing e procurar alcançar seus objetivos, McCarthy em 1996 

(LAS CASAS, 2008) formulou um composto mercadológico que integra algumas 

atividades do Marketing. Este composto, chamado de Mix de Marketing, é dividido em 

quatro categorias, os 4 P’s (produto, preço, praça e promoção) e possuem o intuito de 

criar, comunicar e entregar valor aos consumidores. Os 4 P’s serão descritos e 

adequados ao contexto de um website institucional a seguir. 



2.1 ADEQUAÇÃO DOS 4 P’S DO MARKETING AO WEBSITE 

INSTITUCIONAL 

 Produto: refere-se a tudo que a empresa está anunciando e deseja vender. Pode 

ser um produto em si, um serviço oferecido ou até mesmo ideias, pessoas, 

informações, lugares, eventos, experiências, entre outros. Desse modo, os 

produtos podem tanto ser considerados tangíveis quanto intangíveis. Kotler e 

Armstrong (2003) descrevem um produto como a oferta capaz de satisfazer as 

necessidades dos indivíduos, através da troca. Como os desejos das pessoas 

podem variar ao longo do tempo, espera-se que um produto também consiga se 

modificar e se atualizar, para procurar satisfazer os novos desejos das pessoas. 

Se um produto da empresa é o seu website institucional, também espera-se que 

este website esteja atualizado com frequência, para continuar atraindo a atenção 

dos usuário, despertando novamente um interesse, atingindo o novo desejo e 

levando-os de volta a ação. 

 Preço: é literalmente o valor de um produto, o quanto o consumidor irá pagar 

para receber este produto. Um preço também inclui os descontos, condições de 

pagamento ou o financiamento inclusos na compra. O preço também pode ser 

entendido através do valor percebido pelo cliente, mais como a imagem que o 

cliente tem de um produto, que pode levar em consideração desde o atendimento 

que recebeu, a reputação do fornecedor ou a confiabilidade (KOTLER E 

KELLER, 2006). Desse modo, pode-se entender o preço tanto como uma 

quantia específica de dinheiro, quanto como as dificuldades ou facilidades o 

consumidor terá para adquirir o produto. Por exemplo, para acessar um website, 

o usuário não terá que pagar nenhuma quantia de dinheiro à empresa, no entanto, 

se o website demora para funcionar por completo no computador ou se requer 

efetuar download de algum aplicativo, este usuário estará gastando seu tempo 

com o website. Desse modo, o tempo gasto pelo usuário para conseguir acessar 

o website da empresa é o preço deste website e influenciará na relação entre o 

custo e o benefício oferecido, para que o usuário decida a sua preferência por 

websites. 

 Praça: refere-se às maneiras como um produto pode chegar ao público-alvo. 

São os canais de distribuição, os locais em que os produtos são vendidos, os 

serviços de transporte, os dias e horários em que estarão disponíveis (URDAN E 

URDAN, 2009). Pode ser tanto um lugar físico, como uma loja em um Shopping 



Center, quanto uma loja virtual, em um website. A “praça” de um website 

institucional seria a própria internet, que é o local onde o website está localizado 

e pode chegar até os consumidores. Também se pode entender como “praça” de 

um website, os diferentes dispositíveis em que este website pode acessado, como 

celulares, netbooks ou tablets. Dessa forma, quanto maior a quantidade de praças 

em que o website institucional estiver presente, maior poderá ser o contato com 

o público-alvo e maiores as chances do usuário comprar a ideia da empresa. 

 Promoção: é o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para fazer com 

que o público-alvo conheça o produto. A promoção visa à viabilização e ao 

aumento de vendas, assim como à diferenciação do produto entre seus 

concorrentes (KOTLER E KELLER, 2006). De acordo com Baker (2005), as 

ferramentas utilizadas na promoção também são conhecidas como Mix 

Promocional, que é composto por propaganda, publicidade, marketing direto, 

patrocínio, exposições, embalagem, merchandising no ponto de venda, 

promoção de vendas e venda pessoal. As ferramentas que serão utilizadas para 

promover o produto serão definidas de acordo com as características do público-

alvo e com o objetivo de Marketing. Por exemplo, se o objetivo de Marketing é 

influenciar na percepção de um consumidor sobre a imagem da empresa, a 

empresa pode escolher fazer um comercial de televisão ou tentar estabelecer um 

relacionamento com o público-alvo através das redes sociais, ou ainda tentar 

entreter o usuário no próprio website institucional. 

 Os quatro fatores do Mix de Marketing estão relacionados entre si e cada decisão 

em uma área pode afetar a outra. Da mesma forma, cada área separadamente possui 

alternativas próprias de planejamento e execução. Além disso, Las Casas (2008) 

também aponta que as decisões de quais atitudes serão tomadas no Mix de Marketing 

devem estar coerentes também com o público-alvo, o ambiente em que estão inseridos e 

o nível de concorrência. Por isso, entende-se que a empresa deve procurar definir com 

clareza quais são os objetivos de Marketing pretendidos, para então poder traçar a 

melhor estratégia para que estes objetivos sejam alcançados junto ao público-alvo. 

 Embora o conceito dos 4 P’s do Mix de Marketing seja aceito e adotado por 

diversos autores da área de Marketing (KOTLER E ARMSTRONG, 2003; BAKER, 

2005; KOTLER E KELLER, 2006; PALMER, 2006; LAS CASAS, 2008; URDAN E 

URDAN, 2009) ainda há outros estudos que procuram adaptar o conceito dos 4 P’s, 

como o conceito dos 4 C’s desenvolvidos por Lautenborn (BAKER, 2005). De acordo 



com os 4 C’s, o Produto é substituído por Consumidores, uma vez que a empresa só 

consegue vender algo que uma pessoa deseja comprar. O Preço é entendido como o 

Custo que o consumidor tem para satisfazer um desejo ou necessidade. A Praça é a 

Conveniência que o consumidor tem para adquirir o produto. E ao invés de Promoção, a 

palavra adotada é a Comunicação. 

 É importante ressaltar ainda a existência de diferentes áreas nas quais uma 

gestão de Marketing pode se envolver, como bens, serviços, eventos, experiências, 

pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias (KOTLER E 

KELLER, 2006). Além de diferentes áreas de envolvimento, Gabriel (2010) também 

alerta que cada uma das áreas ainda pode ser direcionada a um foco específico, como 

distribuição, venda e comunicação, valor, satisfação, concorrência, segmentação, entre 

outros. Esta abrangência na qual um estudo de Marketing pode se basear implica em 

uma dificuldade em sintetizar um conteúdo. Contudo, a intenção desta dissertação é 

apenas apresentar conceitos básicos e gerais de Marketing, para então poder direcionar 

o estudo aos aspectos do Marketing Digital. 

 

3 OS 8 P’S DO MARKETING DIGITAL 

 Tal como os 4 P’s que compõem o Mix de Marketing, os 8 P’s do Marketing 

Digital são um conjunto de elementos que as empresas devem se atentar para melhor 

desenvolverem suas estratégias e alcançarem os objetivos com os consumidores. 

Contudo, os 8 P’s foram desenvolvidos adequados às características da Web, bem como 

dos consumidores na Web,  

 Dessa forma, os 8 P’s desenvolvidos por Vaz (2010) possuem o objetivo 

específico de direcionar empresas propriamente no ambiente digital e são denominados 

como: Pesquisa, Projeto, Produção, Publicação, Promoção, Propagação, Personalização, 

Precisão. 

a) Pesquisa: procurar conhecer a fundo as características e hábitos do público-alvo 

na internet. Estudar o que o usuário pesquisa sobre a empresa ou ramo de 

atuação na Web, quais palavras-chave que utiliza e quais os assuntos 

procurados. Também procurar descobrir em quais locais os usuários estão 

comentando sobre a área de atuação da empresa, em quais redes sociais, fóruns 

ou outros websites. A pesquisa é essencial para que a empresa possa conhecer 

melhor as necessidades dos usuários e, assim, direcionar seu planejamento de 

Marketing e o conteúdo que abordará em seu website institucional. 



b) Projeto: é o planejamento que a empresa deve desenvolver antes de 

implementar as ações de Marketing e tentar influenciar na percepção dos 

usuários. Um projeto desenvolvido com base no comportamento do público-alvo 

tem maiores chances de obter êxito e conquistar o consumidor. Da mesma 

forma, o projeto deve reunir as informações coletadas não apenas sobre o 

público-alvo, mas também sobre o que a concorrência está fazendo, o que a 

própria empresa pode fazer, como trazer os usuários para o website, quais as 

mensagens que poderá divulgar, ferramentas que utilizará, o que apresentará de 

conteúdo e de interatividade, entre outros. Assim como, é importante que o 

projeto seja avaliado e até mesmo repensado, antes de ser implementado, a fim 

de minimizar possíveis equívocos já no lançamento. 

c) Produção: é o projeto aplicado e a forma que se apresenta na prática. A 

produção deve contemplar os objetivos e as diretrizes apontadas no 

planejamento. É essencial que o website esteja funcionando corretamente, que o 

texto tenha legibilidade, as imagens visualizadas sem demora. Se o projeto 

previa que uma interatividade que permitia ao usuário deixar comentários ou 

alterar o plano de fundo do website, é importante que a produção apresente as 

ferramentas capazes de possibilitar esta interatividade sem dificuldades aos 

usuários. Da mesma forma, entende-se que a produção contempla o bom uso e 

funcionamento dos conceitos que balizam a construção de um website, como a 

usabilidade, a estética e o conteúdo, além das ações de Marketing previstas no 

planejamento. 

d) Publicação: faz referência ao conteúdo que a empresa cria, capaz de gerar 

tráfego para o website Tanto o conteúdo do próprio website quanto o conteúdo 

que é divulgado em outros websites, como redes sociais ou websites de 

downloads, por exemplo. É importante que o conteúdo apresentado no website 

institucional esteja coerente com a proposta da empresa para o website e também 

com o que os usuários buscam na Web. Se o website institucional apresenta 

conteúdo que é muito procurado pelos mecanismos de pesquisa da internet, 

maiores são as chances deste website ter um destaque nestes mecanismos de 

pesquisa e, consequentemente, maiores as chances de ser encontrado pelos 

usuários. Ao produzir conteúdo relevante também nas redes sociais, a empresa 

aproxima-se do seu público-alvo, podendo tanto atrair visitantes para o website, 

quanto influenciar a percepção destes visitantes sobre a empresa. 



e) Promoção: é a própria divulgação do produto, serviço ou ideia na Web, que 

pode acontecer através de propaganda em banners, hotsites, links patrocinados, 

campanhas em redes sociais, envio de e-mails, entre outros. Na internet, uma 

campanha de Marketing pode ser realizada de variadas maneiras e custos. 

Investir em compra de espaço publicitário em portais pode ter um alto custo, que 

pode ser convertido em alto tráfego para o website. Mas a mesma quantidade de 

tráfego também pode ser obtida investindo em campanhas em redes sociais, com 

um baixo custo. No entanto, a propagação da mensagem, realizada pelos 

próprios usuários, pode ser o fator determinante para que uma campanha nas 

redes sociais possa atingir o objetivo de convencer o público-alvo sobre 

determinada idéia, por exemplo. 

f) Propagação: a participação ativa do usuário é característica marcante da Web 

2.0. O relacionamento entre os indivíduos na internet pode afetar o modo como 

os consumidores irão se relacionar também com a empresa, assim como também 

pode influenciar a percepção que os usuários terão sobre a imagem da empresa. 

O consumidor pode pesquisar sobre a empresa nas redes sociais, procurando 

saber o que os outros consumidores acham desta empresa. As opiniões dos 

usuários podem se propagar tanto de forma positiva quanto negativa, 

influenciando diretamente na credibilidade percebida pelos usuários sobre a 

empresa. Da mesma forma, assim como compartilham opiniões, os usuários 

também podem propagar conteúdos disponibilizados pela empresa, que podem 

ser vídeos, imagens, mensagens, jogos, atividades, entre outros. Se o conteúdo 

será propagado ou não, dependerá do comportamento do usuário. No entanto, se 

a empresa realizou uma pesquisa eficiente sobre as características e hábitos do 

seu público-alvo, produziu adequadamente o que havia previsto no 

planejamento, publicou o conteúdo e o divulgou através dos meios condizentes, 

maiores são as chances de conseguir provocar uma propagação de sua ideia entre 

os consumidores. 

g) Personalização: a personalização consiste em oferecer uma comunicação 

dirigida e segmentada ou em oferecer a possibilidade do próprio usuário 

personalizar um produto ou serviço. Na comunicação, a personalização pode 

acontecer através do envio de mensagens com assuntos que o consumidor 

deseja. Por exemplo, se o usuário cadastra seu email no website institucional de 

uma empresa de artigos esportivos, e no ato do cadastro marca que prefere 



informações sobre tênis, a empresa pode enviar email ao usuário com promoções 

apenas de tênis ou sobre práticas esportivas que utilizam tênis, evitando enviar 

informações sobre camisetas ou bolsas. Já quando a empresa oferece 

possibilidade do próprio usuário personalizar produtos ou serviços, este usuário 

se sente parte do processo, sente que suas opiniões tem valor para a empresa, o 

que pode influenciar positivamente a percepção deste usuário sobre a empresa e 

mesmo incentivas a propagação das mensagens. Uma forma da empresa oferecer 

personalização ao usuário é através da personalização do próprio website 

institucional, deixando que o usuário escolha quais áreas possuirão maior 

destaque na página, altere imagens e cores do layout ou colabore com o 

conteúdo ao enviar textos ou fotos. 

h) Precisão: a precisão pode ser interpretada como a mensuração dos resultados 

obtidos com a campanha. A mensuração é importante para avaliar quais aspectos 

realmente funcionaram e quais precisam de melhorias, e deve ser 

preferencialmente realizada com freqüência, ainda durante o processo ou após o 

objetivo de Marketing ter sido alcançado ou ter falhado. A campanha pode ser 

avaliada através de pesquisas realizadas com os usuários, informações sobre a 

quantidade de visitantes gerados, o tempo gasto no website, a quantidade de 

mensagens enviadas, entre outros. O instrumento de avaliação escolhido é 

determinado pelos objetivos que a empresa traçou para a campanha. Se a 

empresa busca saber se conseguiu influenciar na percepção dos usuários sobre a 

imagem da empresa, uma pesquisa com estes usuários pode ser utilizada para 

obter a avaliação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo tinha como objetivo apresentar uma revisão de literatura, 

abordando aspectos do Marketing Digital ao contexto de um website institucional. 

Embora cada projeto desenvolvido para a internet possua suas próprias particularidades, 

acredita-se que uma fundamentação específica da aplicação do Marketing Digital possa 

direcionar a atuação da empresa em seu website institucional.  

 Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para a discussão da aplicação do 

Marketing Digital pelas empresas em seus websites institucionais. Como estudos 



futuros, propõe-se a construção de um modelo de verificação dos aspectos do Marketing 

Digital, a fim de fornecer um construto que auxilie a validação dos 8 P’s nos websites. 
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