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MARKETING

Pode-se entender Marketing com um conjunto de ações que visam
desenvolver etapas de criação, planejamento e desenvolvimento de

produtos e serviços, com o intuito de satisfazer a necessidade do cliente
e abrangem técnicas de comunicação que visam mostrar para o

consumidor a importância de se obter tal produto.
 

“A ciência e arte de explorar,
criar e proporcionar valor para
satisfazer necessidades de um

público-alvo com rendibilidade.”

Philip Kotler (1931 -) 

 Foi de Philip Kotler as seguintes afirmações sobre marketing:
“Marketing é o conjunto de atividades humanas que tem por 

objetivo a identificação e a satisfação das necessidades e 
criação de desejos"

 
 

"marketing é também um processo social, no qual indivíduos 
ou grupos obtêm o que necessitam e desejam através da 
criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros



   Cobra (1992, p. 29) diz que “marketing é mais do que uma
forma de sentir o mercado e adaptar produtos ou serviços – é
um compromisso com a busca da melhoria de qualidade devida
das pessoas [...]”. 

    Dessa forma, podemos entender o marketing não é apenas
uma área que trabalha para lançar produtos e serviços no
mercado, mas, uma forma de interação com ele, buscando a
melhoria da qualidade de vida em seu ambiente de atuação. 

Dentre os diversos tipos e formas de se fazer esse serviço, tem-se
o Marketing digital, que tem ganhado cada vez mais espaço
atualmente, devido ao avanço tecnológico e a necessidade de um
atendimento dentro da própria residência da pessoa. Sendo assim,
cada vez mais esse tipo de marketing vem ganhando espaço, mas
você sabe o que é Marketing digital?

Marketing digital pode ser
definido como todas as ações
que visam apresentar, divulgar,
promover, oferecer um serviço
utilizando meios digitais, e em
um mundo tão tecnológico
como o nosso sua utilização
tem se tornado cada vez mais
crescente. Esse tipo de
estrutura permite criar
produtos e serviços
direcionados a um cliente
específico. 

O progresso tecnológico é uma das disciplinas mais inovadoras dos
últimos anos. Nesta era tecnológica, novas formas de
comunicação surgiram entre as sociedades. Expirado Para cada
vez mais adeptos da Internet, as discussões nas redes sociais
nunca pareceram Atualmente, o mesmo, uma ferramenta que
permite mais comunicação entre as pessoas Em todo o mundo, é
fácil e rápido. Os usuários dessas plataformas são Os requisitos são
cada vez maiores, além de uma forma de entretenimento, eles
também passam a usar as redes sociais, Use-o também para
analisar empresas e suas marcas e serviços, Permite o
estabelecimento de uma relação direta entre o provedor e o
consumidor e influencia o poder 



Descreveremos a seguir, algumas ferramentas que podem ser
utilizadas no Marketing digital:

SEO ou Search Engine Optimization: 
 ele favorece a procura pelo google,
otimizando as páginas que tem
assuntos relacionados ao tópico em
questão.

SEM ou Search Engine Marketing:
semelhante a técnica de SEO, mas
para ter um bom posicionamento no
google deve-se pagar.  Utiliza
mecanismo de funil de compras.

Inbound Marketing ou Marketing de
Conteúdo: utiliza a técnica de
facilitar com que o cliente o
encontre e conheça o seu trabalho.

e-Commerce, Comércio eletrônico
ou vendas on-line: é a intercessão
entre o que se entende por
comércio tradicional e os meios
digitais de venda.

E-mail Marketing ou Marketing por
correio eletrônico: usado na busca
de novos clientes e para
comunicação com os mesmo, é o
e-mail utilizado de uma forma
comercial.



Com o tempo, tudo está mudando, novas tecnologias surgem, a
economia e o mercado Mudar, então as empresas devem mudar
sua maneira O negócio. Costumava ser o foco da produção em
massa e resultados, hoje, agora Personalize produtos e serviços
para retornar o atendimento ao cliente de uma determinada
maneira pessoal. Portanto, todos os departamentos da empresa,
especialmente o departamento de marketing que é o alvo deste
encontro O aprendizado requer adaptação a cada uma dessas
mudanças.
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