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RESUMO 

Com a demanda crescente por informação, a Internet tornou-se um dos principais 
canais de transmissão de conteúdo, o Marketing Digital entra nesta perspectiva com 
a missão de transmitir as informações buscadas de maneira segmentada e 
organizada para cada consumidor virtual. O presente estudo tem como objetivo 
analisar as estratégias utilizadas por empresas do setor de cosméticos no ambiente 
virtual. O estudo analisa como estas empresas se comportam, qual seu 
posicionamento em meio aos sites de buscas, de que maneira se relacionam com 
seus prospects e consumidores nas redes sociais, e em quais momentos de 
navegação elas estão presentes. O estudo busca mostrar quais estratégias sõa mais 
usadas por determinados players para aatingir seus potenciais consumidores. Com 
acompanhamento realizado durante 15 dias consecutivos rastreando cada marca, 
percebe-se como cada empresa reage perante a concorrência, e permite analisar 
também qual marca realmente investe de forma massiva ou detém baixo 
investimento em comunicação virtual. Como estudo de caso, foi realizado a 
identificação do comportamento da marca Avon Store. As demais marcas analisadas 
pelo estudo foram: Natura, O Boticário, Quem Disse Berenice, Sépha, Beleza na 
Web e Netfarma. Este rastreio foi efetivado através de prints por buscas e aparição 
das marcas em sites e redes sociais. Realizaram-se também quatro entrevistas em 
profundidade com experts da área de Marketing Digital com o intuito de entender o 
mercado virtual, e quais as opiniões dos profissionais sobre a diferenciação de 
estratégias de marca para marca. Através deste estudo, conseguiu-se determinar 
quais são os players concorrentes de Avon Store e quais estratégias de Marketing 
Digital todos eles têm utilizado. Notou-se que a presença no meio virtual e a busca 
por novas visitas ao site permeiam entra mídias pagas como Links Patrocinados, 
Remarketing na Rede de Display, Remarketing no Facebook, Fanpages com 
conteúdo ligado à tendências e email Marketing para fidelização de clientes.  
 
 
Palavras chave: Marketing Digital. E-commerce. Cosméticos. Internet. Links 
Patrocinados. Mídias Pagas. Mídia Online. Rede de Display. Remarketing. Google 
Adwords. Search Engine Optimization. Search Engine Marketing. Comércio 
Eletrônico. Webmarketing. Avon Store. Concorrência. 
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ABSTRACT 

With the growing demand for information, the Internet has become one of the main 
transmission channels content, the Digital Marketing enters in this perspective with 
the mission of transmitting the information sought in a segmented way and organized 
for each virtual consumers. This study aims to analyze the strategies used by 
companies in the sector of cosmetic in the virtual environment. The study analyzes 
how these companies behave, which yours positioning amid the search sites, how 
they relate to your prospects and customers on social networks, which the basement 
used to achieve of manner concisely the people in news portals, which the strategies 
used in blogs of reference about cosmetics and what the acting in other Internet sites 
that allow advertising ads. The research also addresses what are the methods used 
to filter and to segment potential consumers. With monitoring realized during 15 
consecutive days, tracking each brand, it was perceived how each company reacts 
before the concurrence, and also lets to analyze what brand really invests massively 
or holds down investments in virtual communication. As a case study, it was realized 
the identification of behavior's brand Avon. Other brands analyzed in the study were: 
Natura, O Boticário, Quem Disse Berenice, Sépha, Beleza na Web and Netfarma. 
This screening was realized through prints by searches and apparition of the brands 
on websites and social networks. It was realized also four interviews with Digital 
Marketing area's experts, in order to understand the virtual market, and which the 
professionals' opinions on the differentiation of strategy for brand to brand. Through 
this study, it was possible to determine which is the competitors of Avon Store and 
your Digital Marketing strategies that they all competitors have used.  It was noted 
that the presence in the virtual environment and the search for new visits to the site 
permeate enters media paid as Sponsored Links, Remarketing on the Display 
Network, Remarketing on Facebook, Fanpages with content related to trends and 
email marketing for customer loyalty. 

 

Keywords: Digital Marketing. E-commerce. Cosmetics. Internet. Sponsored Links. 
Paid Media. Online Media. Display Network. Remarketing. Google Adwords. Search 
Engine Optimization. Search Engine Marketing. Eletronic Commerce. Webmarketing. 
Avon Store. Concurrence.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço constante de tecnologias digitais e expansão da Internet 

como um todo ao redor do mundo, observa-se uma busca cada vez maior de 

informação e conteúdo no universo virtual. Dentro desta perspectiva de demanda 

crescente, o mercado digital ganha cada vez mais força e concorre de maneira 

igualitária perante aos demais canais de distribuição. A Internet alcança um espaço 

privilegiado, pois articula os 4ps de Marketing, proporcionando conforto ao 

consumidor, que encontra muitas facilidades, seja de pagamento, informações dos 

produtos, grande variedade de produtos ofertados e promoções exclusivas. Além 

disso, o consumidor pode realizar buscas de informações de qualidade sobre os 

produtos com outros consumidores, seja por redes sociais ou até mesmo por sites 

de reclamação.  

As plataformas de compras online alcançaram uma posição elevada sobre a 

decisão de compra dos consumidores. Torres (2009, p. 21) cita uma passagem que 

ele vivenciou, onde uma agência fora apresentar um planejamento de comunicação 

e mídia para seu cliente. Na oportunidade os profissionais de Atendimento 

apresentaram um planejamento de comunicação sem mídia online. O cliente então 

indaga o porquê de não conter um plano de campanha para plataformas virtuais. Na 

ocasião, os profissionais da agência justificaram ser cedo para investir em Internet 

para aquela determinada empresa. Torres então cita um trecho do que foi dito pelo 

cliente aos profissionais: “Temos 50 lojas espalhadas pelo país, e navegando pela 

Internet descobri um concorrente nosso. Fui investigar e descobri que ele tem 

somente cinco lojas, mas tem uma loja virtual” (p. 21). Os profissionais de 

atendimento da agência tentam justificar o fato dizendo que o concorrente pode ser 

uma empresa de pequeno porte, e utiliza da plataforma virtual para penetrar no 

mercado, e que isto é muito comum. O cliente explica que o seu concorrente online 

detinha de apenas 10% dos pontos de atendimento se comparado com seus pontos 

de venda, e mesmo assim ele detinha oinvestimento para mídia onlie. Dito isso, o 

cliente explana que: “[...] Mas o que me incomodou é que com essa loja virtual ele já 

superou o faturamento de nossa empresa e continua crescendo”. Esta narrativa nos 

faz entender o quanto se torna importante um plano de mídia online dentro dos 

investimentos de uma empresa. O autor elenca também as mudanças 
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comportamentais de compra dos consumidores, que recorrem à tecnologias e 

inovações mercadológicas para tomar suas decisões de compras (mesmo que a 

compra não seja realizada virtualmente), tornando necessária a presença das 

empresas no meio digital. 

Samara e Morsch (2005, p. 246) citam que o consumidor tem um perfil 

multifacetado, e a cada dia busca constantemente novas tendências a nível global. 

Segundo os autores, o papel da Internet hoje é de extrema importância no cotidiano 

das pessoas, pois devido a ela, consumidores têm a oportunidade de se informar de 

acordo com suas necessidades e de maneira mais ampla do que tempos anteriores, 

trabalhar facilmente com todos os avanços tecnológicos e viver com mais 

possibilidades devido à inclusão digital em suas vidas, que possibilita maior conforto, 

facilidades de comunicação e interação com as novidades globais.    

Tendo em vista este cenário geral, observou-se como a marca Avon tem 

sido considerada inovadora desde seu início de atuação. A Avon é a maior empresa 

do mundo no segmento de vendas diretas, com um lucro anual de mais de 11 

bilhões de dólares. Com o segmento voltado para mulheres, a Avon comercializa 

seus produtos em mais de 100 países. Sua história é envolta de inovação e espírito 

empreendedor, suas operações iniciadas há 128 anos demonstram sua ambição e 

meta de liderança, e como seus métodos são assertivos no mercado. Desde o 

princípio de suas atividades, a empresa adota o método de venda direta, que 

transmite proximidade com seus clientes, levando seus produtos na porta das casas 

de suas consumidoras.Após toda a sua trajetória, Avon demonstra seu perfil 

inovador novamente, abrindo o canal digital de vendas e promovendo um novo 

posicionamento para se tornar referência neste cenário, mostrando que ainda quer 

levar seus produtos de maneira personalizada e direta até suas consumidoras, 

adaptando-se às novas necessidades.  

 Neste contexto virtual, o estudo apresenta os tipos de estratégias adotados 

por empresas do setor de cosméticos que optaram por se localizar, comunicar, 

vender, distribuir e utilizar de métodos de Marketing no mundo da Internet e que 

concorrem com Avon Store neste segmento. Foi mostrado no decorrer do estudo, 

como se comportam empresas que se estabelecem apenas no mundo virtual como, 

Beleza na Web e Netfarma; tal como empresas consolidadas no meio tradicional de 

vendas, como Natura, Quem Disse Berenice, Sépha e O Boticário. Este último, 
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segundo dados da Associação Brasileira de Franchising encerrou o ano de 2014 

com 3.710 franquias por todo o Brasil.  

As operações virtuais da empresa Avon nortearam, instigaram e elucidaram 

a base da coleta dos dados levantados e as discrepâncias encontradas entre todas 

as empresas pesquisadas. Constatou-se que a marca se faz presente em primeiro 

lugar em Search se comparado com as concorrentes, o que mostra a força e 

potência do desejo da marca em comunicar da melhor maneira possível. Percebeu-

se também que a marca está presente constantemente nas redes sociais, o que 

demonstra a vontade de estar próximo ao consumidor todo o tempo e em todo lugar.  

Por fim, a análise de todos os dados coletados permitiu entender qual é a 

reação das empresas frente o anseio dos concorrentes em atingir o consumidor 

primeiro. Permitiu identificar quais são os concorrentes de Avon Store, que detém o 

melhor desempenho no meio digital, mostrando quais empresas operam com a 

melhor performance para se sobressair nos mecanismos online.  

Avon demostrou força no segmento de Search Engine Marketing, 

demosntrou deter alto investimento para mídia online, promovendo propagandas em 

toda a Rede de Display e Redes Sociais bem como demonstrou obter a comunicção 

mais aproximada e alinhada à tendências com suas consumiodoras e seguidoras.  

Mesmo com o empecilho da distância que o mundo virtual pode causar, 

Avon reforça seu posicionamento de proximidade com suas clientes, que vem sido 

construído há 128 anos com o método de revendedoras. O uso de ferramentas 

digitais proporciona uma presença de extrema força e de alta assertividade para 

aproximar-se cada vez mais de suas consumidoras online, mantendo uma conversa 

ativa, gerando conteúdo rico e correspondendo suas seguidoras de maneira 

personificada.  

Assim, este estudo mostrou qual a estratégia de Marketing Digital que Avon 

adota atualmente e como seus concorrentes respondem a isso.  
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2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 Têm-se observado uma constante transformação no comportamento de 

compra, dado o avanço da tecnologia e as facilidades que isso traz no dia a dia de 

consumidores. Uma pesquisa realizada pela Google Inc. em 2014 mostra dados 

para a compreensão do comportamento do consumidor brasileiro online. Tais dados 

mostram que 70% dos consumidores brasileiros que têm até 34 anos possuem um 

smartphone e que estão online 24 horas por dia, 7 dias por semana (Consumer 

Baromether, Google Inc.). A pesquisa mostrou, também, que o consumidor 

brasileiro, de uma maneira geral, é um consumidor online e que 56% deles usam 

mecanismos de buscas para tomar suas decisões de compra. Esse dado mostra que 

mais da metade das compras efetuadas no Brasil começam online. E, ainda, o 

Google mostra que 4 em cada 10 usuários assistem vídeos na internet todos os 

dias. 81% dos usuários que responderam a pesquisa do Google responderam que: 

"Quando preciso de informações, a Internet é o primeiro lugar onde procuro". 

Seguindo essa linha de raciocínio, o portal da Revista Exame apresentou 

uma pesquisa, feita pelo site Mashable que mostra 11 tendências que transformam o 

consumo e uma delas sugere que: “O consumo do dia a dia será digital” e isso 

explica-se pelo fato de os usuários utilizarem da internet para realizar atividades de 

consumo e soluções para o dia a dia. 

Tungate (2013) disserta sobre a “beleza digital”, como chamado pela autora. 

Em entrevista com o gerente de marketing de uma das maiores marcas de 

cosméticos do mundo de nacionalidade francesa (que não pôde ser identificada na 

obra), a autora mostra como a indústria da beleza se inseriu no meio digital e quais 

são as estratégias mais comuns. O gerente de marketing elencou diversas 

vertentes, como mídias sociais e a importância da marca se posicionar frente ao 

cliente nesse meio em que não havia relação direta antes das redes sociais. Xavier 

(codinome dado ao gerente de marketing) conta: “Vi pesquisas que indicam que os 

consumidores têm apenas 20% de confiança em um produto que tenha sido 

anunciado, mas que tem 80% de confiança em um que tenha sido recomendado por 

outro consumidor online” (TUNGATE, 2013 p.230). A autora ainda aborda a 

necessidade de conteúdo no website nesse segmento, a parceria com blogs, a 

necessidade de elaboração de vídeos com tutoriais já que as consumidoras buscam 

ajuda ao usar cosméticos, a necessidade de um website completo, onde o comércio 
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eletrônico não se sustenta com um canal puramente de vendas e sim com 

informações relevantes para os consumidores. Tungate (2013, p.236) disserta sobre 

a transformação que o meio digital proporcionou no marketing das grandes marcas e 

conclui que: “As marcas de produtos de beleza, esses grandes contadores de 

histórias, precisam encontrar maneiras mais convincentes de fazer o que elas fazem 

de melhor”. 

Em setembro de 2015 foi constatado, através de dados fornecidos pela 

ferramenta de análise de concorrência do Google Adwords e também da ferramenta 

Similar Web, que o site Avon Store, da empresa norte americana de cosméticos, 

atingiu a liderança no Brasil, na categoria de Search para os termos que eles e seus 

concorrentes compram. Sua cobertura foi de 71%, segundo dados do Google 

Adwords, ficando à frente dos 5 principais players desta categoria. Isso aumentou 

consideravelmente o share de cliques da marca, levando 23% do total de cliques 

que é destinado a anúncios dessa vertente (dados apresentados na ferramenta 

Google Analytics), segundo dados passados por experts de mercado que gerenciam 

a conta do ecommmerce. Por estes fatos, o site Avon Store despertou interesse a 

respeito do que é elencado em um planejamento de mídia de e-commerces de 

cosméticos.  

Portanto, este estudo busca responder ao seguinte problema de pesquisa: 

quais as estratégias de marketing digital os e-commerces de cosméticos estão 

utilizando para impactar seus consumidores no Brasil? 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo Geral  

 

Elencar estratégias de Marketing Digital utilizadas por e-commerces de 

cosméticos.  

2.1.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

a) Elencar quais as estratégias de Marketing Digital experts de Mercado 

que trabalham nesta área recomendam. 
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b) Identificar os concorrentes da marca Avon no meio digital. 

 

c) Observar como Avon Store e seus concorrentes se posicionam no 

mercado digital, em quais formatos e ferramentas do Marketing Digital. 

 

d) Entender, através da opinião de experts de mercado, como as marcas 

de cosméticos podem ganhar share no meio digital e como se 

diferenciam dos concorrentes, cruzando com dados observados na 

Internet. 
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3 REVISÃO LITERÁRIA  

3.1 HISTÓRIA DA INTERNET 

Segundo Abreu (2009, p. 2), a história da internet começa posteriormente à 

Segunda Guerra Mundial, em meio ao lançamento do Projeto Sputinik, onde a 

Rússia lança seu primeiro dispositivo no espaço, e logo após os avanços dos 

russos, o governo norte americano lança seu projeto em plena Guerra Fria, a então 

chamada ARPANET. Para Abreu, a ARPANET foi o ponto de partida, onde o 

nascimento da internet está diretamente ligado com este projeto militar desenvolvido 

pelos norte americanos durante a disputa do poder com a URSS. 

De acordo com o site Portal Educação, a Internet surgiu no Brasil na década 

de 90, e na ocasião, foi disponibilizada apenas para universidades com o intuito 

exclusivo de pesquisas. A partir deste cenário, a Internet começou a ser 

comercializada quatro anos mais tarde, e em 1995 o acesso Internet foi 

disponibilizado à população, através de uma ação conjunta entre o Ministério das 

Telecomunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Segundo Limeira (2003, p.14), a palavra “Internet” deriva da junção de duas 

palavras da língua inglesa, “International e Network”, e se refere à uma rede 

internacional de interação, onde a rede mundial pública de computadores está 

interligada em tempo real, através de informações e dados que são transferidos para 

qualquer usuário que esteja conectado a esta rede. Segundo Limeira (2003, p. 14), a 

internet proporcionou um importante meio de comunicação mundial, Limeira define 

que, “devido a suas características, a Internet tornou-se a primeira mídia de massa 

que permite interação entre o cliente e a empresa a baixo custo e à velocidade da 

luz.” A autora afirma que a internet proporcionou a interligação de usuários no 

mundo todo e a transmissão de informação e dados entre estes usuários 

conectados. Em termos histórico-comerciais, Limeira afirma ainda que a internet se 

tornou a primeira mídia de interação de massa, e isto permite uma interação entre 

cliente e empresa com baixo custo e à velocidade da luz. 

Um dos serviços oferecidos pela internet é a World Wide Web, também 

conhecida como www, w3 ou web. Com o surgimento da interface, a World Wide 

Web revolucionou o sistema de navegação online, que permitiu a facilitação de 

acesso a informações à nível mundial. 
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De acordo com Hutt (2002, p. 117), a World Wide Web foi o sistema 

precursor da alavancagem do sucesso da Internet no mundo. Hutt cita também que 

o e-commerce se tornou viável e possível graças ao desenvolvimento da Internet e 

da World Wide Web. Segundo Hutt (2002, p. 117): 

  

O papel da Web é fornecer o software de base, no qual as informações são 
criadas, manipuladas, organizadas e liberadas na Internet. Essencialmente, 
a Web é a “biblioteca” da Internet, na qual os sites são os livros e as 
“páginas” da Web são páginas específicas desses livros. 

 

3.2 COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Segundo Kotler (2006, p. 489) o comércio eletrônico caracteriza-se pela 

facilitação da venda no mundo virtual. “E-commerce, ou comércio eletrônico, 

significa que a empresa ou o site realiza ou facilita a venda de produtos e serviços 

online.” Essa facilitação de venda eletrônica citada por Kotler, reflete no fator 

decisório de compra do consumidor, o que traz facilidades no processo de consumo 

e de busca de informações sobre determinados produtos. Para Turban (2004, p. 3) 

“por comércio eletrônico entende-se o processo de compra, venda e troca de 

produtos, serviços e informações por redes de computadores ou pela Internet.” 

Os autores elencam o fato de que a compra online assume um papel de 

facilitador na hora da decisão de compra. Para Kotler, a empresa ao se vincular ao 

mundo online, busca alcançar maiores objetivos numa escala de venda otimizada. 

Turban enfatiza que o processo de troca se dá também pela facilidade de busca de 

informações sobre produtos e serviços, já que o maior triunfo da internet é a rapidez 

com que as informações se espalham. 

Segundo Albertin (2010, p. 3), “o comércio eletrônico é a realização de toda 

a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico.” Ambientes 

comerciais eletrônicos são formados por transações realizadas entre consumidor e 

vendedor, e para Cameron (1997) apud ALBERTIN (2010, p. 3) Comércio Eletrônico 

“inclui qualquer negócio transacionado eletronicamente, em que essas transações 

ocorrem entre dois parceiros de negócio ou entre um negócio e seus clientes.”  

Ainda de acordo com Albertin (2010, p. 3), essas transações são realizadas “numa 

infraestrutura predominantemente pública de fácil e livre acesso e baixo custo.” 
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O consenso entre os autores, justifica que, as transações realizadas no 

mundo eletrônico formam ambientes de negócio multifacetados, onde consumidores 

encontram o que procuram de maneira rápida e simples, em plataformas 

diversificadas e de fácil acesso entre os usuários.  

De acordo com Gonçalves (2010, p. 22), o comércio eletrônico assume um 

papel fundamental para os negócios e engloba diversas áreas num processo 

mercadológico como um todo. Segundo ela, as vantagens de se unir todas estas 

tarefas numa plataforma única, alavanca de maneira exponencial os processos de 

negócios, e se dá através do ciclo completo de vida de um produto. 

 Para Venetianer (2000, p. 208), o comércio eletrônico pode ser definido de 

uma maneira mais ampla e aberta dos demais conceitos, e que para ele, conceitos 

mais específicos de áreas técnicas da computação, podem não contemplar a 

essência dos negócios online. Venetianer afirma ainda que comércio eletrônico se 

caracteriza pelo conjunto de transações comerciais de uma empresa, e busca 

atender direta ou indiretamente seus consumidores através das facilidades de 

comunicação proporcionada pela rede mundial de computadores. 

Gonçalves e Venetianer utilizam em suas análises da premissa que o 

comércio eletrônico é um elemento de compra e venda de maior abertura dos 

demais canais tradicionais. Ambos autores compartilham da ideia de que o comércio 

eletrônico é uma ferramenta ampla para os negócios e engloba diversos setores 

mercantis. 

Para Limeira (2003, p. 39), o comércio eletrônico é uma aplicação da internet 

que se expandiu de forma exponencial ao longo dos anos, e proporcionou uma 

expansão de mercado sem precedentes, pois a internet conecta pessoas 

globalmente, isto facilita a penetração de mercados não explorados. Limeira afirma 

que:  

Comércio eletrônico consiste na realização de negócios por meio da 
Internet, incluindo a venda de produtos e serviços físicos entregues off-line, 
e de produtos que podem ser digitalizados e entregues online, nos 
segmentos de mercado consumidor, empresarial e governamental. 

  

Para Hutt (2002, p. 116), o comércio eletrônico caracteriza-se entre quatro 

perspectivas diferentes; a online, a de negócios, a da comunicação e a de serviços. 

Na perspectiva online, o autor afirma que a negociação digital traz à todas as partes 

envolvidas a facilidade e capacidade de agilizar processos de compra e venda com 
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a vantagem das informações imediatas. Para a perspectiva de negócios, o comércio 

eletrônico assume o papel da aplicabilidade do mundo virtual e suas tecnologias 

para a automação das transações de negócios e fluxos de trabalho.  Já na 

perspectiva da comunicação, o e-commerce se dá pela entrega das informações 

através dos dispositivos online. E para a perspectiva de serviços, o autor afirma que 

o e-commerce age de maneira em que traz uma ferramenta ágil para o mundo dos 

negócios, onde atende os desejos das empresas e clientes na qualidade e 

velocidade do serviço, e supre também o desejo da gerência em reduzir custos. 

Hutt cita que o comércio eletrônico é uma ferramenta com potencial de 

aumentar de maneira exponencial a receita de uma empresa, e age criando novos 

mercados e estabelecendo canais com maior qualidade de entrega de seus 

serviços, que faz com que o cliente interaja melhor com a empresa. 

3.2.1 TIPOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Para Venetianer (2000, p. 209), o comercio eletrônico está divido em três 

grandes subcategorias, são elas: o comércio eletrônico interorganizacional, 

intraorganizacional e o varejo eletrônico. Segundo ele, o que diferencia cada 

categoria é o público alvo que se pretende atingir. 

Albertin (2010) cita que o comércio eletrônico se adéqua em diferentes 

formas, tais diferenças caracterizam os tipos de e-commerce nas organizações. 

Essas características definem que tipo de modalidade de negociações online a 

empresa escolhe para suas operações. As transações comerciais realizadas entre 

empresa e consumidor, virtualmente, acarretam processos que de acordo com 

Albertin “podem ser realizados de forma completa ou parcial, incluindo as transações 

negócio a negócio, negócio a consumidor e intraorganizacional. ” 

Para Turban (2004, p. 37), dentro do comércio eletrônico, existem diversos 

tipos de se comercializar um produto ou serviço online. Turban diz que dentro do 

B2C, sigla para Business to Consumer, os principais meios de troca online são as 

lojas e os shoppings virtuais. Já no B2B, sigla para Business to Business, o fator que 

caracteriza esta modalidade, se dá pelo fato das negociações serem privadas, ou 

seja, não aberta ao público. 

Limeira (2003, p. 38), afirma que além dos tipos de comércio eletrônico mais 

comuns (B2B e B2C), existem outras vertentes da comercialização de bens e 
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serviços. Dentre eles, o autor cita o Consumer to Consumer (C2C), Consumer to 

Business (C2B), Government to Business (G2B), government to Consumer (G2C), 

Consumer to government (C2G) e Government to Government (G2G). Telles (2003), 

define que o marketing industrial é voltado especificamente para clientes 

industriais/empresariais ou institucionais. Neste caso se caracteriza também a 

compra em grande escala pelos clientes. 

Segundo Diniz et al (2011), o Business to Consumer é representado pela 

negociação eletrônica entre empresas e consumidores. Para Uema (2008), o 

Business to Consumer apresenta como característica marcante a sua alta 

volatilidade, pois a oferta de concorrentes é bastante alta. No B2C, a modalidade de 

compra mais comum é a de varejo, onde o consumidor final utiliza de plataformas 

virtuais para consumir produtos e serviços. 

3.2.2  CENÁRIO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Segundo o site E-commerce Brasil, mundialmente, o setor de compras 

online está bem aquecido. De acordo com o site, o país que ocupa o primeiro lugar 

em compras virtuais é a China, seguida pelos Estados Unidos e em terceiro lugar 

vem o Reino Unido. O Brasil ocupa a décima posição no ranking dos países que 

mais consumem virtualmente. O site E-commerce Brasil apontou dados de outro site 

americano, o Remarkety, que realizou a pesquisa publicada no mês de setembro de 

2015. Segundo a pesquisa realizada pela Remarkety, o comércio eletrônico 

brasileiro movimento 18 bilhões de dólares anualmente. Ainda para a Remarkety, 

88% das compras feitas pelos brasileiros são através de desktops, seguindo 

exemplo dos Estados Unidos e China. Os dados ainda informam que apenas 8% 

das compras são realizadas através de smartphones, e 4% são feitas por tablets. 

Dentro das lojas virtuais, um dos setores mais atuantes segundo o site, é o do 

comércio de vestuários, com uma fatia de 18% do mercado. 

De acordo com a empresa E-bit, o cenário Latino Americano oscila de país 

para país. A empresa realizou uma pesquisa no ano de 2013 especialmente para 

entender melhor o perfil do consumidor virtual. A pesquisa considera Argentina, 

Chile, Colômbia e México. Os argentinos em uma parcela de 70% utilizam a internet 

para fazer compras; já os chilenos somam um percentual de 65% de internautas 

consumidores de produtos ou serviços; para os mexicanos a parcela da população é 
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de 64% que consumem algum tipo de produto em plataformas online.  O país que 

têm a maior discrepância na pesquisa com a menor taxa de consumidores online é a 

Colômbia, com 50% dos internautas que utilizam a internet para fins comerciais. 

Segundo o site Profissional de E-commerce, o Brasil é o mais bem colocado 

no setor entre os países da América Latina. O site cita fontes de pesquisas 

realizadas pelo site eMarketer no ano de 2014. De acordo com o eMarketer, os 

brasileiros figuram a décima posição no ranking entre os países que mais 

consomem virtualmente no mundo, vindo atrás da Rússia, que ocupa a nona 

posição no ranking, sendo então o único país na América Latina que figura entre os 

10 melhores mercados mundiais do e-commerce. 

Para o ano de 2015, o site InfoMoney afirma que o mercado de comércio 

eletrônico se vê confiante apesar do atual cenário de desconfianças por parte da 

indústria, empresários, investidores brasileiros e da crise econômica em que o país 

vem enfrentando nos últimos meses. Segundo o site, o índice sofreu queda de 

14,3% comparada ao mês de janeiro de 2014; o site também aponta que houve 

queda nas expectativas dos empresários, que registrou 9,3% de queda, enquanto a 

intenção de investimentos futuros sofreu queda de 9,9%. 

Porém mesmo com a desconfiança depositada pela maior parte dos 

empresários, indústria e investidores, os varejistas de e-commerce se veem 

confiantes com altas nas vendas. Em pesquisa realizada no ano de 2015 pelo site 

de compras online Mercado Livre, em parceria com o Ibope Conecta, mostrou que 

85% dos vendedores do site se mostraram colnfiantes perante o crescimento do 

setor no Brasil. Esta confiança se dá por motivos bem pontuais, são eles: Aumento 

da população com acesso à internet em 72%; o aumento da segurança e confiança 

dos consumidores no modelo de compra e venda online em 63%; e por último e não 

menos importante, se dá pelo aumento de usuário de smartphones e tablets, com 

58%. 

Em entrevista para o site InfoMoney no ano de 2015, o Diretor Geral do 

Mercado Livre no Brasil, Helisson Lemos, afirma que: “Dados da eMarketer mostram 

que 3,8% do comércio no Brasil é eletrônico. O desafio agora é absorver os hábitos 

de consumo do off-line para o online.” 

Segundo a E-bit, empresa especializada em informações e dados sobre o 

comércio eletrônico, o mercado de compras virtuais em 2014 obteve uma 
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movimentação de R$ 35,8 bilhões, com um crescimento de 24% comparado a 2013, 

que movimentou um montante de R$ 28,8 bilhões no setor. Ainda segundo a 

empresa E-bit, 2014 alcançou mais de 51,5 milhões de consumidores únicos, e uma 

boa parcela deste número, 10,2 milhões, caracterizaram-se como novos entrantes 

ao longo do ano. A empresa ainda cita que de 103,4 milhões de pedidos realizados 

ao longo do ano, a média do valor do tíquete é de R$ 347. 

Dados de uma pesquisa feita pelo Ibope, no ano de 2013, com 406 

internautas brasileiros respondentes informam que uma parcela 86% já compraram 

algum tipo de produto ou serviço pela Internet. Dentre os gêneros, 49% são 

mulheres e 51% são homens; 28% dos respondentes tem idade entre 25 e 34 anos; 

65% dos entrevistados enquadram-se nas classes A e B. Outros dados elencados 

pela pesquisa, apontam que uma parcela de 57% dos internautas acessa a internet 

diversas vezes ao dia em busca de informações de produtos e serviços que desejam 

adquirir. A pesquisa ainda aponta que 31% dos internautas faz compras pela internet 

aos menos uma vez ao mês. 

De acordo com a empresa E-bit, no ano de 2014, o Brasil totalizou um 

número de 61,6 milhões de e-consumidores únicos, ou seja, aqueles consumidores 

que já fizeram uma compra online ao menos uma vez em seu histórico na internet.  

3.2.2.1 ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

As estratégias de Marketing para o Comércio Eletrônico se baseiam nos 

princípios do Marketing Digital, que propõe ações no meio online.  

Assim, inicialmente, Lee (2001) apud Torres (2012) define que no e-

commerce as empresas precisam redefinir suas vantagens competitivas uma vez 

que nos mercados virtuais é preciso integrar novas teorias de gestão e de 

empreendedorismo.  

De acordo com Amit e Zott (2001), há novos meios de criar uma cadeia de 

valores dada a nova maneira de conexão entre compradores e vendedores pelo 

meio digital que proporciona inovações e novos modos de trocas econômicas. 

Dessa forma, relaciona-se valor ao que o consumidor está disponível para investir 

pelo que a empresa lhe oferece. Assim o valor do produto tem ligação direta ao 

benefício que oferece ao consumidor (PORTER, 1999). 
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Para Ghosh (1998), a Internet facilita a informação que as empresas têm a 

respeito de seus clientes, tornando mais eficaz a resposta às necessidades destes 

consumidores. Para Lederer, Nirchandani et al. (2001) apud Torres (2012) a 

informação gera potencial para uma vantagem estratégica já que possibilita a 

melhoria da relação com o cliente. Torres (2007) explica que: “as oportunidades de 

interação com os clientes que o comércio eletrônico proporciona, permitem conhecer 

em detalhe as suas características e preferências, dado que é possível seguir os 

passos online que executam. ” 

Dessa forma, entende-se que o meio digital proporciona a possibilidade de 

as empresas obterem dados a respeito de seus consumidores e clientes potenciais. 

Os e-commerces, ou, como chamados por Dutta e Segev apud Fletcher (2004) 

mercados virtuais, possuem uma dinâmica diferentes do varejo offline.  

Para Dutta e Segev (2000) apud Flectcher (2004) mercados virtuais 

possuem duas importantes dimensões: capacidade tecnológica e estratégia. 

Apontam que a capacidade tecnológica se divide, ainda, em duas vertentes: a 

conectividade e interatividade. A conectividade se dá pela característica da Internet 

de proporcionar o compartilhamento de informações e marketspace1, proporciona 

um novo modo de comunicação e merchandinsing2, conectando as empresas com 

seus clientes bem como proporciona a relação de clientes com outros clientes. A 

interatividade é gerada pela característica de “tempo real” da Internet. Isso faz com 

que o relacionamento entra organizações e clientes seja mais interativo, gerando 

impactos na maneira em que as estratégias e produtos são projetados.   

Depois de estudos, Dutta e Segev (1998) apud Fletcher (2004) perceberam 

que a Internet transformou o marketing mix, já que as empresas contempladas em 

suas pesquisas que obtiveram os melhores resultados são aquelas que 

proporcionam comunicação com seus clientes via chats online e suporte virtual 

gerando um relacionamento mais estreito. Dessa forma, adicionaram ao marketing 

mix o quinto elemento: relacionamento com o consumidor. 

_______________  
 
1 O marketspace, para Gonçalves Filho et al. apud Andrade et al. “É o espaço virtual de compra e 

venda” 
2 Merchandising: Segundo Blessa (2008), merchandising é “o conjunto de técnicas responsáveis pela 

informação e apresentação destacada dos produtos na loja, de maneira tal que acelere sua 
rotatividade”. 
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Amit e Zott (2001) discutem que a combinação das características dos 

mercados virtuais com o baixo custo do processamento de informação no meio 

virtual gerou uma mudança na maneira em que as empresas estruturam e operam 

seus modelos econômicos e o modo em que se criam valores.  

O marketspace, para Gonçalves Filho (ano) et al. apud Andrade et al. (2013) 

“É o espaço virtual de compra e venda, possui uma cadeia de valor baseada nas 

informações. ”  

Para Torres (2012) a tecnologia é o grande motor da implementação dos 

mercados virtuais, ela operacionaliza e otimiza os processos proporcionando a 

comunicação e facilitando o planejamento.  

A O’Reilly Media3 classificou a Internet em três fases, chamadas Web 1.0, 

2.0 e 3.0. O comportamento dos usuários online e a maneira com o que os 

desenvolvedores evoluíram nos softwares foram os fatores que determinaram estas 

três fases da Internet (GABRIEL, 2010). Gabriel (2010) mostra que a fase 1.0 se 

refere ao momento estático da web, em que os usuários apenas consumiam 

informações. A fase 2.0 se refere ao momento de interação da Internet, quando os 

usuários passam a usá-la como ferramenta de comunicação, através de blogs, 

vídeos, fotos e redes sociais. A etapa 3.0, ou a chamada web semântica, é a fase 

em que há um novo meio de organização de informação e de buscas, de modo a 

tornar mais complexa a maneira em que a informação é disseminada, levando em 

consideração o contexto e as ligações á determinada informação.  

Kotler (2010), mostra que o Marketing acompanhou essa evolução, bem 

como a Web, dessa forma, define o Marketing 1.0, Marketing 2.0 e o Marketing 3.0. 

O autor explica que uma das principais características do Marketing 3.0 é a nova 

onda de tecnologia, que como definido por ele é a tecnologia da informação que 

penetrou o mercado mainstream4, que a traz a conectividade e interatividade já 

abordadas anteriormente. A difusão na nova onda de tecnologia, segundo o autor, 

se deu pela ascensão das mídias sociais, classificadas em mídias sociais 

expressivas e colaborativas.  

_______________  
 
3 Fundada em 1978, por Tim O’Reilly, é uma companhia de mídia americana que espalha 

conhecimento através de livros, serviços online, pesquisas, conferências, entre outros canais a 
respeito de tecnologia e desenvolvimento. Disponível em: <http://www.oreilly.com/about/> Acesso 
em: SET 2015. 

4 Corrente principal. Expressa uma tendência ou moda principal e dominante. 
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Além disso, Kotler (2010) afirma que outra forte característica do Marketing 

3.0 é a colaboração. Segundo o autor, a colaboração é uma nova fonte de inovação 

e essa tendência de consumidores colaborativos afetou os negócios pois os 

profissionais de marketing não detém mais o controle total sobre suas marcas, já 

que competem com o poder coletivo destes consumidores. (p. 6, 7, 10, 11).  

A partir disso é importante relacionar as propostas do Marketing 

convencional com o meio digital e entender como agir no meio online. 

Turban (2004) explora fatores que levam o Comércio Eletrônico ao sucesso, 

traçados por Strader e Shaw (1997). Estes fatores são definidos por: características 

do produto, características do setor, características do fornecedor e características 

do consumidor. Turban (2004) mostra que deve-se fazer a análise de cada um 

destes itens para elaborar uma estratégia competitiva online. 

Sobre características do produto, o ponto principal apontado pelos autores é 

o preço. Eles mostram que esta característica influencia muito no sucesso do 

comércio eletrônico. A respeito da característica do setor, o principal ponto é o fato 

de que os mercados eletrônicos são mais eficazes quando ligam diretamente o 

fornecedor ao consumidor. Das características dos fornecedores, a mais crucial é o 

fato de que os mercados eletrônicos reduzem os custos de busca, ou seja, facilitam 

o processo para que o consumidor encontre os melhores fornecedores para suas 

necessidades. 

E, ainda, na discussão das características dos consumidores, Turban (2004), 

define três perfis: impulsivos, pacientes e analíticos. O autor explica que a Internet 

pode gerar impacto negativo nos setores que se aproveitam de compras por 

impulso, já que a compra online demanda certo esforço por parte do consumidor.  

O canal de vendas online é mais convidativo a quem costuma comparar 

preços. Compradores analíticos e pacientes usam a Internet para avaliar a variedade 

de ofertas no mercado para então decidir onde comprar, enquanto que lojas físicas 

faturam mais com compradores por impulso. 

Para ter mais assertividade nas ações no meio digital, é necessário entender 

quais as principais estratégias e ferramentas do Marketing Digital. 
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3.3 MARKETING DIGITAL 

Como já abordado anteriormente, é preciso ter um posicionamento 

estratégico, baseado nos princípios de marketing tradicional.  

Segundo Cintra (2010, p. 23): 

 
O marketing online é um processo destinado a vender produtos e serviços 
para um público-alvo usuário de internet e sistemas de informação online, 
junto com ferramentas e serviços online, de forma estratégica e coerente 
com o programa de marketing da empresa. 

 

Kotler (2013) discursa a respeito do Marketing Digital em um vídeo5 

produzido pela HSM Educação, apontando que as Mídias Sociais geram grande 

impacto e revolucionam o Marketing. Kotler sugere: “destine 10% de seu orçamento 

às Mídias Sociais, coloque nas mãos de jovens para gerenciá-las e conforme eles 

aprendam, dê a eles mais dinheiro.”  

Em entrevista à Revista Exame, Kotler afirma:  

 
Um profissional precisa conhecer intimamente segmentos de seu mercado, 
mas também seus clientes individualmente. Temos de aumentar nosso 
entendimento de como usar YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter, 
LinkedIn e Facebook. Não adianta apenas usar esses canais digitais. É 
preciso aprender a medir o valor de cada um. 

 

De acordo com Lima-Cardoso, Salvador e Simoniades (2015), é necessário 

determinar o posicionamento estratégico de uma empresa em Mídias Sociais, Blogs, 

aplicativos móveis e Sites, selecionando os canais de atuação, montando o plano de 

atuação, em que se determina a aplicação dos canais de distribuição, frequência e 

interação entre eles e por fim determinando metas e métricas. 

3.3.1 FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL 

Feita a leitura de diversos autores, é possível identificar diversas 

ferramentas comumente utilizadas nas estratégias de Marketing Digital para e-

commerces. 

Para Kendzerski (2009, p. 37) os principais objetivos das ações de Marketing 

no meio digital são, basicamente, manter os sites em bom posicionamento em 

_______________  
 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?t=13&v=7fHNlH3jkds 
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mecanismos de busca, criar relacionamento com o público alvo, veicular campanhas 

online, criar uma presença forte da marca no meio digital e ampliar o alcance para 

expandir o negócio. 

Para colocar em prática as estrategias para tais objetivos, são utilizadas 

diversas ferramentas, comuns entre os comércios eletrônicos. Pode-se citar, como 

tais ferramentas, as mídias sociais, os mecanismos de busca, o marketing de 

conteúdo que se baseia em estratégias de SEO (Search Engine Optimization) e o 

SEM (Search Engine Marketing) 

Turban (2004) disserta sobre a vantagem que o Comércio Eletrônico detém 

pelo fato de possibilitar a personalização, ou como chamado pelo autor, Marketing 

um a um, que tem como fidelidade atender as necessidades e características de 

cada consumidor que entra em contato com o site de diversas maneiras diferentes, 

construindo um relacionamento. Este relacionamento, como explicado pelo autor, é 

uma via de mão dupla. O cliente fornece informações através de sua interação com 

a marca e em contrapartida, a empresa constrói uma base de dados valiosa, 

traçando perfis de seus clientes. Então, para cada perfil são criadas campanhas e 

anúncios, baseadas nas estratégias e ferramentas para levar o consumidor à 

conversão e a partir disso, alimenta-se novamente a base de dados de modo a 

torná-la cada vez mais minuciosa e assertiva. (p.120). 

3.4 MÍDIAS SOCIAIS 

Para auxiliar no entendimento a respeito de mídias sociais faz-se necessária 

a leitura de conceitos da área. 

Assim, as mídias sociais são, Para Torres (2009): 

Sites na Internet construídos para a criação colaborativa de conteúdo, a 
interação social e o compartilhamento de informações em diversos 
formatos. Nessas categorias estão incluídos os blogs, as redes sociais, os 
sites de conteúdo colaborativo e diversos outros modelos de sites que 
abrangem comunicação, relacionamento, colaboração, multimídia e 
entretenimento.  

 

Para Gabriel (2010), as mídias sociais são a economia conduzida por 

pessoas numa escala e grau elevados pela distribuição digital acelerada. Qualman 

(2009) apud Gabriel (2010) descreve a economia na era das redes sociais em que 

os usuários e consumidores exercem forte impacto na economia dos negócios 

presentes nas mídias digitais. Elas proporcionam a divulgação de opiniões de 
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pessoas comuns que passam a ser capazes de influenciar mais pessoas à sua volta 

(RAMALHO 2010 p. 43). O Marketing de mídias socias complementa as estratégias 

de Marketing Digital de uma empresa, que vão além de promoções de vendas nos 

canais digitais, pode ser considerado viral ou boca a boca. Um dos principais 

objetivos do uso das mídias sociais como parte do planejamento de marketing digital 

é a perspectiva que elas proporcionam para um negócio - a possibilidade de maior 

alcance e prospecção de novos clientes. (BAREFOOT e SZABO, 2010 p. 37) 

Torres (2010) afirma que as mídias sociais são muito importantes para a 

definição de estratégias de marketing já que no mercado brasileiro mais de 80% dos 

internautas participam de alguma rede social. O autor relata que a visibilidade que 

as mídias sociais proporcionam e os relacionamentos estreitados são pontos 

atraentes para o Marketing Digital. O que gera essa relação são as redes sociais e o 

conteúdo colaborativo que garante maior fluxo de informações, criando fidelidade e 

interesse de seu público alvo.  

Rede Social é uma mídia que possui vida própria, ou seja, a empresa gera 

conteúdo e os consumidores fomentam a informação, de acordo com o engajamento 

que a mídia proporciona (TORRES, 2010).  

A autora refere que a melhor maneira de se obter engajamento é a geração 

de conteúdo relevante que seja realmente útil e genuíno de forma a levar o 

consumidor a gostar, se identificar e se relacionar com a marca. Para isso, é preciso 

fazer o planejamento de conteúdo, tendo em vista os seguintes pontos: quem é o 

público-alvo, o que se pretende dele, como ele se comporta, que tipo de informação 

ele busca, que tipo de conteúdo deve-se produzir para alcançá-lo e como produzir 

este conteúdo.  

Por outro lado, Corrêa (2014) afirma que uma das vantagens que as mídias 

sociais trazem para o Marketing Digital é a possibilidade de monitoramento do 

impacto de suas ações nas redes. Assim, as empresas detêm o conhecimento da 

percepção que seus consumidores têm a respeito da marca.  

Lima-Cardoso, Salvador e Simoniades (2015) dissertam sobre a 

necessidade de escolher e priorizar os canais certos para o negócio em questão, ou 

seja, quais mídias sociais deve-se priorizar. Os autores citam o modelo de 



 
 

 

 

33 

planejamento de Kaplan e Norton para BSC6 e um dos propósitos colocados como 

ponto de partida é reduzir custos. Então os autores apontam como premissa a 

adoção do autoatendimento, proporcionado pela empresa em virtude de gerar 

facilidades para os clientes alcançarem seus objetivos ao entrar em contato com a 

marca. Logo, quanto mais ferramentas a empresa utilizar a favor do 

autoatendimento de seus clientes, menor serão os custos com recursos humanos. 

(LIMA-CARDOSO, SALVADOR E SIMONIADES, 2015).  

A partir disso Lima-Cardoso, Salvador e Simoniades (2015) sugerem a 

elaboração do DSD (Diagrama de Soluções Digitais) em que se mostra quais redes 

sociais utilizar e com qual intensidade e prioridade. Para isso, os autores referem 

que é preciso ter conhecimento da marca, para onde os objetivos dela apontam, 

qual a missão, valores, serviços, público alvo, cultura entre outros aspectos do 

negócio. Junto a isso, deve-se conhecer as ferramentas disponíveis, ou seja, quais 

mídias corroboram com os objetivos da empresa.  

A intenção da elaboração do diagrama se dá pelo fato de que as 

ferramentas digitais podem sofrer mudanças em um curto período de tempo dada a 

evolução tecnológica e isso pode alterar os índices que indicam quais as melhores 

redes sociais para se trabalhar frequentemente. Com um objetivo alinhado, e o 

planejamento de ação nas mídias sociais elaborado, faz-se fácil a adaptação para 

novas mídias.   

Lima-Cardoso, Salvador, e Simoniades (2015) mostram que existem mídias 

convencionais e mídias mais específicas, como mídias pagas, as principais 

ferramentas atuais: About.me, Ask.fm, Badoo, blogs, BondFaro, Buscapé, 

deviantART, Instagram, Last.fm, mídias pagas, MySpace, Facebook, Flickr, 

Foursquare, Google+, Googleplaces, Google Earth, Picasa, Prezi, Pinterest, 

Reclame aqui!, SoundCloud, Slideshare, sites, Skype, Snapchat, Spotify, Tumblr, 

Yahoo! Respostas Brasil, YouTube, Twitter, Viber, Vimeo, Vine, Waze, Whatsapp, 

WeHeartIt e Wikipédia. 

_______________  
 
6 BSC: Segundo Kaplan e Norton, Balanced Scorecard é uma técnica que visa a integração e 

balanceamento de todos os principais indicadores de desempenho existentes em uma empresa.  
   Fonte: Portal Educação  
   http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/3949/o-que-e-balanced-

scorecard#ixzz3mavA7Nf5 
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Dessa forma, os autores apontam os passos iniciais para a escolha das 

mídias sociais. É necessário fazer avaliações, de acordo com o foco de cada 

negócio, a respeito de: Alinhamento estratégico, que determina o entrelaçamento 

dos objetivos da empresa com os das ferramentas. Posicionamento de Mercado que 

auxilia na avaliação da relevância de uma mídia social para a marca. Indústria, que 

determina quais mídias sociais são mais assertivas para determinadas indústrias. 

Alcance esperado, que define o potencial de exposição da mídia social, ou seja, 

quantos usuários ela pode alcançar. Custo/Benefício que auxilia no entendimento do 

projetado de custos e mede os lucros possíveis. O critério Cliente, que avalia o 

potencial de cada mídia em atender às necessidades dos clientes de acordo com o 

projeto da empresa. O Risco Técnico, que deve ser traçado de acordo com a 

possibilidade de problemas técnicos e limitações dos canais. Recursos Financeiros, 

que avalia o orçamento existente para a veiculação em determinadas mídias sociais 

e por fim Recursos Humanos que avalia o potencial de mão de obra disponível para 

a gestão do projeto.  

Após a avaliação dos pontos citados acima, que delineiam o objetivo da 

marca para com as mídias sociais, têm-se o impacto e a viabilidade do uso das 

mídias disponíveis, que cruza o alcance e custo x benefício do projeto. (LIMA-

CARDOSO, SALVADOR E SIMONIADES, 2015).  

Tessman (2013) afirma que é necessário testar cada estratégia em cada 

rede social para diferentes negócios. O autor mostra que a grande questão é a 

análise do comportamento do público alvo que se deseja atingir.  

Logo, o autor apresenta várias estratégias para as principais redes sociais 

utilizadas em 2013, tais como Facebook, Twitter, Youtube e Linkedin tendo como 

base o comportamento dos usuários. Para Twitter, as estratégias básicas são: 

veicular conteúdo interessante a respeito do mercado do negócio em questão, 

identificar o que o público da marca gosta de ler, postar notícias, mas também 

conteúdo de própria autoria, veicular vídeos relevantes e buscar veicular um 

posicionamento forte, para que haja a motivação de engajamento dos usuários, de 

modo a tornar a marca uma referência. 

Tessman (2013) fala sobre a personalização de mensagens nas redes 

sociais utilizadas como ferramentas de marketing. O autor explica que o uso de 
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textos padrões é prejudicial para as ações de marketing online já que os usuários 

tendem a não se relacionar quando percebem a automatização da comunicação. 

Quando o autor fala do Facebook, descreve-o como a maior rede Social do 

Mundo. Esta rede foi lançada no início de 2004 e chegou a 1 bilhão de usuários em 

2012. Segundo dados do Globo.com, a rede já chegou a 1,49 bilhões de usuário no 

segundo trimestre de 2015, mostrando sua força atá o momento atual e sua vasta 

gama de oportunidades para empresas até hoje. Tessman (2013) defende que uma 

marca precisa estar onde a audiência está, dessa forma, a presença em redes 

sociais com o Facebook é imprescindível para a visibilidade e relacionamento com 

usuários e potenciais consumidores. Como mostrado, o Facebook continua sendo 

uma das redes sociais mais fortes e assim, torna-se um canal rico para empresas 

que procuram crescimento e desenvolvimento.  

O autor ainda descreve a possibilidade de pequenas empresas competirem 

e realizarem um trabalho semelhante ao das grandes empresas que atuam no 

Facebook. Ele comenta que as grandes empresas possuem grandes estudos a 

respeito do comportamento nas redes sociais e dessa forma criam suas estratégias 

para se inserir nelas, logo, as pequenas empresas podem e devem se basear no 

que as grandes estão fazendo, afim de garantir sucesso e proximidade com seu 

público de forma rápida e se a necessidade de uma grande equipe para elaborar 

estratégias. (TESSMAN, 2013. p. 111). Além dos recursos básicos que a ferramenta 

do Facebook oferece (como criar uma FanPage, e veicular conteúdo relevante nela, 

afim de garantir mais fãs e aumentar a carteira de seguidores) é possível investir na 

rede social, através de anúncios. É uma estratégia bastante utilizada por grandes 

marcas que buscam o maior alcance possível das pessoas que possuem interesses 

relacionados ao produto ou serviço do negócio em questão. São anúncios 

veiculados na interface que, com a segmentação, impactaram pessoas que 

possuem grande potencial para tornar-se fã de uma marca.  

O autor explica que a fomentação de discussões de interação nas páginas 

do Facebook são a melhor maneira de criar engajamento com o usuário, sendo 

assim, volta-se à questão da personalização da marca nas redes sociais. É preciso 

criar uma relação através de frases e imagens que gerem interesse pelos usuários, 

a ponto de fazê-los interagir com a marca. O grande objetivo, segundo o autor, é 

entender, cada vez mais, o comportamento do consumidor e assim responder cada 
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vez melhor às suas necessidades e fidelizando-os cada vez mais. (TESSMAN, 2013 

p. 138 e 139). 

Uma pesquisa feita pelo Google (Connected Consumer Survey 2015) mostra 

que, 71% dos usuários da internet assistem vídeos no Youtube semanalmente e 4 

em cada 10 usuários assistem vídeos todos os dias. Em 2012 o Youtube foi o 

terceiro site mais acessado do mundo, com 721,9 milhões de visitantes únicos7, 

considerada a maior plataforma de vídeos do mundo. Em 2015, o site Alexa 

apresenta o ranking de sites mais acessados no Brasil e, novamente, o Youtube 

aparece em terceira posição. Com isso, percebe-se que o Youtube é uma das 

mídias sociais com um dos maiores potenciais para marcas que buscam alcance de 

público, é considerada por Tessman (2013) uma das ferramentas de Marketing 

digital mais poderosas. O autor afirma que as pessoas que estão no Youtube 

buscam por conteúdo, estão online para estudar, se divertir, compartilhar, pesquisar, 

entre outras atividades, dessa forma, entende-se que não é necessária a produção 

de vídeos em alta qualidade, desde que haja relevância para seu público alvo. Os 

passos para elaborar uma estratégia de ação na rede: deve-se definir o que será 

divulgado (a marca ou os produtos), qual a frequência de divulgações, qual o tom de 

conversa com o usuário, qual linha de produção de vídeos terá como padrão, definir 

metas de visualizações e períodos para cada campanha. Após a definição de 

estratégia, é preciso criar uma conta e o autor explica que isto faz parte do 

posicionamento da marca nas redes sociais. É necessária a criação de um canal 

com uma foto de avatar, um background e uma descrição que resuma o essencial 

da marca em algumas palavras. Além disso, é importante aplicar estratégias de SEO 

(Search engine Optimization) no Youtube, de maneira a incluir descrições relevantes 

com palavras chave ligadas a um assunto macro para que o vídeo apareça em 

buscas dos usuários dentro de mecanismos de busca, que estão interagindo cada 

vez mais com as plataformas de vídeo, como o Youtube de maneira a gerar 

resultados de busca, não somente em forma de texto, mas também em imagens e 

miniaturas de vídeos relacionados e relevantes para o termo de pesquisa. 

(BAREFOOT E SZABO, 2010 p. 212). 

_______________  
 
7 Visitantes únicos: Quantidade de pessoas que visitaram uma determinada página da web, 

independente da quantidade de visitas. 
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Barefoot e Szabo (2010) ressaltam que os vídeos podem ser usados como 

ferramenta principal de uma campanha bem como material complementar à uma 

campanha macro ou seja, pode ser uma estratégia de marketing digital como o 

resultado final de uma campanha. Os autores listam os principais indicadores de 

sucesso dentro da ferramenta: o número de visualizações, o número de vezes que o 

vídeo classificado, número de vezes que o vídeo foi marcado como favorito, número 

de comentários no vídeo, número de resposta par ao vídeo, número de websites e 

blogs que veicularam o link do vídeo. Dessa forma, entende-se que o uso de vídeos 

proporciona uma maior interação com os usuários e permite elo entre diferentes 

canais, já que pode-se veicular vídeos do Youtube no site, e em diferentes mídias 

sociais, como o Facebook e Twitter da marca para demonstrar e comunicar de forma 

interativa seus produtos ou causa. (BAREFOOT e SZABO, 2010 p. 230). 

3.5 SEARCH ENGINE MARKETING 

A sigla SEM vem de Search Engine Marketing, que é o Marketing nos 

mecanismos de busca e técnicas de otimização. Essa vertente visa a veiculação de 

sites em mecanismos de buscas, implicando em visibilidade e promoção de marca 

e/ou vendas. (OKADA E SÁ DE SOUZA, 2011 p. 54). 

É de extrema importância o bom posicionamento dos sites em mecanismos 

de busca para que o negócio obtenha maior chance de ampliação. O resultado 

orgânico das buscas é o primeiro passo para o sucesso neste canal, pois gera 

tráfego espontâneo para o site (KENDZERSKI, 2009 p. 67). 

Gabriel (2009) explica que existem duas maneiras de otimização para a 

colocação de sites nos resultados de busca. Uma delas é a on page de SEO 

(Search Engine Optimization), que se define como técnicas de aperfeiçoamento e 

manipulação de conteúdo e as otimizações off page que consistem em ações fora 

do website, que visam o tráfego para o site de forma a promover relações e 

veiculação de mídias pagas, como links patrocinados.  

As estratégias de mídias pagas fazem parte de estratégias de marketing de 

performance, ou seja, visam alcançar os melhores resultados através de anúncios 

segmentados e com base em um investimento que traga bom retorno. “O Marketing 

de Busca pode proporcionar uma audiência extremamente qualificada para o site, 
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maximizar a visibilidade da empresa através da Internet e principalmente aumentar o 

potencial de conversão de visitantes em clientes” (Teixeira, 2008, p. 48). 

Um dos formatos mais comuns nas mídias pagas é o link patrocinado, 

também chamado de Pay Per Click (PPC), teve seu início no site de busca GoTo 

com anúncios de texto. Em 2002, o Google e a Microsoft inseriram o sistema de 

PPC em seus mecanismos de busca. Com esta técnica é possível saber quanto um 

clique custa, qual o alcance pode-se obter com determinada verba e quanto foi 

investido para garantir uma conversão. Trata-se de um sistema de leilão que prioriza 

anúncios de anunciantes que dão os maiores lances para seus cliques. (RAMOS E 

COTA, 2009, p. 25). 

Segundo Gabriel (2009, p. 351), links patrocinados são resultados de buscas 

por palavras chave no formato de anúncios de textos, que levam o usuário para 

determinada página. Estes anúncios que obtiveram impressão são provenientes de 

um leilão que ocorre na ferramenta de veiculação, como o Adwords, que funciona 

com lances para tais palavras chave. Os players que definem os maiores lances, 

possuem as melhores posições médias bem como o custo por clique mais alto. As 

estratégias aplicadas nessa vertente do Marketing Digital baseiam-se na compra das 

palavras chave mais assertivas para um negócio. A autora explica que as palavras 

mais concorridas (compradas por diversos players) são as que possuem o maior 

custo por clique. Para definir quais são os termos mais importantes para um 

determinado negócio ou marca, é preciso analisar o comportamento de busca 

online.  

Lecinski (2011, p. 16, 17) definiu o esquema de comportamento de busca 

online através das buscas feitas antes de adquirir um produto chamado ZMOT (Zero 

Moment Of Truth), no Brasil chamado de Momento Zero da Verdade. Este modelo 

mostra como as empresas devem se posicionar para garantir impacto ao consumidor 

no melhor momento possível do processo de decisão de compra online. O autor 

descreve o ZMOT como o momento que o usuário começa a se informar sobre um 

produto ou serviço. No Marketing tradicional o modelo de compra baseava-se em 

três etapas, o estímulo gerado para os anúncios de diversos formatos, o momento 

de compra (definido pelo autor como primeiro momento da verdade), e a experiência 

com o produto. Atualmente, entre o processo de estímulo e compra insere-se o 

ZMOT, ou seja, é o momento em que o consumidor busca informações sobre o 
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produto, analisa, compara e procura pelos melhores preços. Deste modelo surge a 

importância das empresas que almejam conversão garantirem um bom 

posicionamento em mecanismos de busca, portais de divulgação entre outras 

possíveis plataformas de mídias pagas.  

Gabriel (2009) mostra que através de uma análise das buscas feitas por 

usuários, é possível definir as genéricas e as chamadas de cauda longa. O termo 

cauda longa vem da representação do comportamento de busca através de um 

gráfico, onde as buscas genéricas estão na parte mais elevada do gráfico, também 

chamadas de termos head, e os termos que se tornam cada vez mais específicos 

representam a cauda longa. 

 

 

Figura 1 - Long Tail. Fonte: Disponível em: http://barrabin.com.br/cauda-longa/. 

 

Percebe-se que com a análise do ZMOT e do comportamento de busca 

mostrado por Gabriel (2009) é possível visualizar estratégias de posicionamento e 

da escolha de quais palavras chave são importantes para cada momento de busca e 

para cada negócio. No momento de buscas de termos heads, o usuário ainda está 

em busca de informação (Awareness e Interest), ao passo que quando faz buscas 

de termos long tail, mostra já estar ciente do produto e passa para a fase de 

comparação (Decision e Action). Tomando como base a Estrutura AIDA publicada 
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pela primeira vez em 1925 por E.K.Strong, utilizada pelas estratégias de Publicidade 

e Propaganda até hoje, (SERRANO, 2006), entende-se que há maior possibilidade 

de assertividade, que irá tráfego qualificado para o comércio eletrônico.  

Para o gerenciamento de campanhas de links patrocinados existem 

plataformas de veiculação, como o Google Adwords, que possui inúmeras 

possibilidades de formatos e configurações de dados para análises e otimizações. 

(TORRES, 2009, p.51). 

Boughtoun (2005), explica que a técnica de PPC permite que os anunciantes 

escolham quais termos para os quais seus anúncios apareceram e isso reflete na 

possibilidade de pequenas empresas concorrerem com empresas de grande porte e 

renomadas no seu segmento, desde que estejam munidas de orçamento para tal. 

Bem como, permite as empresas gerarem tráfico qualificado, ou seja, leva 

usuários que estejam realmente buscando aquilo que o site oferece. 

Brooks (2005) concluiu, após estudos, que o posicionamento médio dos 

anúncios no sistema de leilão de mecanismos de busca muitas vezes não interferem 

na CTR (click-through-rate)8. O autor diz ser necessário o alinhamento de 

estratégias nos mecanismos de busca de uma maneira geral (unindo SEO, 

conteúdo, comunicação relevante no anúncio, entre outros fatores), de modo a 

tornar seu resultado realmente relevante para o usuário. 

Ramos e Cota (2009) explicam o motivo de uma empresa pagar por cliques 

mesmo que sua marca apareça no topo dos resultados orgânicos. Quando se trata 

de branding, ou seja, buscas com termos contendo o nome da marca, o site da 

empresa facilmente terá um bom posicionamento nos resultados não pagos, porém, 

se um consumidor buscar por um produto ou serviço ofertado no site da empresa, é 

preciso garantir presença nos resultados, sem depender do algoritmo do mecanismo 

de busca. Portanto, faz-se necessário a compra de palavras chave que sejam 

rentáveis, ou seja, tragam conversões elevando o ROI (retorno do investimento).  

Lima-Cardoso, Salvador e Simoniades (2015) apontam como mídias pagas 

as seguintes plataformas: AdWords, Faceads, LinkedIn Ads, MercadoAds (anúncios 

no Mercado Livre), tweet patrocinado, UOL Links patrocinados, Yahoo Search 

Marketing/Bing Ads, anúncios no Buscapé, BondFaro, Google Shopping, entre 

_______________  
 
8 Click-through rate: É a porcentagem de cliques, dado determinado número de impressões no 

mecanismo de busca. (Brooks, Nico. 2005). 
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outros. Constata-se que o Google é o líder dos mecanismos de busca no Brasil. 

(KENDIZERSKI, 2009 p. 74). 

Atualmente a compra de mídia vem se transformando no mercado 

publicitário. Cada vez mais se faz necessária a presença contextual, já que a 

Internet fornece uma gama gigantesca de oportunidades de placements9. Isso leva 

ao mais atual sistema de compra de mídia chamada de mídia programática 

(CARVALHO, CHRISTOFOLI E BOMBARDELI, 2015, p.13).      

Mídia programática é a veiculação de anúncios nos grandes canais e portais 

chamados de Exchanges. Essa compra é feita através de portais chamados de 

DSPs (Digital Signal Processor) que junto dos dados providos pelas DMPs (Data 

Management Platform) veiculam os anúncios dos anunciantes nos melhores canais 

de acordo com uma segmentação inteligente e automatizada, tomando como base o 

comportamento do usuário, traçado pelos seus interesses rastreados pelo seu 

histórico de navegação entre outros dados.  

3.5.1 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 

SEO, sigla para Search Engine Optimization, é uma das técnicas utilizadas 

para posicionar sites nos resultados de buscas efetuadas em sites como Google e 

Bing, como mostrado no capítulo anterior. Estes portais possuem a finalidade de 

direcionar os usuários para os sites mais relevantes de acordo com o termo utilizado 

pelos internautas, essa seleção é feita através de um algoritimo que analisa o 

conteúdo dos sites e determina quais são mais relevantes para a busca efetuada.  

Uma das premissas para um bom desempenho de Marketing Digital em 

mecanismos de busca é o conteúdo relevante dos sites (TORRES, 2010), e uma das 

crescentes no meio digital é a análise do comportamento de usuários de busca nas 

plataformas de buscas, como Bing, Google e Yahoo. (GABRIEL, 2009). Segundo 

Torres (2010), a pesquisa online auxilia a criar perfis de mídia e consumidores, 

auxilia também a medir e entender o uso da marca e produtos ofertados pela 

empresa presentes na Internet. A partir disso, é possível configurar segmentações 

mais assertivas para a veiculação de propaganda na mídia online. (TORRES, 2010).  

_______________  
 
9 Placements: Locais em websites específicos e exclusivos para anúncios online. 
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Qualman (2012) mostra que a Web 2.0 possibilitou a quebra do paradigma 

na Internet, mudando a forma como os usuários interagem através dela. Surgiram 

mídias como podcasts, blogs e os chamados wikis10, essa variedade de 

modalidades de interação fez com que mecanismos de busca se tornassem uma 

ferramenta ativa no dia a dia dos internautas. 

O autor afirma, baseando-se em pesquisas, que 90% de sua amostra não 

vai além da terceira página dos resultados de busca. Spink et al. (2004) apud 

Qualman (2012) mostra em seus estudos, ainda, que 90% dos usuários de 

mecanismos de busca avalia somente a primeira página de resultados, que traz 

aproximadamente 10 destinos pertinentes àquela busca.  

A partir disso, faz-se necessário para empresas que pretendem ganhar 

visibilidade em mecanismos de busca a garantia de um bom posicionamento de 

termos relevantes para seus negócios nas plataformas e este é o objetivo principal 

das técnicas de SEO (Search Engine Optimization), as quais buscam otimizar o 

conteúdo do website de modo a torná-lo relevante para o seu segmento de mercado 

e, assim, ser reconhecido pelo algoritmo das plataformas como um bom resultado. 

(QUALMAN, 2012). 

Enge et al. (2010) afirmam que SEO se tornou uma das estratégias mais 

comuns na era digital e que algumas tendências têm tornado este trabalho cada vez 

mais imprescindível. São elas: 

−  Mecanismos de busca proporcionam tráfego focado e auxiliam os usuários 

e consumidores a chegar em seus objetivos, sejam eles relacionados à 

compra ou à informação. As empresas utilizam essa ferramenta para 

branding11 e awareness12, promoções e aquisição de novos clientes.  

−  A visibilidade nos mecanismos de busca gera endosso para a marca, já 

que os usuários que estão buscando atrelam qualidade, confiabilidade e 

relevância aos resultados que aparecem no topo do ranking.  

−  A busca online interage com o offline. As empresas começam a considerar 

estarem presentes nos resultados online já que os consumidores utilizam 

_______________  
 
10 Wikis: Páginas de web de conteúdos ou informações abertas para edição por múltiplos utilizadores, 

com qualquer tipo de navegador. 
11 Branding: Gestão de marcas. 
12 Awareness: Percepção do consumidor sobre marcas e produtos. 
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esse meio para comparar produtos e serviços, mostrando que os 

mecanismos de buscas impactam na decisão de compra. 

Para alcançar os melhores posicionamentos dos mecanismos de busca, 

leva-se em consideração como o algoritmo destas plataformas trabalha Garner 

(2013) mostram que “conteúdo é o rei”, ou seja, tudo o que é vinculado no site da 

empresa é conteúdo, desde fotos, textos, vídeos entre outros materiais e é assim 

que o algoritmo enxerga os websites, um aglomerado de informações e códigos, que 

se relacionam ou não com a busca efetuada pelo usuário. Assim, a otimização visa 

aprimorar cada vez mais o conteúdo dos sites afim de torná-los mais relevantes em 

determinado segmento. 

Garner (2013) define as estratégias de SEO como Marketing de Conteúdo, 

que se baseia em criatividade e capacidade de análise do comportamento para a 

criação de conteúdo em uma página. O autor aponta a necessidade de analisar 

tendências de buscas e comportamento nas plataformas para entender onde 

posicionar o site de um negócio. A relevância se inicia quando um site se torna uma 

espécie de hub, ou seja, um endereço que agrupa conteúdo de forma unificada e 

completa, em vez de apenas quantidade extensa de informações em páginas 

individuais, deve-se criar conteúdo de qualidade de forma unificada agregando 

confiança ao site. O autor define como conteúdo diversos tipos de materiais como 

bases de dados, atualização de status, artigos, conteúdo gerado por usuários como 

comentários. Portanto, faz-se necessário a análise de todos estes dados para 

unificar a estratégia de conteúdo. 

O autor descreve as principais características de conteúdos observadas por 

ele em sites com os melhores rankings nas buscas orgânicas efetuadas por ele: na 

maioria das vezes os conteúdos são bem escritos e editados, trazem palavras 

relevantes tanto em nível de página quanto do site como um todo os sites mais 

visíveis possuem conteúdo substancial ligado ao tema geral relacionado ao termo de 

busca, ou seja, o tema geral do site reflete com o tema da pesquisa do usuário, o 

conteúdo destes sites com melhores colocações possuem conteúdo relevante o 

suficiente para gerar engajamento e levam o usuário a compartilhar os links da 

página e, por fim, estes sites possuem a característica de várias páginas únicas com 

alta qualidade de conteúdo atrelado a um só domínio. (GARNER, 2012, p. 91).  
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Além dos resultados orgânicos, provenientes do trabalho de SEO, existem 

os resultados pagos ou links patrocinados, também veiculados nos mecanismos de 

busca, porém, com uma dinâmica diferente da estratégia de SEO. São as mídias 

pagas, que fazem parte do SEM (Search Engine Marketing). 

3.6 REDE DE DISPLAY E SEGMENTAÇÃO 

Uma ferramenta muito utilizada no Marketing Digital são os anúncios da rede 

de Display. São anúncios gráficos em formato de banners pop-ups veiculados em 

diversos canais. A Rede de Display faz parte da Rede Google, que é definida pela 

corporação como “Um grupo de mais de um milhão de websites, vídeos e aplicativos 

onde anúncios podem ser exibidos. Os sites dessa rede exibem anúncios relevantes 

do Google AdWords”. Os anúncios aparecem automaticamente nos sites dessa rede 

através da relação de palavras chave com o conteúdo do canal ou através da 

segmentação específica de sites, sites sobre determinados tópicos ou determinados 

públicos alvo definidos através de interesses identificados pelo comportamento do 

usuário na web. (Fonte: support.google.com). Gabriel (2009) reforça que essa 

prática se refere à exibição de conteúdo ao público alvo que está inserido nas mídias 

sociais e nos canais onde ele costuma navegar, pode ser usada para campanhas de 

awareness ou para promoção de vendas. Os sites interessados em exibir anúncios 

do Google se cadastram no Google Adsense, ferramenta voltada para websites que 

buscam aumentar sua receita exibindo anúncios relevantes para seu conteúdo. 

A grande vantagem da Rede de Display é a possibilidade de aprendizagem 

a respeito dos usuários que se relacionam com as marcas no meio digital, quais são 

os caminhos mais comuns feitos por eles, quais são os interesses dos 

consumidores, o que eles procuram na internet e o que os leva à compra online. 

(KENDIZERSKI, 2009 p.43).  

Turban (2004) define que para criar os perfis de consumidores é preciso 

coletar informações diretamente ao usuário, usar cookies para entender o que os 

usuários fazem online, realizar pesquisas de mercado e então construir perfis 

baseados no histórico de compra. A partir disso, faz-se possível a segmentação, que 

pode ser efetuada a partir de regras (a partir de dados demográficos ou proveniente 

de resultados de pesquisas, o sistema de informação cria regras para a 

segmentação como por exemplo: o usuário possui mais que 21 anos, é do gênero 
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masculino e possui renda maior que três salários mínimos, então mostrar 

determinado anúncio). 

Os cookies são definidos pelo próprio Google como: “Um pequeno arquivo 

que é salvo no computador das pessoas para ajudar a armazenar as preferências e 

outras informações usadas nas páginas da web que elas visitam”. Este arquivo 

possibilita os websites enxergarem como os usuários interagem na internet com 

seus anúncios e sites. Através de tagueamentos (tags no formato de códigos 

implementados nos websites), é possível rastrear o que o usuário efetuou dentro do 

site, de onde ele veio, quanto tempo navegou, quantas páginas visitou se efetuou 

conversão ou não. Este tipo de informação é lida na ferramenta Google Analytics, 

que possui dados do website e gera relatórios para a análise de Business 

Intelligence. (Fonte: support.google.com/adwords). 

Outra prática que a implementação de cookies confere às marcas online é o 

retargeting. Gabriel (2010) explica que essa prática diz respeito à possibilidade de 

impactar usuários que visitaram o site e não efetuaram uma ação desejada, como a 

conversão ou cadastro. Dessa forma, pode-se criar uma estratégia de retargeting, 

criando comunicação personalizada para estes usuários, que serão impactados 

individualmente. Costa (2014) explica que a prática de retargeting faz com que 

anúncios persigam os usuários nos próximos sites que ele visitar. 

3.7 EMAIL MARKETING 

A palavra “e-mail” deriva da junção de duas palavras em inglês, “electronic-

mail”, que significa correio eletrônico. A ferramenta virtual foi desenvolvida para 

estreitar a comunicação entre pessoas e empresas através da Internet. Para Reedy 

(2001, p. 135), o email se tornou a principal ferramenta de comunicação no 

intercâmbio de mensagens, o que proporcionou a nível mundial uma maneira 

instantânea de troca de informações no âmbito de pessoa física ou jurídica. 

Segundo Limeira (2003, p. 120), o correio eletrônico além de suas facilidades 

de comunicação a um baixo custo, pode ser decisivo na realização de negócios, pois 

tendo uma resposta imediata, a empresa pode deter de informações e feedback dos 

clientes, assim criando um relacionamento e uma base sólida para o 

empreendimento. O autor ainda afirma que o email é uma ferramenta poderosa de 

comunicação, entretanto, se for mal utilizado, o email torna-se um grande problema, 
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devido a sobrecarregamentos da caixa postal do receptor dos emails, o que pode 

prejudicar a imagem de quem os envia. O correio eletrônico de modo geral, 

segmentado para o público certo, e disparado de maneira correta, costuma dar bons 

resultados e com baixo custo segundo o autor, e de maneira bastante eficaz. 

Com a leitura dos autores chega-se ao ponto incomum de que o email foi uma 

das invenções da era online mais importantes para a sociedade. O email tem o 

poder de firmar um elo de ligação entre internautas e internautas e empresas, o que 

para as empresas, traz vantagens inigualáveis em termos de comunicação. 

De acordo com Venetianer (2000, p. 98), o correio eletrônico assume várias 

modalidades mercadológicas, e que no decorrer do tempo e da evolução virtual, 

quase todas as abordagens passarão pelas modalidades que o autor cita, são elas: 

correspondência eletrônica pura e simples, boletins informativos, comunicados 

publicitários, divulgação de promoções, listas e fóruns de discussão. Teasers de 

websites e pesquisas instantâneas. Para todas elas, Venetianer diz que a 

criatividade e vivência com a mídia irão se aperfeiçoar em suas maneiras de serem 

utilizadas. 

Venetianer chega à conclusão que, o email marketing é a otimização de 

processos de comunicação, que assume diferentes facetas, e que pode ter múltiplas 

possibilidades de uso e de aprimoramento no relacionamento com os clientes, e 

também nos esforços de proximidade, fidelização e feedback. Venetianer também 

vai de encontro com a teoria de que o email marketing é uma ferramenta poderosa, 

desde que usada com sabedoria e prudência por parte das empresas.  

Para Lima (2006, p. 61), o email marketing foi no início de sua trajetória na 

web, uma ferramenta para um grupo restrito de pessoas. Inicialmente, o email 

marketing era um serviço pago, com um alto custo, onde apenas grandes empresas 

e executivos tinham acesso. Porém, com os avanços tecnológicos e a velocidade 

com a expansão da web, logo foram criados acessos gratuitos à internet, e 

consequentemente, foram lançadas contas grátis de emails. 

Torres (2009, p. 75), afirma que a correspondência eletrônica, surgiu da 

necessidade de comunicação posterior à criação da internet. A princípio, era uma 

das únicas plataformas de correspondência virtual, e rapidamente substituiu outras 

formas de comunicação, tanto empresarial quanto pessoal.  
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Uma das finalidades do email marketing que a maioria empresas adotou, foi 

de trabalhar como mala direta, o que trouxe maior agilidade na comunicação direta 

com seus prospectos. Torres afirma que “para trabalhar o email como uma 

ferramenta de marketing direto, as empresas adaptaram a velha mala direta ao 

email e criaram o chamado email marketing”. 

Em sua observação, Pinho (2004, p. 118), analisa que o correio eletrônico 

junto ao marketing, tem por sua raiz uma ligação vocacionada ao marketing direto, 

pois a comunicação estabelecida por este canal assegura a disseminação e 

remessa mensagens individuais e personalizadas advindos de bancos de dados 

segmentados, e também permite através da mesma ferramenta o recebimento de 

feedback dos consumidores, o que traz agilidade nos processos de marketing como 

um todo.  

Gabriel (2010, p. 261), define email marketing como a prática de envio de 

mensagens através de correio eletrônico, eticamente, que busca atingir objetivos de 

Marketing. Gabriel afirma que, o que caracteriza primordialmente o email marketing, 

é a prática da ética virtual, para assim, não transformar uma ferramenta de 

comunicação online em spam13.  

Todos os autores citados, entram no mesmo consenso de que para o uso da 

ferramenta de email marketing necessita-se por parte dos remetentes o uso 

moderado do correio, para que assim não configure a prática de spam, que pode 

acarretar num prejuízo moral do destinatário e feedback negativo por parte dos 

consumidores. Gabriel (2009) aponta que a compra de listas de emails de outras 

empresas, pode acarretar problemas de disparos em massa de email, tal como ser 

confundido com vírus ou golpes virtuais. Pinho (2004), diz que o risco de mensagens 

enviadas de forma massifica pode provocar respostas imediatas e hostis por parte 

dos destinatários, e pode ser considerado uma invasão de privacidade. Lima (2006) 

conclui que a maneira mais eficaz de enviar emails sem a pratica se tornar antiética, 

é de saber se o cliente ou o destinatário realmente deseja ou autoriza o envio de 

mensagens comerciais para sua caixa de email. 

_______________  
 
13 Spam: É o envio de emails em massa e que não foram autorizados ou solicitados pelo destinatário. 

Lima (2006). 
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4 METODOLOGIA 

Este estudo contempla uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, que 

segundo Malhotra (2006, p. 109), é utilizada para realizar um estudo preliminar do 

principal objetivo da pesquisa que será desenvolvida, ou seja, familiarizar-se com o 

fenômeno que está sendo investigado, de modo que a pesquisa subsequente possa 

ser concebida com uma maior compreensão e precisão. Uma pesquisa pode ser 

considerada de natureza exploratória, quando esta envolver levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram, ou têm experiências práticas 

com o problema pesquisado, e análise de exemplos que estimziulem a 

compreensão. As pesquisas exploratórias visam proporcionar uma visão geral de um 

determinado fato, do tipo aproximativo.  

De acordo com Las Casas (2010, p. 34), a pesquisa exploratória é o 

primórdio do processo de pesquisa para o aprofundamento da coleta de informações 

desejadas. Segundo ele, a pesquisa exploratória é o primeiro contato do 

pesquisador e seu objetivo com a futura solução de um problema. Na pesquisa 

exploratória determina-se qual o ponto de partida para o desfecho de problemas 

gerenciais ou científicos. 

 A pesquisa foi realizada em duas etapas. No primeiro momento foram 

levantadas informações a respeito de estratégias de Marketing Digital para e-

commerces de cosméticos indicadas por experts de mercado. Foram feitas 

entrevistas em profundidade com 4 experts, escolhidos por conveniência já que 

possuem experiência no mercado e nos segmentos estudados.  

Foram coletadas opiniões destes especialistas afim de entender quais as 

práticas mais utilizadas no meio digital, como se define os concorrentes nesta área, 

como se diferencia no mercado e com a intenção de adquirir conhecimento para 

elaborar um roteiro de observação de dados secundários.  

No segundo momento foi feita a coleta de dados secundários, ou também 

chamada de Desk Research consiste em fontes de dados constituídos por dois tipos: 

internas e externas (LAS CASAS, 2010 p. 36). Em fontes internas, são coletadas na 

organização os registros de vendas, custos, desempenho dos produtos, orçamentos 

entre outras variáveis. Já as fontes externas são obtidas de fontes distintas, que 

neste caso podem ser privadas ou governamentais. Neste estudo registrou-se 
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rastros deixados no ambiente digital, constituídos de ações de publicidade online, 

pelas marcas mais presentes nas estratégias indicadas nas entrevistas.  

Para determinar quais players que foram analisados com mais profundidade, 

determinou-se, com o uso de dados secundários, adquiridos na ferramente 

SimilarWeb, quais são os principais concorrentes de Avon Store no meio digital, 

tendo como base o segmento de Search. Essa ferramenta é de uma companhia de 

tecnologia da informação, fundada em 2009. Ela faz o benchmark, trazendo 

informações de concorrentes de um player selecionado, mostrando fontes de 

tráfego, termos comprados em comum e porcentagem de share do mercado14.  

Estes dados foram analisados para entender o que está sendo feito pelas 

grandes marcas de cosméticos, e para entender se há diferença entre cada uma 

delas, para que haja embasamento para uma conclusão a respeito de estratégias 

para e-commerces de cosméticos. As informações captadas por Desk Research 

foram registradas com capturas de imagem de tela, feitas a partir de um roteiro de 

navegação padrão, afim de gerar um comportamento e então garantir o recebimento 

de publicidade deste segmento. Com as capturas de tela foi possível avaliar como 

as marcas seguem a navegação do usuário. 

Com a base de conhecimento adquirido através do referencial teórico, foi 

elaborado o roteiro de entrevista em profundidade e a partir da análise dos 

resultados desta primeira fase, elaborou-se o roteiro de observação de dados 

secundários. Este roteiro teve como fundamentação a opinião e sugestões dos 

experts bem como o uso de ferramentas que proporcionam dados a respeito do 

mercado digital.  

Para iniciar um roteiro de navegação, afim de gerar um padrão, determinou-

se quais são os termos que possuem maior volume de buscas no mercado de 

cosméticos na web brasileira. Fazendo o uso da ferramenta de tendência do Google, 

intitulada de Google Trends, foi possível definir as maiores crescentes deste ano, ou 

seja, os termos que mostraram maior interesse ao longo dos meses deste 

segmento.  

Ao definir os termos mais relevantes para esta pesquisa, efetuou-se buscas 

no Google e fez-se a captura de tela dos resultados, para possibilitar a análise de 

quais players estão presentes nestes termos. A partir de buscas feitas em dois 

_______________  
 
14 Disponível em: http://www.similarweb.com/pro. 
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horários por dia, durante 15 dias, foi possível notar quais são marcas estão mais 

presentes nestas estratégias, que, segundo os experts, são as mais indicadas para 

este mercado. 

Com a definição dos principais players e com o roteiro de navegação, 

possibilitou-se a análise de estratégias de Search, Anúncios na rede de Display, 

anúncios no Facebook e anúncios baseados em listas de remarketing. Com estes 

dados, foi possível tirar conclusões a respeito do que tem sido feito no meio digital 

no ramo de cosméticos bem como contrapor as sugestões dos expertos com o que 

tem sido feito pelas grandes marcas.  



 
 

 

 

51 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Pesquisa Exploratória deste estudo foi realizada através de entrevistas em 

profundidade com experts do mercado de Marketing Digital e buscou, através de um 

roteiro que contemplou como primeira instância o detalhamento de estratégias de 

Marketing Digital mais indicadas para e-commerces de cosméticos. Buscou-se 

também entender como se avalia quem são os concorrentes deste segmento nessa 

área, entender e listar quais técnicas são indicadas para este ramo bem como 

identificar como se observa a ação de concorrentes. 

Foram 4 experts entrevistados, com diferentes perfis. O primeiro 

entrevistado foi E.S, account manager de clientes do varejo online, o segundo foi 

M.A, analista da agência i-Cherry, que gerencia da conta de Links Patrocinados da 

Avon Store, o terceiro foi B.F, Diretor de Estratégia da agência i-Cherry e a quarta foi 

C.G, Estrategista do Google, que dá suporte à agências e clientes que trabalham 

com o Google Adwords. 

5.1 PERFIL DA AMOSTRA 

Os experts entrevistados foram escolhidos por conveniência pois trabalham 

em uma das agências referências no ramo Digital e por terem contato com os 

segmentos estudados nesta pesquisa e se tornarem referência no ambiente em que 

trabalham. Além dos entrevistados da agência, fora entrevistada uma das Account 

Manager e Estrategista do Google Inc.  

Serão utilizadas as inicias dos nomes para identificar os entrevistados neste 

estudo.  

A Account Manager C.G, trabalha no Google como estrategista há 2 anos e 4 

meses. Se formou em economia pela USP e fez intercâmbio de pós-graduação na 

University of Freiburg, da Alemanha. Em todo este período que trabalhou no Google, 

teve contato com inúmeros setores e clientes, mas sua especialidade é estratégia 

para e-commerces. 

O Account Manager E.S trabalha na agência i-Cherry e também é especialista 

em estratégia para e-commerces já que, dessde que entrou nessa áerea, trabalha 

com clientes deste segmento. Trabalhou no gerenciamento da conta de clientes 

como Melià, 3M, Shoptime, Submarino e Americanas.com. Está na área de 
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Marketing Digital há 3 anos e 3 meses e é formado em Publicidade e Propaganda 

pela Universidade Positivo.  

A Analista Senior, M.A atua no mercado de Marketing Digital desde março de 

2010. Responsável pela otimização e análise de contas como Americanas.com; 

Shoptime.com; Avon Store; B2W Digital Finance, entre outros. Atualmente seu foco 

é a conta Avon Store, que tem demonstrado esforços para ganhar o meio virtual. Ë 

formada em Publicidade e Propaganda pela ICEC. 

O Diretor de Estratégia da agência i-Cherry, B.F, trabalha na área de 

consultoria e estratégia desde 2010 e entrou na área Digital há 4 anos. Hoje, atende 

e prospecta clientes da agência, fornecendo planos de mídia e consultoria para a 

atuação no mercado. É formado em Relações Públicas pela Universidade Federal 

do Paraná. 

5.2 ESCOPO DE ESTRATÉGIAS PARA E-COMMERCES DE COSMÉTICOS 

No momento inicial fez-se a técnica projetiva com a seguinte pergunta: Se 

um cliente de e-commerce de cosméticos pedisse um plano de mídia digital, o que 

você recomendaria? O primeiro entrevistado, E.S, diz ser necessário fazer a 

cobertura de todas as etapas do funil de busca do usuário. Isso mostrou ser 

premissa básica e que o primeiro passo para a presença no meio digital é a 

veiculação de campanhas de Search quando se trata de um e-commerce. Neste 

momento, E.S diz que não há diferenças entre e-commerces de cosméticos dos 

demais segmentos, todos devem atuar com os mesmo produtos e ferramentas 

comuns neste meio o que os diferencia são os termos de busca aque serão 

comprados, a comunicação assertiva para conversar com o consumidor e como a 

loja virtual atenderá as necessidades dos clientes. Dando continuidade ao plano 

descrito pelo entrevistado, ele mostra que as etapas de buscas se diferenciam nos 

termos buscados pelo usuário e que é imprescindível que a marca esteja presente 

em todas as etapas AIDA (Awareness, Interest, Decision and Action), que como 

descrito no referencial teórico deste estudo, identifica-se pelas etapas que o usuário 

passa até a compra de um produto. O entrevistado relata sobre a importância de 

cobertura de termos genéricos e amplos, descritos por ele como termos que 

englobam uma categoria (os exemplos citados por ele fora ”Batom”ou “Pó 

compacto”) para o momento Awareness, até a cobertura dos termos mais long tail 
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que contemplam os momentos de Decision e Action, como “produto + cor + marca”, 

por exemplo. Este processo faz parte da estratégia da ação em mecanismos de 

busca, bem como o trabalho de SEO, citado por E.S, que explica que é um trabalho 

essencial para as marcas digitais e que deve ser tratada como um complemento 

importante no trabalho de SEM, ou seja, a contemplação de um site em resultados 

orgânicos não deve excluir o trabalho de Links Patrocinados, mesmo quando se 

trata de termos relacionados à própria marca (Branding). Ele explica que a 

veiculação de campanhas proporciona um alcance muito maior do que os resultados 

orgânicos no Google. O account manager comenta que foram feitos alguns testes 

para clientes em que se colocava em questão a necessidade de campanhas pagas e 

chegou-se à conclusão de que o volume de tráfego sofreu muita queda com a pausa 

destas campanhas, resultando em queda de receita no site. Percebeu-se, também, 

que a presença de resultados orgânicos da marca interfere na CTR dos links 

patrocinados, mantendo a taxa num nível acima do esperado. O entrevistado 

comenta que muitos insights podem ser tirados deste teste e um deles é de que a 

presença das duas frentes nos mecanismos de busca gera maior confiança para o 

usuário a respeito de determinada marca. 

Os demais entrevistados indicaram a mesma estratégia como ponto básico 

do escopo do planejamento para ecommmerces. Todos comentaram que Links 

Patrocinados estão diretamente ligados à decisão de compra dos consumidores e 

que é uma fonte de tráfego importante para um e-commerce. B.F, o diretor de 

estratégia, explica que esta seria a primeira estratégia aplicada caso o ciente possua 

uma verba reduzida e não disponha de uma parte para campanhas de Awareness.  

E.S explica que a frente de Search possui, atualmente, duas principais 

vertentes: anúncios de texto tradicionais e anúncios do Google Shopping. Ele 

mostrou que impactar usuários com essa segunda variação é crucial para o bom 

desempenho de um e-commerce já que apresenta os resultados de maneira gráfica, 

com foto de produto relevante para determinada busca, trazendo preço e breve 

descrição, que são determinadas automaticamente pelo algoritmo do Google que lê 

o feed de sites cadastrados no Google Merchant Center, em que se contempla o 

cadastro de produtos com foto, descrição e preço, relacionados àquele termo 

buscado. Este tipo de produto é uma das principais ferramentas para e-commerces, 

como mostrado também pelos demais entrevistados. C.G, especialista em estratégia 
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do Google, conta como se dá o funcionamento desta vertente. Diz que ele identifica 

os melhores preços, as melhores descrições e fotos dentre inúmeros sites e 

apresenta os que se mostraram mais relevantes, lado a lado, de modo a gerar uma 

vitrine virtual e servir como comparador de preços para os usuários. “Nessa frente 

também se trabalha com leilão e além dos ajustes de lances deve-se otimizar o feed 

afim de torná-lo amigável para o algoritimo, com descrições breves e eficientes bem 

como fotos de qualidade e preços competitivos”, explica C.G.   

Para sustentar o tráfego de novos usuários e de cliente potenciais, os 

entrevistados dizem ser necessário o uso de mídias de Display e Redes Sociais 

juntamente com o trabalho em mecanismos de busca, pois um serve de 

complemento para o outro. E.S explica que a frente de Seach capta demanda, ou 

seja, é uma mídia de last click, como explicado por todos os experts entrevistados. 

É, muitas vezes, a etapa final do processo de decisão de compra e para que a 

demanda seja gerada, para que haja a fase de Awareness de uma marca é 

necessário estar presente no meio digital com campanhas de anúncios gráficos em 

diferentes canais da internet, como portais de notícias, Facebook, Instagram, 

Youtube, blogs, aplicativos mobile e demais canais. Este tipo de estratégia capta 

clientes em momentos de entretenimento e não necessariamente irá gerar uma 

venda imediatamente, porém, gera assistência às conversões, já que torna a marca 

presente no dia a dia do usuário e gera lembrança de marca. Assim como E.S, M.A, 

Analista Senior e B.F afirmam que é necessário ter uma presença mais agressiva 

quando se trata de necessidade de gerar receita para o site, ou seja, anúncios com 

comunicação direta, promovendo produtos, destacando preços entre outros fatores 

são imprescindíveis para tornar o site atrativo mesmo num momento em que o 

usuário não está pensando em compras.  

Na conversa com B.F foram levantadas questões macros no momento em 

que se descreveu o passo a passo para um planejamento de estratégias para ações 

online. O Diretor leva em consideração aspectos globais de uma marca, como 

orçamento e qual o trabalho de marketing já existente para a marca. O ponto de 

partida para ele é o quanto o cliente estaria disposto a investir no marketing digital. 

O diretor descreve a verba como um reinvestimento no Marketing da marca. Ele 

discute que é necessário saber qual a meta de receita que o Marketing traria para o 

negócio e como o Marketing Digital agregaria na cadeia de valor da marca, pois 
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somente assim haverá informações suficientes e metas claras para montar uma 

estratégia para um cliente que possui como canal de vendas um e-commerce. B.F 

ainda comenta que para iniciar um planejamento estratégico para o meio digital é 

necessário haver uma meta de ROI (retorno sob investimento) para que os custos 

sejam distribuídos entre as possíveis frentes de trabalho. Foi colocada a situação 

hipotética de tomar como base a marca Avon para então pensar em um plano de 

mídia online e com essa indagação o diretor B.F aponta a seguinte questão: “A 

marca Avon trabalha há 40 ou 50 anos com um modelo de negócio baseado em 

revendedoras que vendem de porta em porta. Hoje eles estão mudando seu 

posicionamento, trazendo seu negócio para o meio digital, ou seja, eles topam 

trabalhar no negativo por muito tempo, pois estão na fase de Awareness, focam 

apenas em mostrar para o público que eles estão presentes e que é seguro comprar 

na loja online da Avon”. Com essa afirmação ficou clara qual a estratégia da marca 

em relação ao meio digital. Percebe-se que todo o esforço feito para se manter na 

liderança de mercado tem o principal objetivo de gerar consciência de marca, tornar 

público seu novo canal e reafirmar seu novo posicionamento.  

M.A, Analista Sênior da agência i-Cherry, possui uma visão ampla da 

estratégia da marca Avon para o segmento de vendas online, portanto, a opinião da 

analista veio de encontro com a opinião dos demais experts e agregou com a visão 

de uma participação ativa dentro do universo estudado. No momento em que se 

discutiu com M.A qual deveria ser o plano de mídia para um e-commerce de 

cosméticos ela definiu como base o comportamento do consumidor de deste 

mercado no meio digital. M.A define este consumidor com as seguintes palavras: “o 

cliente de cosméticos, falando de internet, é um consumidor que compra por impulso 

por isso as marcas precisam estar presentes no momento certo em que o 

consumidor resolver comprar, seja uma maquiagem ou um perfume”.  

A analista possui a opinião de que é necessário seguir o cliente na web, seja 

qual for seu perfil de navegação, ou seja, é preciso manter a presença em diferentes 

canais como Facebook, Youtube, Blogs, mecanismos de buscas, portais de notícias 

entre outros para que essa compra por impulso seja motivada através de uma 

comunicação próxima a este público. M.A afirma, assim como B.F, que a marca 

Avon se encontra no momento de maior esforço para o Awareness da marca no 

meio digital. Ambos os entrevistados explicam que este momento visa o alto 
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investimento em mídias de massa para gerar conhecimento do novo canal, dos 

produtos e das vantagens que este serviço oferece. Assim como explicado por E.S, 

todas as marcas precisam investir na estratégia que gera demanda. M.A comenta 

que a principal frente a ser trabalhada para gerar efetivamente vendas é o Search.  

Fica claro que esta frente possui uma característica mais reativa, ou seja, 

depende do volume de buscas e do interesse dos usuários a respeito da marca ou 

de determinados produtos ofertados por ela. É um momento de captação de 

usuários no momento de decisão de compra, enquanto que os anúncios na rede de 

Display e redes sociais atuam como geradores de demanda, criadores de desejos e 

motivadores de compra por impulso.  

A quarta entrevista em profundidade feita foi com a estrategista e Account 

Mannager, C.G do Google, Inc. A entrevistada possui o conhecimento e o ponto de 

vista de dentro de uma das ferramentas mais utilizadas no Marketing Digital, o 

Google Adwords. No primeiro momento da entrevista, em que se perguntou qual 

seria o plano de mídia ideal para um e-commerce de cosméticos, a estrategista 

mostrou pontos bastante técnicos juntamente com uma visão ampla de mercado.  

Assim como os demais experts, C.G define a importância de uma estratégia 

baseada em um investimento separado para a fase Awareness do produto ou marca 

e de um investimento para as campanhas de performance, que trarão efetivamente 

a receita para o site. Sugere que 80% da verba, hipoteticamente falando, seja 

alocada para campanhas nas mídias de massa, contando com a Rede de Display e 

Youtube, através de vídeos focados para o meio digital e anúncios com 

comunicação focada no público. Assim como os outros entrevistados, C.G explica a 

necessidade de seguir os passos dos usuários para que a marca possua presença e 

gere lembrança. Para gerar vendas, de maneira direta, a entrevistada explica que as 

campanhas de Search devem ter força e estarem estruturadas de acordo com o funil 

de compra do consumidor. Mais uma vez as opiniões dos especialistas convergem e 

corroboram para a definição de padrões. C.G explica que determinados termos de 

busca mostram em que momento da decisão de compra o usuário se encontra e, 

dessa forma, é possível trabalhar com estratégias de remarketing de acordo com 

cada fase que o consumidor se encontra.  

Em diferentes momentos, todos os entrevistados relataram a importância de 

um orçamento robusto para o trabalho realizado nas mídias pagas, mostrando que 
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este é um ponto de partida tanto para aqueles que buscam gerar conhecimento e 

lembrança de marca bem como aqueles que buscam garantir performance, gerando 

vendas efetivamente. B.F explica: Preciso saber qual é o plano anual da marca, 

quanto ela pretende investir em 12 meses o que ela espera de resultado com isso. 

Deixando claro que toda a estratégia de um e-commerce, seja para cosméticos, seja 

para outro segmento, está baseado em retorno do investimento. Assim, são feitas 

projeções de metas e otimizações ao longo da veiculação das ações afim de garantir 

o melhor resultado possível, seja ela em valor de receita ou em volume de tráfego de 

novas visitas qualificadas para o site da marca.  

De uma maneira geral, todos os experts recomendam estratégias que 

alinham as diferentes fases do funil de compra online, baseando-se no ZMOT, como 

explicado por E.S. As marcas precisam estar presentes em momentos de 

navegação para gerar conhecimento, mas necessariamente, precisam estar 

presentes no momento zero da verdade em que o usuário já sabe o que quer 

comprar e precisa, apenas, comprar preços e vantagens. Dessa forma, a estratégia 

básica permeia entre publicidade online em mídias de massa, afim de gerar 

demanda, e na cobertura de buscas tanto genéricas quanto long tail, que são 

campanhas de last click de característica rentável, que gera tráfego qualificado e 

leva à venda. 

5.3 ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA 

Uma das etapas da entrevista em profundidade foi interrogar sobre como os 

players de cosméticos no meio digital determinam e analisam seus concorrentes 

diretos. 

C.G explica que a própria ferramenta do Google Adwords fornece dados de 

concorrência do leilão, tanto para anúncios de texto quanto para o Google Shopping. 

A partir destes dados que a ferramenta fornece é possível avaliar o que cada player 

está fazendo em relação a lances e comunicação e entender se é necessário investir 

mais que eles ou não.  

B.F conta como a agência i-Cherry faz para analisar a concorrência de seus 

clientes e, assim como M.A e E.S, que também trabalham na agência, conta quais 

ferramentas são usadas para este trabalho e quais aspectos são levados em 

consideração. Os três entrevistados comentam sobre a ferramenta que o próprio 
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Adwords fornece para a identificação da concorrência, mas também contam que 

utilizam ferramentas como SimilarWeb e Sem Rush que fornecem dados de players 

selecionados pelo analista, a respeito de termos comprados e fontes de tráfego dos 

sites.  

Como os quatro entrevistados apontaram que a análise de concorrência 

depende do uso destas ferramentas e que elas são ferramentas pagas e possuem 

valores altos, perguntou-se na entrevista como players pequenos, que não possuem 

verba para este tipo de trabalho, poderiam entender quais são e o que fazem seus 

concorrentes. Os quatro entrevistados comentaram que é possível fazer um 

benchmarking através da observação dos concorrentes que se mostrarem mais 

presentes nas mídias determinadas por quem está avaliando. Eles concordam que 

essa observação deve ser periódica e, se não há uma ferramenta para suporte, 

deve-se investigar sempre, mesmo que de modo amador. B.F indica que para tirar 

as primeiras conclusões sobre quem são os concorrentes e onde eles estão 

presentes pode-se fazer uma observação de 15 dias afim de entender quais mídias 

são usadas e com qual frequência. Os outros entrevistados comentaram que o 

período de uma a duas semanas é suficiente para fazer essa breve análise, mas 

comentam que para aprofundar é realmente necessário obter assistência de 

ferramentas mais precisas.  

C.G explica que a análise por observação pode trazer insights a respeito do 

que a concorrência está fazendo e explica que isso deve ser feito no dia a dia, pois 

assim é possível perceber quando e como os players estão promovendo ações, com 

quais formatos e comunicação.  

 Todos os especialistas apontaram que a maneira mais fácil de 

identificar concorrência por meio de observação é através da percepção da 

presença de anúncios e de resultado orgânico nos mecanismos de buscas. Eles 

mostram que os e-commerces mais agressivos e com maior know how de marketing 

digital para este segmento estarão com forte presença nesta frente e assim é 

possível avaliar o que eles estão fazendo em outras mídias. 

M.A explica que percebeu, ao longo de meses que a maior parte do volume 

de vendas surge do terceiro acesso ao site de um usuário. Ela afirma que 

estratégias que remarketing, por exemplo, que seguem o usuário em sua 

navegação, assiste boa parte das conversões do site e garante que o usuário volte à 
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loja, combatendo seus concorrentes. A analista afirma que a concorrência no 

segmento de cosméticos, no meio digital, é muito agressiva e que os consumidores 

possuem preferências para determinadas marcas em determinadas categorias, por 

isso, é preciso estar presente e garantir espaço para que haja a possibilidade de 

gerar interesse em usuários que estão abertos a experimentar novos produtos, seja 

por um preço melhor ou por uma recomendação de outros usuários, blogueiras, 

amigos entre outros fatores. B.F e E.S relataram que este trabalho, normalmente, é 

feito nas mídias de massa, identificadas por eles como canais da Rede de Display, 

Youtube e redes sociais, como Facebook e Instagram, que têm sido os mais 

utilizados atualmente. Os experts explicam que com a navegação nestes canais é 

possível perceber a presença de players e fazer uma análise de conteúdo e 

entender se é feito o uso de remarketing por eles. Conforme se é impactado nestas 

mídias durante os dias, é possível identificar quem investe fortemente nestas frentes 

e quem não dá prioridade a este tipo de estratégia. 

5.4 CAPTAÇÃO DE USUÁRIOS 

B.F, em sua entrevista esclarece que para determinados momentos da 

navegação do usuário existem determinadas maneiras de impactá-los e quando os 

usuários estão nas redes sociais, como o Facebook, eles estão num momento de 

distração, relaxamento, relacionamento com demais usuários e não estão, 

necessariamente, pensando em compras. Assim a presença com anúncios, 

postagens e interação nessa rede é um meio de gerar Awareness para a marca, 

captar audiência em um momento de entretenimento, que como apontado por B.F, é 

um desafio para as marcas que buscam trazer novos visitantes para seu site e 

manter uma conversa com eles para torná-los clientes.  

M.A esclarece que este tipo de trabalho tem sido feito pela Avon e por 

muitos de seus concorrentes, como Natura, Quem Disse Berenice, O Boticário e 

Beleza na Web. Todos veiculam anúncios gráficos na Rede de Display e trabalham 

com Mídia Programática, que impactam milhões de usuários e que podem ou não 

gerar visitas ao site e que, a partir desta visita, tentam estabelecer uma relação ao 

longo da navegação destes usuários, de modo a marcar presença e lembrança a 

eles. Independente da forma com que um usuário chegou ao site, os experts relatam 

que a estratégia de Remarketing têm sido muito utilizadas por e-commerces de 
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diferentes segmentos para manter aquele usuário em contato com a marca, ou um 

produto. O processo se dá através da visita ao site, a uma categoria ou produto, que 

possibilita o tagueamento deste usuário único, através dos cookies. Este 

tagueamento gera listas de usuários com um mesmo perfil de navegação e fornece 

informação aos e-commerces para que eles gerem comunicação personalizada afim 

impactar estes usuários em diferentes canais da web.  

Com os relatos de todos os experts, percebe-se que as estratégias mais 

indicadas por eles estão interligadas. O Remaketing engloba redes sociais e a Rede 

de Display do Google, bem como o tráfego trazido de Links Patrocinados e de 

resultados orgânicos, que fornecem dados ricos para o esclarecimento a respeito da 

audiência do e-commerce. Com estes dados de navegação os analistas podem 

perceber quais são os caminhos percorridos pelos usuários e dentre eles, quais 

costumam gerar conversão, assim como aqueles que não influenciam nas vendas.            

Dessa forma é possível otimizar e focar investimento naqueles esforços que 

dão resultado e mantém a rentabilidade de um e-commerce. Todos estes aspectos 

apresentados pelos especialistas, como esclarecido por eles, não são exclusividade 

de e-commerces de cosméticos. A grande diferença é a comunicação usada, os 

canais escolhidos e o momento que as marcas buscam impactar seus clientes e 

prospects. C.G, que mantem contato com diversos clientes, conta que a maioria tira 

informações de navegação de seus clientes e analisa com certa superficialidade. A 

expert conta: “a maioria dos clientes olha para qual região do Brasil há melhor 

resultado, qual os horários de maior fluxo e quais anúncios têm a melhor 

performance”.  

Assim como os demais entrevistados, C.G dá sugestões de como essas 

informações podem agregar nas ações de marketing digital para e-commerces de 

cosméticos, já que este perfil de consumidor possui perfil de engajamento, de 

conversa, de busca de informação e indicações de outros usuários. Não apenas 

estar presente nos principais canais, mas saber como, em quais horários e prestar 

atenção em como os usuários respondem aos estímulos gerados através de 

anúncios e comunicação na própria página. 
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6 ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS - DESK RESEARCH 

Com as informações dadas pelos 4 experts a respeito do que é mais 

utilizado em ações de marketing digital para e-commerces de cosméticos, foi 

possível elaborar um roteiro de observação, como indicado por eles. Para que fosse 

possível investigar quais são as principais mídias utilizadas pelas marcas mais 

presente em termos de marketing digital. Foi tomado como base as ações da marca 

Avon, já que se obteve conhecimento prévio do que ela tem feito na mídia online 

para atingir seus consumidores e prospects e em qual fase de sua estratégia ela se 

encontra.  

Como apontado na Metodologia deste estudo aponta, o roteiro da 

observação buscou criar um comportamento de navegação para que fosse possível 

observar como as marcas se relacionam com este tipo de usuário. Buscou-se 

trabalhar com um perfil feminino que efetua buscas de diferentes momentos do funil 

de compra. Foram feitas visitas nos players mais presentes, tomado como 

concorrentes da Avon Store, e através desta navegação, definiu-se como as lojas 

virtuais se relacionam em diferentes momentos com este tipo de usuário. 

Como parte do roteiro, listou-se os seguintes itens: busca dos termos que 

possuem as maiores crescentes de interesses nos últimos meses no Brasil, 

cruzando com dados explorados nas entrevistas com experts que mostraram quais 

são os termos que mais geram tráfego para o site Avon Store. Contatou-se os 

termos com maiores tendências de busca através do Google Trends, ferramenta que 

mostra o volume de buscas conforme o período de tempo analisado.  

Com estes termos definidos, foram feitas buscas no Google durante 15 dias, 

e a partir disso, percebeu-se quais os players que se mantém mais presentes nesse 

segmento. 

6.1 PRINCIPAIS TERMOS 

Os principais termos da categoria foram determinados através da indicação 

dos especialistas do mercado, que fazem parte de diferentes momentos do funil de 

buscas bem como produtos que têm tido destaque na categoria estudada.  

Através do Google Trends, comprovou-se que estes termos se encontram 

em momento crescente de volume de busca, segundo as figuras abaixo.  
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Batom: 

 

 

 

Figura 2 - Gráfico da evolução de volume de buscas do termo "batom". 
 

 

 

Figura 3: Gráfico da evolução de volume de buscas do termo “comprar batom”; 

 

Figura 3 - Gráfico da evolução de volume de buscas do termo "comprar batom". 
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Figura 4: Gráfico da evolução de volume de buscas do termo “batom matte”; 

 

Figura 4 - Gráfico da evolução de volume de buscas do termo "batom matte". 
 

  

 

 

 

 

Figura 5 - Gráfico da evolução de volume de buscas do termo "comprar maquiagem".  
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Figura 6: Gráfico da evolução de volume de buscas do termo “perfume feminino”; 

 
 

Figura 6 - Gráfico da evolução de volume de buscas do termo "perfume feminino". 

 

 

Analisando os termos levantados pela pesquisa, percebe-se que os mais 

genéricos, como “batom” e “perfume feminino” que estão na base maior do funil de 

buscas possuem volume há mais tempo do que os termos mais long tail, como 

“batom matte”e “comprar batom” pois eles são resultados de tendências atuais e de 

comportamento momentâneo. São resultados de produtos que estão em alta no ano 

de 2015. 

6.2 PRINCIPAIS PLAYERS DE E-COMMERCE DE COSMÉTICOS 

Como apontado pelos experts de mercado, definiu-se que o básico das 

estratégias de marketing digital para e-commerces de cosméticos é a presença nos 

mecanismos de busca através de links patrocinados e de otimização de SEO para 

resultados orgânicos.  

Com o uso de dados fornecidos pela ferramenta SimilarWeb, foi possível 

detectar o share de mercado dos players com maior representatividade no mercado 

e quais as principais fontes de tráfego de seus sites. 
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Figura 7: Dados de fontes de tráfego dos concorrentes de Avon Store no Brasil.  

 

Figura 7 - Dados de fontes de tráfego dos concorrentes de Avon Store no Brasil.  
 

 

A Figura 7 mostra ao lado esquerdo, a porcentagem da parcela que cada 

player detém do mercado. A partir deste dado percebe-se que as marcas Beleza Na 

Web, Sepha e Netfarma estão na liderança quando se trata de presença. Fazendo a 

navegação nestes players, nota-se que a Netfarma, por se uma farmácia online, 

possui grande espaço pela variedade de produtos ofertada por ela. Existem 

inúmeras categorias diferentes no site e isso faz com que a sua porcentagem 

demonstre muito mais representatividade do que os demais concorrentes, 

entretanto, quando se fala de comunicação direta com o cliente e de foco em 

determinado segmento, este site não se mostra um concorrente agressivo para os 

demais, pois possui um e-commerce chamado pelos experts de Horizontal, ou seja, 

possui uma gama grande de produtos e pretende atingir diferentes públicos e 

necessidades. Já os sites Beleza na Web e Sepha possuem a mesma característica 

e demostraram ter o mesmo espaço no mercado, bastante robusto. Isso porque são 

dois sites multimarcas. Vendem produtos de beleza online, de diferentes marcas, 

englobando desde marcas importadas, com ticket médio alto, até marcas nacionais 

mais populares.  

Os players que demostraram menor parcela de mercado, como a Avon Store 

e Quem Disse Berenice, são marcas próprias, fabricantes de cosméticos 
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reconhecidas no mercado, que possuem um trabalho de branding focado em um 

público alvo mais específico e buscam manter uma identidade no mercado, se 

diferenciando das multimarcas, que apenas buscam o maior público possível na 

internet. Com uma variedade menor de produtos, estes players possuem menor 

interferência no mercado. O site O Boticário também foi rastreado no estudo de 

observação, porém, não foi apresentado pela ferramenta por ter uma parcela de 

mercado ainda menor do que os players indicados. Entretanto, este concorrente 

possui estratégias de marketing digital bastante parecidas com os demais além de 

ser uma marca consolidada no mercado. 

 

 

Gráfico 1: Fontes de tráfego. Fonte: SimilarWeb, Novembro de 2015 

 

Figura 8 - Fontes de tráfego. Fonte: SimilarWeb. 

 

 As fontes de tráfego mais representativas para um site estão indicadas 

no gráfico da figura 8. A ferramenta SimilarWeb mostra quais fontes são mais 

representativas para cada marca, gerando uma comparação entre elas, 

possibilitando alguns insights a respeito das estratégias de cada player. Estes 

dados apresentados neste gráfico mostram como se divide, para cada site, o 
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tráfego destes players, eles devem ser lidos separadamente. A maneira que a 

ferramenta apesentou, neste caso, possui caráter de comparação. 

Tráfego Direto: esta fonte de tráfego indica aqueles usuários que 

entraram em um site diretamente no navegador, sem passar por um mecanismo 

de busca. Pode significar, também, que o usuário mantém este site em seus 

favoritos. Neste tópico, o site Sépha se destaca, com uma porcentagem acima da 

média dos demais. Avaliando este dado, entende-se que este site possui grande 

lembrança de seus usuários e que se tornou referência para sua audiência, 

gerando assim, tráfico direto. Em segundo lugar neste tópico, o site Quem Disse 

Berenice, com aproximadamente 30% do tráfego do seu site vindo pelo Direto. 

Mais uma vez isso mostra que este site se tornou referência para seus clientes. 

Mail: este tópico mostra qual a porcentagem de tráfego adquirido através 

de e-mail marketing. Fica claro que as marcas possuem pouco iniciativa através 

desta mídia, e que a audiência que chega dos emails não é representativa.  

Referências: Este tráfego diz respeito a usuários que chegaram ao site da 

marca através de outros canais como merchandising em blogs, banners em 

portais entre outros. Mostra que determinadas marcas possuem maior presença 

em diferentes momentos de navegação dos usuários e que estão focados na fase 

Awareness ou que buscam lembrança de marca. Neste tópico Avon Store se 

destaca, com 25% do seu tráfego adquirido através desta vertente.  

Search: essa fonte de tráfego diz respeito à presença dos sites nos 

resultados de buscas do Google, e demais mecanismos. São usuários que 

chegaram até o site ou através de links patrocinados ou através dos resultados 

orgânicos. Assim como indicado pelos experts de mercado, essa fonte mostra a 

maior concentração de cliques, ou seja, é onde mais as marcas mantém presença 

para manter volume de visitas. Os destaques são Netfarma, Quem Disse 

Berenice e Beleza na Web.  

Social: As redes sociais ganham espaço como um canal de tráfego para 

os sites das marcas em questão. Em vez de apenas engajamento dos usuários 

dentro das mídias sociais, eles também são levados aos websites através de 

posts ou de anúncios na própria rede. O site Avon Store tem destaque nessa 

frente, que vem de encontro, novamente, com o que os experts indicaram nas 

entrevistas. O momento de Awareness, que vem trazendo espaço para esta 
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marca que está tentando se consolidar no meio online busca usuários momentos 

mais variados, mas, principalmente, em canais onde há uma conversa e 

aproximação com os possíveis clientes.  

Display Ads: essa fonte é responsável pela veiculação de anúncios na 

Rede de Display. Fica claro que há forte concorrência entre Avon Store, Beleza 

na Web e Netfarma nessa frente, já que as três contam com, aproximadamente, 

15% de seu tráfego. É uma representatividade menor que outras fontes, porém, 

percebe-se que há um padrão para este tipo de mídia. Cruzando com 

informações dadas pelos experts, essa mídia possui alto potencial para gerar 

Awareness e para utilizar as técnicas de Remarketing, por isso, trabalha-se com 

alto investimento para garantir espaço nos sites mais relevantes e assim, alcançar 

o maior número de usuários possível.  

Tomando como premissa básica a presença em mecanismos de buscas, 

indicado pelos experts e reafirmado com os dados da ferramenta de análise de 

concorrência, que mostrou que Search têm sido a maior fonte de tráfego dos 

principais players da categoria, inciou-se a análise através de observação tendo 

como primeiro passo a busca dos termos que possuem o maior interesse nos 

últimos meses, através do Google Trends. Assim, foi possível notar como se dá a 

presença destes players nas buscas do Google.  

Através de dados, foi possível notar o motivo de Avon Store ter obtido o 

título de liderança na frente de Links Patrocinados. Isso ocorre, pois, a marca tem 

focado seus esforços, em relação a Search, nesta frente paga em vez de manter 

os resultados orgânicos como principal fonte de audiência, como as demais 

marcas têm feito. Os gráficos abaixo mostram a representatividade do tráfego 

orgânico versus o pago dos sites concorrentes de Avon. 

 
 
 
 



 
 

 

 

69 

 
 

 
Gráfico 1 - Tráfego Search Avon Store. Fonte: SimilarWeb. Novembro de 2015. 

Gráfico 2 - Tráfego Search Beleza Na Web. Fonte: SimilarWeb. Novembro de 2015. 
 
 

Avon Store e Beleza na Web são os players que mais demonstram fazer 

esforços na frente de Links Patrocinados. Porém, apenas Avon Store conta com 

mais de 70% de seu tráfego vindo dessa categoria. 

 

Gráfico 3 - Tráfego Search O Boticário. Fonte: SimilarWeb. Novembro de 2015. 
Gráfico 4 - Tráfego Search Natura. Fonte: SimilarWeb. Novembro de 2015. 
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Gráfico 5 - Tráfego Search Quem Disse Berenice. Fonte: SimilarWeb. Novembro de 2015. 
 
 
 

O Boticário, Natura e Quem Disse Berenice contam mais com os resultados 

orgânicos para a obtenção de visitas em seus sites, mostrando uma presença 

menos agressiva que os dois primeiros apresentados. 

 
 
 

 
 

Gráfico 6 - Tráfego Search Netfarma. Fonte: SimilarWeb. Novembro de 2015. 
Gráfico 7 - Tráfego Search Sépha Perfumaria. Fonte: SimilarWeb. Novembro de 2015. 

 

 

Os players Netfarma e Sépha contam com uma porcentagem menor de 

resultados em links patrocinados e geram mais tráfego com resultados orgânicos. 

Com estes dados foi possível notar qual q estratégia cada player adota para 

a presença em mecanismos de busca. Fica claro que grande parte deles investe 
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menos em Search pago e cont amais com os resultados orgânicos, mantendo uma 

presença mais reativa. Em contrapartida, Avon Store e Beleza Ns Web demonstra 

possuir presença mais agressiva em relação a esta frente, investindo fortemente 

afim de garantir a maior vobertura possível de buscas no segmento.  

É possível dizer que Avon Store obteve liderança em Search pois alocou 

maior investimento nessa frente do que os seus concorrentes. 

 

6.3 OBSERVAÇÃO DOS RESULTADOS DE BUSCAS – SEARCH  

As buscas feitas, durante 15 dias, dos termos apontados como principais 

interesses no Brasil, nos últimos anos, e com os dados apresentados pela 

ferramenta SimilarWeb, foi possível notar que os players: Avon Store, Netfarma, 

Quem Disse Berenice, O Boticário, Natura, Beleza na Web e Sépha foram os que 

mostraram mais força no período analisado. A partir disso, eles foram determinados 

como sites a serem avaliados em relação à sua comunicação e presença nas 

demais mídias online. Para melhor avaliação da presença dos players determinados 

como concorrentes da Avon Store, definiu-se qual momento do funil os termos 

representam. A figura abaixo representa em qual etapa eles se encaixam:  

 

 

Figura 9 - Funil de buscas. Novembro de 2015. 

 

A partir disso, foi possível notar como cada marca se posiciona nos resultados 

destas buscas. 

 Representados por cores, cada player foi sinalizado nos resultados das 

buscas durante 15 dias. 
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Figura 10 - Legenda de cores - Representatividade de players. 
 

A figura abaixo mostra o resumo das buscas do termo “Batom”, resumindo o 

que ficou mais evidente na observação. Foram selecionados cinco dias para ilustrar 

o que se observação destacou. 

 

 
 
Figura 11 - Resultados mais comuns na observação para o termo "batom". 

 
 
 

 

 
 

Figura 12 - Resultados mais comuns na observação para o termo "perfume feminino". 
 
 

 

No momento de busca Awareness, é possível notar quais marcas estão 

dispostas a aparecer e investir em usuários que estão efetuando buscas genéricas, 
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ou seja, podem não estar efetuando buscas para uma compra. Os termos “Batom” e 

Perfume Feminino”, mostraram não ser tão relevantes para as marcas Avon Store, 

Quem Disse Berenice, Netfarma. Identificou-se a presença de um website 

Institucional da marca Avon, que se faz presente em buscas desta fase do funil. 

Dessa forma, a marca garante cobertura, porém sem foco em vendas, e sim, em 

lembrança de marca para manter-se no top of mind e, mais para frente, converter em 

sua loja virtual. Este tipo de estratégia caracteriza-se por cobrir a maior quantidade 

do mercado possível, de maneira a fortalecer o branding.   

O termo “perfume feminino” mostrou ser de grande relevância para a marca 

Sepha. A presença deste player se faz em diferentes frentes nos resultados de 

pesquisa, levando o usuário para diferentes landing pages, com comunicação com 

foco em promoção de vendas, com preços discriminados e palvras nos textos como 

“ofertas”. 

 

 

Figura 13 - Resultados mais comuns na observação para o termo "batom matte". 
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Nas buscas do termo “batom matte”, todos os players se mostraram mais 

agressivos, mantendo presença tanto em anúncios gráficos, quanto anúncios do 

Google Shopping. Este termo está inserido no momento de interesse do funil de 

busca, por se tratar de uma palavra chave relacionada a um produto que está na 

tendência do segmento de cosméticos. Percebe-se isso pela forte presença do 

produto em diferentes marcas, que muitas vezes atua como carro chefe da 

comunicação, citações em blogs e como indicado no Google Trends, como um 

dos termos com maior crescimento de buscas no ano de 2015.  

A presença neste tipo de busca mostrou fazer parte da estratégia dos 

players avaliados. Todos enviam o usuário para landing pages de um produto 

específico, seja da marca própria ou de marcas referências do mercado, no caso 

dos players multimarcas, para incitar a compra rapidamente. Nestas buscas 

observou-se o apelo à comunicação voltada para o produto, já que é uma das 

maiores tendências do momento no universo de batons. As marcas usam a 

palavra chave em destaque em seus anúncios, além de discriminar preços para 

atrair o usuário.  

Quando se trata de preço, os players Natura e Netfarma ganham destaque, 

com os menores preços apresentados para este produto em específico. 

 
 
   
 

 
 

Figura 14 - Resultados mais comuns na observação para o termo "comprar maquiagem". 
 
 

Nas buscas do termo “comprar maquiagem”, percebe-se ainda forte 

presença de todos os players. Esta busca, apesar de ser composta por um termo 
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relacionado à atividade de compra, mostrou um comportamento de buscas 

genéricas. Cada player determinou sua comunicação de maneira diferente, afim de 

atrair os usários para seu e-commerce. Em textos gráficos, os players Avon Store, 

Beleza na Web, Sepha e O Boticário trazem comunicação genérica, como “Compre 

Maquiagem Online”, ou “Maquiagem Importada”. Nos anúncios de Google Shopping 

a preferência é a veiculação de produtos como paletas de sombras e kits de 

maquiagem. Ao longo dos 15 dias foi possível notar que o player Netfarma 

apresentou diferentes veiculações de anúncios, com a apresentação de diferentes 

produtos para esta mesma busca. Pode-se dizer que a marca busca impactar os 

usuários de diferentes maneiras, testando possibilidades para entender quais 

anúncios trazem melhores resultados. 

 
 
 

 
 

Figura 15 - Resultados mais comuns na observação para o termo "comprar batom". 
 
 

A última pesquisa a ser avaliada é do termo “comprar batom”. Essa plavra 

chave representou alta relevância para os players avaliados. Notou-se a presença 

de todos com bastante agressividade e através de diferentes frentes, como resultado 

orgânico, anúncios de texto e anúncios do Google Shopping. Este termo representa 

o momento de Ação no funil de busca, portanto, os players buscam atingir os 

usuários com anúncios específicos, todos usam comunicação com foco em vendas e 

levam o usuário para landing pages da categoria do produto em questão, buscando 

mostrar variedade de escolha. Quando se trata de anúncios do Google Shopping, os 

players apresentam seus produtos de menor preço, no caso de marcas próprias os 
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players multimarcas mostram seus produtos de marcas mais consolidadas no 

mercado, como marcas importadas que são referências do segmento. 

Com a observação durante todo o período, ficou claro quais são os players 

líderes nos resultados pagos do Google. O player Avon se mostrou ser uma marca 

presente, tanto com seu site institucional (nas buscas genéricas), quanto com seu e-

commerce (nas buscas específicas que demonstram interesse do usuário). Para os 

resultados de buscas que a Avon veiculou anúncios levando os usuários para seu e-

commerce Avon Store, foi constatado que ela obteve cobertura de 68% da amostra, 

ou seja, dos 150 prints de tela dos momentos de buscas efetuadas neste estudo, a 

Avon Store esteve presente em 103 delas, sendo líder em relação aos demais 

players estudados.  

Tendo observado durante dois horários diferentes do dia, obteve-se a 

percepção de que os horários de fim do dia são bastante disputados enquanto que o 

horário do meio do dia, em muitos dias, se mostrou menos relevante para muitos 

players.  

Os players mais agressivos, no período avaliado, são Avon Store, Beleza na 

Web e Netfarma. Avon Store se mostra presente com uma comunicação informal, 

afim de trazer seu público com uma conversa próxima a ele. Apresentou anúncios 

com preços somente em buscas da fase de Ação, ou seja, quando sabe-se que o 

usuário está propenso à compra. Em outras situações, usa uma linguagem para se 

aproximar de seus clientes. Ficou claro que a marca busca a primeira posição em 

todos os termos levantados. Independente do momento de busca do usuário, a Avon 

possui estratégia e alto investimento para alcançar o topo dos resultados de buscas.  

O e-commerce Beleza Na Web se mostra bastante agressivo e concorre 

pelas primeiras posições nas buscas com Avon Store. Isso indica que este player 

possui investimento alto nessa frente e busca atingir os consumidores de maneira 

agressiva. Entretanto, por se tratar de uma multimarcas, o player enaltece marcas 

que fazem parte do seu portfólio de produtos, mantendo sua comunicação com foco 

em promoção de vendas e buscando despertar o desejo através de marcas 

referências no mercado.  

O player Netfarma se mostrou fora nos anúncios do Google Shopping. Isso 

mostra que sua estratégia é bastante diferente dos dois players descritos acima. 

Diferente, de uma comunicação específica do segmento de cosméticos, informal e 
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com foco em tendências de comportamento, a Netfarma impacta os usuários com a 

vitrine de produtos do Google, ou seja, foca no preço e produto, sem manter uma 

conversa com o usuário.  

O Boticário, Natura e Quem Disse Berenice se fazem presentes em todas as 

buscas, assim como os demais; entretanto, percebe-se menor esfoço em relação à 

veiculação de anúncios nas primeiras posições. Os links destes players se 

encontram nas últimas posições, com menor destaque.  

O player que se mostrou outlier nesta análise foi Quem Disse Berenice. A 

marca esteve presente em todas as buscas, porém, no formato de resultado 

orgânico. Não foi observado anúncios pagos da marca, nem a presença no Google 

Shopping. O site esteve presente em todas as buscas nas primeiras posições dos 

resultados orgânicos, mostrando que a marca possui maior esforço nas técnicas de 

SEO e não despende de investimento nas mídias pagas de Search. 

6.4 ANÁLISE DE REDE DE DISPLAY 

Após a efetuação das buscas no Google, o roteiro de navegação permitiu 

que se observasse os sites dos players determinados como concorrentes da Avon 

Store. A partir disso foi possível entender o tipo de ocmunicação usada por cada um 

para melhor observação de anúncios na Rede de Display.  

Os players Avon Store, Beleza na Web, Quem Disse Berenice e O Boticário 

possuem foco massivo no público feminino, mesmo quando em algumas categorias, 

ofertem produtos masculinos, seu foco nas estratégias de marketing digital é 

impactar o público feminino, dada o tipo de comunicação presente em seu e-

commerce e em seus banners de anúncios na Rede de Display.  

Os players Sépha, Netpharma e Natura demonstraram comunicar-se com 

ambos os gêneros em suas ações, entretanto, deu-se preferência para trabalhar 

com um perfil feminino neste estudo para que houvesse uma perspectiva focada 

para obter entendimento com o maior número de informações possíveis.  

O padrão de navegação poposto pelo roteiro de observação possibilitou que 

os players visitados durante o período enxergassem este usuário como um cliente 

potencial, ou seja, possibilitou o uso dos cookies para impactar um usuário que 

possui perfil de prospecto. Os players utilizaram informações como abandono de 

carrinho, visitas às páginas de produtos ou categorias para seguir o usuário durante 



 
 

 

 

78 

sua navegação para fazê-lo voltar ao e-commerce. De acordo com o que a literatura 

mostrou neste estudo, este tipo de estratégia caracteriza-se pelo Remarketing, que 

utiliza a Rede de Display para a veiculação de peças gráficas afim de trazer usuários 

que já visitaram o website em algum momento.  

Foi possível constatar que os players com maior potencial de concorrência 

por espaços nos sites Google Adsense são: Avon Store e Beleza na Web. Estes 

dois e-commerces se fazem presentes em diferentes momentos da navegação de 

um usuário que se interessa por assuntos do segmento de moda e cosméticos.  

Na navegação em blogs de moda, Youtube e Facebook os palyers Quem 

Disse Berenice e Sepha mostraram grande potencial, competindo em alguns destes 

momentos com os players mais robustos.  

Os players Natura e O Boticário mostraram-se presentes em menor 

proporção. Pode-se dizer que o investimento destes e-commerces, para esta mídia 

em questão, é menor do que os demais players, portanto recebe uma parcela menor 

do mercado.  

Foi possível notar, também, que o player Sépha possui foco em perfumes, já 

que a maior parte do seu Remarketing apresenta prosutos desta categoria. Sua 

comunicação é voltada para este produto, mostrando que este é seu carro chefe do 

e-commerce. 

Como já constatado na etapa de observação do Search, foi confirmado que 

o player Netfarma possui uma comunicação com menor nível de integração com o 

público alvo em questão do que os demais players. Seus banners têm apelo focado 

em preços e produtos, mostrando uma estratégia focada em apenas vendas, sem 

contar com engajamento com a marca. 

Com a navegação diária nos sites indicados no roteiro, como Youtube, 

Facebook, Blogs de Moda, Portal UOL e Terra ficou perceptível que os cookies de 

usuários que abandonam um carrinho são mais valorizados pelos players, dado que 

os banners de anúncios com estes produtos que não foram comprados, impactam o 

usuário durante um período maior. Tal estratégia observada vai de encontro com o 

que a Analista Senior indicou no escopo de estratégias assertivas. O player 

persegue este usuário para motivar a compra por impulso na web e manter vivo o 

desejo no consumidor.  
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A figura abaixo ilustra exemplos de formatos observados na navegação. 

 

 

Figura 15: Exemplos de anúncios na Rede de Display e Redes Sociais. 

 

Figura 16 - Exemplos de anúncios na Rede de Display e Redes Sociais. 
 

 

6.5 FACEBOOK 

No escopo do roteiro, constou-se a observação da presença das marcas no 

Facebook. Isso porque tal mídia social se mostrou muito relevante para os experts 

de mercado para a captação de clientes em um e-commerce de cosméticos.  

A comunicação com o cliente de maneira personalizada e próxima se 

mostrou ser uma estratégia chave para o sucesso de e-commerces em geral, como 

visto na literatura. Há indícios, também, de que o contato de clientes com outros 

possíveis clientes se faz extremamente necessária quando se trata de produtos de 

beleza. Formadores de opinião em redes sociais, blogueiras e até mesmo 

consumidores comuns têm voz ativa nestas mídias, e influenciam na decisão de 
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compra de outros clientes. Portanto, a presença em redes sociais como o Facebook, 

além de ser necessária, possui pontos cruciais para se tornar uma forte ferramenta 

para um e-commerce de cosméticos. A comunicação deve ser baseada nos 

costumes do público alvo em questão, e o canal deve ser personalizado, sendo um 

canal de troca entre marca e usuários e vice e versa.  

Notou-se que a marca Avon possui e mantém uma conversa com seus 

seguidores, utilizando formatos adequados para o meio em que está iserida. Os 

vídeos veicualdos tanto no Youtube, quanto no Facebook, garantem conteúdo e 

engajamento para a marca. A voz utilizada é bastante jovem e atualizada com 

assuntos atuais. Pode-se notar que seu posicionamento tem abordado o assunto do 

empoderamento feminino. Acerca deste posicionamento, a marca utiliza figuras que 

simbolizam e representam essa atitude. Além disso, utiliza tendências de 

comportamento como base para as suas campanhas no meio digital.  

Em sua página do Facebook, a marca interage de maneira responsiva com 

seus seguidores, respondendo a comentários e dúvidas em seus posts. Com dois 

posts por dia, regularmente, a marca mantém sua audiência engajada. Notou-se 

uma comunicaçõa integrada, com o uso de assuntos polêmicos, afim de despertar 

interesse, identificação com o público e manutenção do boca a boca digital, gerando 

ainda mais awareness para a marca.  

Muito parecido com esta estratégia, a marca Quem Disse Berenice, do 

Grupo O Boticário, também mantém uma conversa bastante próxima com seus 

seguidores nas redes sociais. Apelida suas seguidoras de “Beres”, fazendo alusão à 

marca e mostrando que duas clientes fazem parte dela. 
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Figura 17 - Exemplo de comunicação com seguidores da marca Avon. 
 
 
 
 

 
 

Figura 18 - Exemplo de comunicação com seguidores da marca Quem Disse Berenice. 
 
 
 

Os exemplos das figuras 16 e 17 mostram que estas marcas buscam se 

posicionar de maneira ativa na rede social, bem como consultorias para suas 

seguidoras.  

Comparando a marca O Boticário, do mesmo grupo de Quem Disse 

Berenice, nota-se a diferença na abordagem com os consumidores na rede social 

avaliada. A voz utiliziada possui um tom mais tradicional. Os comentários 

respondidos são apenas os que contém conteúdo de reclamações ou dúvidas, e o 

material veicualdo é sempre estático, ou seja, com menos uso de vídeos específicos 

para o meio digital, como Avon e Quem Disse Berenice usam sua periodicidade é 

menos frequente. 

A marca Natura se equipara com o player O Boticário, por manter uma 

comunicação mais tradicional com seu público, conversando de uma maneira mais 
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madura e menos atualizada. A identidade visual também possui caráter mais 

tradicional e menor foco em temas atuais de comportamento.  

As multimarcas, Netfarma, Sépha e Beleza Na Web possuem estratégias 

diferentes das marcas acima citadas para se relacionar com seus seguidores no 

Facebook.  

A Sépha se destaca em ações e aplicativos para facilitar o acesso do 

usuário ao site, para fazer cadastro e para impactar o público com promoções. 

Percebe-se que seu foco é a venda e a fidelização de clientes.  

A loja Beleza Na Web possui comunicação bastante visual e focada em 

tendências de moda para conversar com seus seguidores no Facebook. O caráter 

da sua conversa é muito parecido com conteúdos de blogs de moda, veiculando 

imagens de personalidades famosas, mostrando exemplos de looks, maquiagens, 

penteados entre outros. Dessa forma, a multimarca mantém um conteúdo relevante 

para seus fãs, porém, mostra uma presença de via única, ou seja, apresenta apenas 

conteúdos e se relaciona pouco com seus seguidores na página. Assim como o 

player Sépha, percebe-se que a marca possui foco em vendas.  

O player Netfarma se mostra bastante ímpar em relação aos demais players 

estudados. Isso ocorre devido sua gama de produtos envolver muitas outras 

categorias que não estão inclusas no segmento de beleza, dessa forma, sua 

comunicação varia com seus diferentes produtos ofertados. 
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Figura 19 - Fanpage Avon. 
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. 
 

Figura 20 - Fanpages: Quem Disse Berenice, Natura e Beleza Na Web. 
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Figura 21 - Fanpages: O Boticário, Sépha Perfumaria e Netfarma. 
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6.6 ANÁLIDE DE EMAIL MARKETING 

Como explicado por experts de mercado, o email marketing é utilizado, na 

maioria dos planos estratégicos como suporte de fidelização de clientes. Dessa 

forma, é uma fonte de tráfego que busca atingir aqueles usuários que já fazem parte 

do banco de dados de um e-commerce, e através de comunicação personalizada 

baseada nos interesses mostrados pelos usuários, busca manter a relação ativa e 

continuar levando estes clientes ao site.  

Com o cadastro efetuado em todos os players avaliados, percebeu-se o 

seguinte: Beleza Na Web e Netfarma são bastante agressivos e disparam e-mails 

promocionais todos os dias. O conteúdo de Beleza Na Web possui a mesma 

característica do que a marca propõe no Facebook, mostrando produtos linkando 

com tendências de moda e comportamento.  

Quem Disse Berenice não possui um padrão. No período avaliado de 15 

dias, foi constatado o recebimento variado. Em alguns dias recebeu-se 2 emails, e 

houveram situações de até 3 dias sem recebimento de e-mails promocionais.  

O Boticário envia emails a cada dois dias com comunicação visual bastante 

estática e com foco em produtos, ao invés de conteúdo.  

O player que mais se distanciou de todos os outros, no período observado, 

foi a Avon Store. O cadastro foi feito no primeiro dia de observação e não houve 

recebimento de conteúdo na caixa de entrada. Foi usado o email recebido fora do 

período determinado para que pudesse ser feita a análise de conteúdo. Isso pode 

significar que a marca não valoriza este tipo de ação ou mesmo que a atualização 

da base de cadastros do e-commerce é bastante lenta. 

O email recebido da Avon contempla conteúdo voltado para tendência de 

moda e comportamento, utilizando linguagem informal, a marca fala de uma 

tendência e apresenta seus produtos relacionados a ela.  

Quem Disse Berenice se destaca com sua comunicação e identidade visual 

nos emails enviados. Sempre falando sobre tendências e produtos em alta, a marca 

disperta interesse com suas peças. Beleza Na Web e Sépha impactam os usuários 

com muita agressividade, veiculando conteúdo de rolagem exaustiva, ou seja, há 

sempre muito conteúdo que pode dispersar o usuário.  

Netfarma, mais uma vez se distingue dos demais players por estar inserido 

em um segmento mais amplo. Sua comunicação, na maioria das vezes, é voltada 
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para um público amplo. O Boticário e Natura mostram comunicação tradicional, 

utilizando, por exemplo, sazonalidades como Natal para impactar seus clientes. 

 
 
 

 
Figura 22 - Exemplos de Email Marketing - Avon Store. 
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Figura 23 - Exemplos de Email Marketing - Beleza Na Web, Natura e O Boticário. 
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Figura 24 - Exemplos de Email Marketing - Quem Disse Berenice, Sépha e Netfarma. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com este estudo, foi possível elencar quais as principais estratégias de 

Marketing Digital para e-commerces de cosméticos, através da revisão literária e da 

coleta de opiniões de experts de mercados. Determinou-se que a estratégia se inicia 

com a discriminação do objetivo de uma campanha, se a marca busca reforço de 

branding, através de Awareness ou se ela pretende apenas a promoção de vendas, 

por exemplo. Para ambos os casos, todos os experts de mercado concordaram que 

a presença em mecanismos de buscas é imprescindível para o escopo de estratégia 

neste mercado. O Diretor de estratégia afirma: “se o cliente tiver pouco orçamento, 

ele precisa fazer o mínimo, que é Search”. 

Com o alinhamento das demais opiniões, notou-se que as estratégias de 

anúncios gráficos na Rede de Display do Google, veiculação de diferentes formatos 

no Search e a presença em mídias sociais são estratégias de mídias pagas que se 

fazem necessárias para players de e-commerces de cosméticos que pretendem 

garantir espaço no mercado digital; tanto para garantir conversões, quanto para a 

captação de novos clientes. O Remarketing foi citado como estratégia de 

performance, ou seja, que possui foco em conversão e mantém a marca no Top of 

Mind dos usuários. Como a revisão literária mostrou, as mídias pagas e não pagas 

mais comuns no Marketing Digital são usadas pelos principais players da categoria 

estudada. Os cookies se mostram dados valiosos, como explicado por diversos 

autores, para que as marcas possam personalizar sua comunicação e conversar 

diretamente com os usuários durante sua navegação. 

Impactar usuários através de email marketing demonstra a iniciativa das 

marcas em vista de fidelizar seus clientes e manter a relação com eles. Como muitos 

autores mostraram, a base de dados adquirida através dos cadastros é um dos 

ativos mais valiosos de um e-commerce. Essa mídia possibilita a personalização de 

conteúdo de acordo com o comportamento do usuário dentro do e-commerce. 

Informações como: quais produtos o usuário comprou e qual deixou de comprar, são 

imprenscindíveis para o próximo contato da marca com este cliente. A fidelização se 

mostrou ser importante, na conversa com experts, entretanto, todos eles deram 

maior ênfase para estratégias menos reativas e mais impulsionadoras de tráfego. Ou 

seja, quanto mais visitas a mídia gerar para o e-commerce, mais eficiente ela pode 

ser.  
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Com o apoio da revisão literária e das informações coletadas com os 

experts, percebeu-se que as estratégias para e-commerces de cosméticos buscam 

audiência qualificada, ou seja, um perfil de usuários que demonstram interesse por 

assuntos relacionados a este segmento e que navegam em sites deste ramo. As 

segmentações, possibilitadas pelas plataformas de ferramentas como Google 

Adwords, possibilitam exatamente este tipo de ação. Ou seja, se um player deseja 

impactar usuários que têm interesse em moda e tendência, ela poderá incluir o 

banco de dados fornecidos pelo Google que agrupa usuários, através de cookies, 

em um grupo de interesse em comum. Ele pode, também, segmentar suas 

campanhas em canais relevantes. O estudo mostrou que todos os players impactam 

usuários em blogs de moda, de cosméticos e assuntos desse segmento, ou seja, 

buscam impactar aqueles que buscam este tipo de informação. 

A grande diferença de estratégia de e-commerces de cosméticos para e-

commerces de outros segmentos se dá na comunicação e nas segmentações feitas 

para impactar o usuário certo, no momento certo da maneira correta.  

Com o uso da ferramenta SimilarWeb, foi possível detectar quais são os 

principais concorrentes de Avon Store. São eles: Beleza Na Web, Quem Disse 

Berenice, Sépha Perfumaria, Natura, O Boticário e Netfarma. O critério usado foi a 

presença nos mecanismos de buscas. A partir disso foi possível entender como 

cada player se mantém presente na web.  

Com os resultados apresentados, pode-se dizer que mesmo grandes players 

no mercado tradicional não estão aptos para concorrer com aqueles que possuem 

alto investimento e tem como objetivo a liderança de mercado. Ou seja, a premissa 

básica no Marketing Digital é o investimento, quando se trata de cobertura. Existe a 

possiblidade de players pequenos competirem com grandes marcas, porém, as 

segmentações e veiculações serão limitadas pelo baixo investimento e sua 

cobertura não terá a mesma representatividade que os maiores players possuem. 

Isso foi comprovado com a observação, que mostrou que mesmo com a navegação 

diária em sites como Quem Disse Berenice, a veiculação de anúncios no Facebook 

e na Rede De Display obteve liderança de Beleza Na Web e Avon Store. 

Foi possível notar como cada player mantém a relação com usuários que 

são efetivamente clientes ou prospectos. Cada um possui comunicação específica. 

Ficou claro que os players multimarcas possuem comunicação menos pessoal e 
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com maior foco em produtos, qualidade e vendas. Marcas com branding forte no 

mercado como Quem Disse Berenice e Avon Store se mostram mais próximos do 

seu público, que é muito bem definido e trabalhado. Utilizando-se de tendências de 

moda e comportamento, essas marcas envolvem seus clientes, criam desejo, dão 

consultoria e aproximam-se cada vez mais, virtualmente.  

O uso das redes sociais mostrou alta relevância neste estudo, tanto 

observado no roteiro de navegação como nas entrevistas com experts. O contato 

direto com o consumidor e a abertura de um canal de relacionamento informal se 

torna uma ferramenta cada vez mais importante no meio digital. Estudos do Google 

mostram que as pessoas utilizam mecanismos de busca para tomar suas decisões, 

seja de compra, escolha de um restaurante, solicitação de serviços e demais 

atividades. Por isso, o “onde”, o “como” e o “para quem” se transformam no meio 

digital, já que a quantidade de informação fornecida se multiplica cada vez mais, 

promovendo a possibilidade de segmentações e canais assertivos e de 

personalização de comunicação.  

Com a observação dos players determinados, foi possível identificar como 

as marcas seguem seus potenciais clientes. 
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Figura 25 - Caminhos feitos pela marca Avon Store. 
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Figura 26 - Caminhos feitos pelas marcas: Beleza Na Web, Natura e O Boticário. 
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Figura 27 - Caminhos feitos pelas marcas: Quem Disse Berenice, Sépha Perfumaria e Netfarma. 

 

Foi possível notar que todos os palyers estão presentes nas mídias mais 

recomendadas pelos experts. Cada uma delas aborda seus clientes de maneiras 

diferentes, e Avon, Quem Disse Berenice e Beleza Na Web se destacam. Avon e 

Beleza na Web se destacam por comunicação adequada e alto investimento e 

Quem Disse Berenice se destaca pela qualidade da comunicação e identidade 

visual.  

Como mostrado, o caminho que as marcas percorrem é a captação do 

usuário através do Search ou da Rede De Display, perseguindo-o em diferentes 

momentos após a visita ao site. Com a insistência, as marcas têm o objetivo de 
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trazer estes novos usuários para a sua base de dados, e a conversa com eles se 

matém através de email marketing e demais ações que não foram estudadas.  

Este estudo buscou elencar as principais estratégias de Marketing Digital 

para e-commerces de cosméticos e, com a pesquisa efetuada, surgiram muitos 

insights pertinentes para o mercado. Nota-se que a marca Avon Store, mesmo que 

com alguns pontos a serem trabalhados e melhor estudados, se faz muito presente 

no dia a dia do internauta, que se mostra interessado nos produtos e assuntos 

abordados por ela. Mais uma vez a marca inova e traz uma das comunicações e 

ações mais atuais dentre os players estudados. O público alvo tem sido trabalhado 

de maneira muito esmiuçada e bem escolhida para o meio digital. Diferente das 

marcas Natura e O Boticário, a Avon se adaptou para este novo canal de vendas e 

novo canal de comunicação que é a Internet, trazendo inovação e recolocando-se no 

mercado.  

Mesmo que muito presentes, as marcas Natura e O Boticário têm ficado à 

sombra de Avon Store nas estratégias abordadas neste estudo.  Ambas optam por 

trabalhar de uma maneira mais tradicional e reativa enquanto que Avon se posiciona 

de maneira mais ativa e gera conteúdo relevante para seu público.  

Nas entrevistas com experts, foi feita a indagação do que eles consideram 

mais importante para o futuro do Marketing Digital para estas marcas. A estrategista 

do Google explica que  

Mais do que só aparecer com um anúncio legal para o usuário certo, 
é entender qual a necessidade dele e em qual momento ele quer ver isso. As 
meninas que estão se vestindo de manhã para trabalhar e tiram 5 minutos 
para usar seu celular poderiam ser impactadas por uma sugestão de look por 
uma marca como Avon, dizendo algo do tipo: tá com preguiça? Olha essa 
make, facinho de fazer em 5 minutos! A gente aqui no Google chama isso de 
Micromomento, é a nova tendência mais estudada agora. São as 
oportunidades que o mundo mega conectado fornece pra essas marcas hoje 
em dia. Você tem 5 minutos do cliente, então precisa estar ali na hora que ele 
precisa! 

 

Com esse relato da estrategista, este estudo conclui que as grandes marcas 

têm investido um valor bastante alto para alcançar o maior número de usuários 

qualificados possíveis, porém, muitas delas ainda precisam percorrer caminhos de 

atualização para não serem deixadas para trás no avanço tecnológico. A Avon se 

mostrou eficiente ao se comunicar com seus clientes, e tem dado o recado de que 

está online, mostrando querer garantir seu futuro neste canal. Assim como a 

estrategista do Google explicou, as marcas deste segmento precisam alinhar-se com 
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as necessidades de seus clientes e aproveitar as oportunidades que esse universo 

online fornece. 

Com as conclusões obtidas, este estudo ainda sugere a continuação de 

pesquisas para entender quais estratégias de Marketing Digital trazem, 

efetivamente, retorno de investimento para e-commerces de cosméticos, de maneira 

quantitativa e de maneira mais aprofundada.  

Pode-se sugerir, também, o aprofundamento do estudo a respeito do 

posicionamento de cada player presente nesta pesquisa no meio digital, 

contrapondo o posicionamento no meio tradicional e entender se para comunicar-se 

com consumidores online é preciso mudar o tom, alterar estratégias e se adaptar ao 

invés de apenas manter o que se tem feito nos demais canais de distribuição.  

Ainda pode-se dar continuidade a uma pesquisa que comprove quais 

estratégias são feitas para diferentes segmentos de e-commerces e se elas são as 

mesmas contempladas neste estudo. 
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