
  

 

 

MARKETING DIGITAL E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE COMPRA 
DO PÚBLICO UNIVERSITÁRIO 

 

O marketing tradicionalmente praticado a décadas pelas empresas, vem sendo aprimorado para 
atender as demandas de um novo mercado: o de consumidores do mercado online, que buscam 
uma nova experiência de compra e venda por meio das plataformas digitais e redes sociais. 
Surge então o marketing digital, uma ferramenta de auxílio na identificação, captação, 
entendimento e satisfação de clientes online. Com base nesta nova perspectiva de atuação do 
marketing, insere-se a análise comportamental de jovens que estão cada vez conectados em 
múltiplas plataformas e que exigem das empresas a adoção de recursos diferenciados para a 
venda de produtos online à esta parcela de consumidores. O presente trabalho objetiva 
compreender a influência do marketing digital no processo de consumo de jovens universitários 
de uma instituição particular de ensino da cidade de Juiz de Fora/MG. Desta forma, buscou-se 
por meio da realização de um estudo de caso em uma instituição de ensino particular da cidade 
de Juiz de Fora/MG, captar a influência do marketing digital na experiência de compra de 
universitários de 18 a 35 anos. Foi possível concluir que o marketing digital é uma ferramenta 
essencial para a prática do comércio virtual e que sua prática junto às redes sociais é expressiva, 
tendo em vista a extensa permanência de jovens nestas plataformas. Além disso, práticas de 
marketing digital devem levar em consideração as expectativas e necessidades dos 
consumidores buscando satisfazê-las. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MARKETING DIGITAL. JOVENS. COMÉRCIO 
ELETRÔNICO. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O cenário econômico mundial vem atualmente passando por diversas mudanças 
associadas à globalização e a era digital que estão remodelando as relações entre empresas e 
clientes e a forma como as organizações têm orientado estratégias para a melhoria da 
administração de seus negócios. Novas ferramentas publicitárias têm sido desenvolvidas, 
principalmente aquelas relacionadas aos meios de comunicação digital, buscando reduzir custos, 
atingir um público específico e maximizar resultados e a eficácia de anúncios e propagandas, 
gerando vantagem competitiva para a empresa em relação aos demais concorrentes (KOTLER, 
KELLER, 2006). 

Entende-se que a internet se tornou ferramenta imprescindível para a vida das pessoas, 
inclusive sendo utilizada como ferramenta básica para as organizações atuais. Neste contexto 
surge o marketing digital, uma ferramenta específica para atuar junto ao público online, através 
de práticas voltadas para o e-commerce, sendo também um dos responsáveis por criar 
oportunidades de negócio dentro do ambiente virtual, aprimoramento estratégias operacionais, 
auxiliando na fluidez da comunicação entre clientes e empresários, promovendo a captação de 
novos clientes, fidelização de consumidores e buscando satisfazer as necessidades dos usuários 
de maneira personalizada (VAZ, 2010). 



  

 

Para Kotler e Keller (2006), o marketing tem sido amplamente praticado no ciberespaço 
o que gera uma concorrência cada vez maior no mercado online, sendo importante o 
conhecimento das estratégias de marketing digital disponíveis para uso das empresas na busca 
pelo atendimento ao cliente de maneira satisfatória.  

Com base na contextualização sobre o marketing, buscou-se junto a 10 universitários 
de faixa etária de 18 a 35 anos, captar a influência do marketing digital no processo de compra 
online. 

A questão problema que o trabalho apresenta é como o marketing digital é capaz de 
influenciar jovens na compra de produtos online? As hipóteses para responder tal questão 
partem da necessidade de analisar o marketing em três aspectos, sendo eles a atualidade, o 
interesse e a curiosidade. O marketing digital é um tema atual, capaz de contribuir para a 
mudança de comportamento de compra de diversos usuários da rede online. Outra questão 
associada ao tema é o interesse que o tema despertou no pesquisador. Por fim, o marketing 
digital é envolvido pelo aspecto da curiosidade, onde estudiosos e usuários podem buscar sanar 
dúvidas associadas ao uso e a influência deste tipo de marketing na compra e venda de produtos 
online. 

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é compreender a influência do 
marketing digital no processo de consumo de jovens universitários de uma instituição particular 
de ensino. Os objetivos específicos são contextualizar o marketing, apresentando a tipologia, 
composto e comportamentos associados ao uso de e-commerce, compreender o marketing 
digital, analisar o processo de compra de jovens de uma instituição particular no que compete 
a compra online e a influência do marketing digital neste processo. 

A metodologia fez uso de duas tipologias de pesquisa, sendo elas a revisão bibliográfica, 
buscando em livros e artigos informações para contextualizar o marketing e as práticas de 
marketing digital e o uso do método de estudo de caso, que visa conhecer o comportamento de 
uma determinada parcela de pessoas em relação a um determinado fenômeno (MARCONI, 
LAKATOS, 2011). 

O trabalho dividiu-se da seguinte maneira: após a introdução sobre a temática com a 
apresentação do contexto, objetivos e metodologia que nortearam o trabalho, o mesmo foi 
sistematizado em três partes. Na parte 1 encontra-se o referencial teórico e é apresentada uma 
contextualização breve sobre o marketing, abordando a tipologia e demais características 
associadas a esta estratégia organizacional. Ainda nesta parte, encontra-se o marketing digital, 
ferramenta amplamente utilizada no e-commerce como meio de influenciar o processo de 
consumo das pessoas que utilizam a internet. A parte 3 apresenta a metodologia utilizada para 
a efetivação da pesquisa. A parte 4 refere-se a análise referente a um estudo de caso realizado 
em uma instituição particular de ensino da cidade de Juiz de Fora, descrevendo a amostra de 
pesquisa e os principais resultados encontrados com base no uso de um questionário estruturado. 
Por fim, encontram-se as considerações finais do trabalho. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O MARKETING 
 

O marketing durante muitos anos foi tema pouco conhecido e difundido no Brasil, 
porém nos dias atuais circula livre e comum entre os diversos setores econômicos e produtos 
das organizações (GOUVEIA, 2016).  



  

 

Para Richers (2000) o advento promissor e acelerado do marketing está relacionado a 
três fatores específicos como a substituição das importações e modificação da economia do país 
em uma esfera industrializada que procura investir em tecnologia e melhoria contínua. O 
segundo fator está relacionado com a influência das instituições de ensino que difundem de 
maneira gradativa o conceito de marketing nos cursos como administração e logística por 
exemplo. O terceiro fator é o papel da mídia escrita ou falada que faz uso muitas vezes em 
excesso da palavra e dos conceitos do marketing. Porém o conceito de marketing gera no mundo 
acadêmico uma discussão acerca do local ou criador (COBRA, BREZZO, 2010).  

Existem diversas definições de marketing, idealizadas por autores distintos e que vem 
sendo aprimoradas com o decorrer do tempo. A primeira menção a palavra ocorreu em 1935 
com a definição apresentada pela American Marketing Association (AMA), que entendeu 
marketing como sendo o desempenho das atividades de negócios que direcionam o fluxo de 
bens e serviços dos produtores para os consumidores (AMA 1935 apud KOTLER, KELLER, 
2006). 

Marketing é uma função gerencial, que busca ajustar a oferta da organização a 
demandas específicas do mercado, utilizando como ferramental um conjunto de 
princípios e técnicas. Pode ser visto, também, como um processo social, pelo qual são 
reguladas a oferta e a demandas de bens e serviços para atender às necessidades sociais. 
É, ainda, uma orientação da administração, uma filosofia, uma visão (ROCHA, 1999 
p.15).  

Com base neste fragmento destaca-se que o marketing é entendido também sob a 
perspectiva social sendo um regulador do mercado ou até mesmo um parâmetro que define a 
visão de uma organização. 

Segundo Philip Kotler, (2005, p. 13) “marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e 
entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro”. Já Casas (2007, 
p.15) afirma ser o marketing: 

Uma área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações 
de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, 
visando alcançar determinados objetivos da organização ou indivíduo e considerando 
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações causam no bem-
estar da sociedade (LAS CASAS, 2007 p.15). 

Para Neves (2001, p.15) o marketing é o “processo de planejamento e execução de 
criação, estabelecimento de preço, promoção e distribuição, de ideias, produtos e serviços para 
criar intercâmbios que irão satisfazer as necessidades do indivíduo e da organização”. 

Já de acordo com Cobra e Brezzo (2010, p.9), o marketing é uma espécie de “função 
organizacional e um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor para os 
clientes e para administrar o relacionamento com os clientes de forma a beneficiar a organização 
e seus públicos de interesse”. 

Pelo simples fato de existir uma alta concorrência no mercado de hoje, que o marketing 
possui um papel fundamental em qualquer organização. É no setor de marketing que se reúne 
grande parte da inteligência competitiva da empresa, realizando diversas analises e 
planejamentos estratégicos, como por exemplo uma análise SWOT do mercado, buscando 
colocar em evidência, Pontos Fortes, Pontos Fracos, Ameaças e Oportunidades, para facilitar o 
entendimento sobre o mercado (KOTLER, 2012). 



  

 

Isso permite construir uma diretriz para que a organização possa compreender os reais 
problemas que seus consumidores enfrentam, podendo então oferecer o produto/serviço certo 
da forma correta para resolve-los. Dessa maneira acaba impulsionando o crescimento, 
fidelizando clientes, entre diversas outras vantagens que o marketing pode oferecer pela 
empresa (COBRA, BREZZO, 2010). 

No atual cenário econômico, o marketing é uma das principais ferramentas que vem 
sendo utilizada por empresas que querem se manter vivas no mercado. Ajudando cada vez mais 
a alavancar as vendas, uma vez que também é decisivo em relação à promoção dos 
produtos/serviços (KOTLER, 2012). 

Outra particularidade importante do marketing é sua capacidade de gerar valor para os 
consumidores, indo muito além das características tangíveis do produto. Para evidenciar melhor 
podemos usar o exemplo da Apple. Todos os seus produtos possuem um design exclusivo, 
porém, por dentro todos sabemos que existem diversas concorrentes no mercado com a 
qualidade tão boa quanto e até com preços mais acessíveis. Então o que faz a marca ter tantos 
consumidores? É simplesmente o valor agregado à marca que foi entregue graças ao marketing 
(KOTLER, 2012).  

 
2.2 E-COMMERCE 
 

Com o advento da internet, o processo de compra e venda passou por uma profunda 
transformação, fazendo surgir uma nova modalidade de transações denominada e-commerce ou 
comércio virtual. Este tipo de prática permite que o consumidor possa estabelecer um canal 
direto com o produto que deseja, podendo este estar em diversas lojas ao mesmo tempo, com a 
praticidade de realizar compras, trocas, vendas, devoluções, sem ao menos sair de casa ou do 
trabalho, ou até mesmo realizando tal atividade enquanto caminha, se diverte, etc (SEBRAE, 
2014). 

Comércio eletrônico é aquele comércio realizado por meio da internet. Este é o 
conceito mais simples e amplo que se pode formular. Nesse conceito estão incluídos 
diversos tipos de relações comerciais, seja entre empresas e consumidores, o chamado 
B2C (business to consumer), empresas e empresas, o B2B (business to business), 
consumidor e consumidor, o C2C (consumer to consumer), entre outros (SEBRAE, 
2014, p.7). 

O Brasil está entre os dez países que utilizam a Internet de forma relevante em acesso. 
Os serviços bancários home banking se destacam. Nessa situação há um crescimento acentuado 
do e-commerce, superando inclusive a taxa de crescimento anual apresentada pelos Estados 
Unidos da América, no ano de 2009 (RAMOS et al, 2011) 

O comércio eletrônico vem provocando mudanças na forma de organização das 
empresas e nas relações entre elas e os fornecedores e clientes. Um exemplo é o crescimento 
observado nos Estados Unidos, onde o e-commerce atingiu a soma de 55 bilhões de dólares só 
no ano de 2003.  

Segundo Felipini (2006), no Brasil o comércio eletrônico faturava nos anos iniciais ao 
seu surgimento mais de 1 bilhão de reais ao ano. Atualmente, o Ebit, empresa que mede a 
reputação das lojas virtuais por meio de pesquisas com consumidores reais, afirma que só em 
2017 o faturamento do comércio eletrônico apresente um crescimento do e-commerce em torno 
de 12%, atingindo faturamento de R$ 49,7 bilhões. 



  

 

A prática do e-commerce apresenta vantagens, desvantagens e funcionalidades que 
surgem como meio de incrementar a prática do comércio eletrônico. O e-commerce traz 
vantagens tanto para as empresas quanto para os usuários. Algumas das ações que fazia com 
que o preço das mercadorias se elevasse foram eliminadas, como por exemplo: o intermediador 
que comprava as mercadorias para revendê-la no comércio, e só a partir de então seria repassada 
ao consumidor.  

As principais vantagens do e-commerce para os compradores, são a economia de 
tempo e dinheiro, localizando os melhores fornecedores e produtos pelos menores 
preços; redução da mão de obra; automatização do processo de compras (pedidos de 
cotação, ordens de compra); consolidação automática e melhor gerenciamento da 
carteira de compras da empresa, além de ligação automática com fornecedores de 
logística e financiamento (COUTO, et al., 2017, p.2). 

Bulhões (2008), afirma que através de conexões eletrônicas com clientes, fornecedores 
e distribuidores, o comércio eletrônico incrementa eficientemente as comunicações de negócio, 
para expandir a participação no mercado, e manter a viabilidade de longo prazo no ambiente de 
negócio. Para os vendedores, esta é uma redução de custos nas transações, e no estoque. 
Abertura de novos mercados tanto no Brasil quanto no exterior e a introdução de novos produtos 
de maneira rápida e eficiente. 

A desvantagem do e-commerce é de que a Internet fornece a sensação ao consumidor 
de anonimato, que em alguns casos pode levar a fraude, o que não impediria que 
fossem feitas também no tradicional. Há distribuição de mercadorias, sem controle de 
qualidade; o varejo virtual está começando a ter problemas como: falhas nas gerências, 
distribuição, logística, entre outros; ele substitui a venda face a face, reduzindo a mão 
de obra; oferece custo competitivo, sem retorno para a sociedade. É importante a 
segurança da informação para o usuário e para a empresa, e que o usuário na maioria 
das vezes é o principal responsável por essa segurança. O autor fala também de como 
agir e pensar para uma maior segurança dessas informações (FONTES, 2006, p.34). 

O comércio eletrônico trouxe ainda desvantagens como o aumento do número de 
desemprego, diminuição da qualidade dos produtos entregues aos clientes. O contato físico com 
a mercadoria também não existe mais neste tipo de comércio, impossibilitando que o mesmo 
possa tocar o produto que está comprando. Esse problema atinge também o fator controle de 
qualidade, pois o cliente irá ter contato com o produto apenas quando o mesmo for entregue na 
residência, e só a partir de então poderá verificar se o produto apresenta realmente as 
características que foram anunciadas (JÚNIOR, 2007). 

A realidade é que o e-commerce cresce no mundo inteiro. Quem deseja ampliar sua 
empresa e atingir um público alvo de qualidade não tem para onde fugir. Na condição do 
comercio atual, para entrar na competição e ficar sempre um passo á frente dos seus 
concorrentes, não somente é preciso aderir ao e-commerce, como é preciso ter planejamento 
adequado. 

 
2.3 MARKETING DIGITAL 

 
As empresas passaram a identificar um novo perfil de consumidor, que sabe dos direitos 

e deveres, prioriza a segurança e busca qualidade e atendimento diferenciado para satisfazer 
suas necessidades de compra na internet. Desta forma, surge o marketing digital, uma 



  

 

ferramenta de motivação de consumo voltada para o universo online, explorando as diversas 
plataformas digitais para alcançar o cliente desejado. 

Para compreender a representatividade do marketing digital é importante conhecer, 
mesmo que de forma substancial, o processo de criação da internet. A origem da internet que 
conhecemos hoje, submete-se basicamente a reação do governo americano ao projeto Sputnik 
1 da União Soviética, projeto esse, que foi responsável pela produção e lançamento do primeiro 
satélite artificial da história, onde este satélite concluía uma orbita em volta da Terra em cerca 
de noventa minutos, emitindo sinais de rádio, capazes de serem recebidos por qualquer pessoa 
que possuísse um rádio receptor (MADUREIRA, 2007). 

No fim da década de 50, os EUA criaram uma instituição de investigação, nomeada 
Advanced Research Project Agency (ARPA). Um dos principais objetivos desta instituição foi 
a fundação de uma rede de comunicações, entre os locais mais delicados do sistema de defesa 
Norte-Americano (CARVALHO, 2006).  

Esta rede de comunicações, por sua vez, deveria ser muito resistente, pois no caso de 
receberem algum ataque nuclear, haveria a destruição de pelo menos parte da rede e seria 
preciso que a comunicação fluísse, sem eventualidades entre as regiões não afetadas. Deveria 
também, fornecer confiança aos usuários, isto é, atuando em perfeitas condições de recepção, 
independente dos incidentes capazes de influenciar seu funcionamento (CARVALHO, 2006). 

Para que a fluidez prosseguisse, os dados passaram a serem divididos em diversos 
pacotes que seriam conduzidos, de forma imediata, por inúmeras rotas disponíveis. Com este 
desmembramento dos dados em pacotes, os mesmos poderiam seguir vários caminhos 
diferentes, conectando receptores e emissores utilizando diversos caminhos, onde o único ponto 
em comum era o destino do sinal emitido (CORRÊA, 2013). 

Com o propósito de que todos os computadores pudessem estabelecer uma comunicação 
segura entre si, era preciso a criação de um protocolo de comunicações para regular a troca de 
mensagens. Os protocolos inicialmente elaborados foram denominados como Ligação 
Interativa de um Terminal com computador remoto (TELNET) e File Transfer Protocol (FTP) 
(CARVALHO, 2006). 

A rede de computadores pioneira foi estabelecida entre quatro universidades, sendo elas: 
Universidade da Califórnia - Los Angeles; Stanford Research Institute, Universidade de Utah 
e Universidade da Califórnia em Santa Bárbara nos Estado Unidos, possibilitando estudiosos a 
compartilharem remotamente informações e recursos. Originou-se então em 1969 a ARPANET 
que continuou sua expansão durante anos. Posteriormente, o Departamento de Defesa dos EUA 
desfez a ARPANET e a substituiu pela rede da NSF, renomeada para NSFNET, mas que ficou 
popularmente conhecida em todo o mundo, como a Internet (CORRÊA, 2013). 

Com base no exposto até o momento, entende-se que o marketing na era digital passou 
a aprimorar algumas estratégias tradicionais de abordagem e relacionamento com o cliente, já 
que o mesmo deixou de ser um mero expectador no processo de compra e passou a ser um 
sujeito detentor de exigências que para o sucesso de uma organização, devem ser satisfeitas 
pelas empresas e negócios (COSTA et al., 2015). 

 A popularização da internet e a mudança no cenário tecnológico também influenciaram 
a expansão do uso do marketing digital pelas empresas, orientando estratégias de venda para o 
ciberespaço (COSTA et al., 2015). 

Atualmente, a internet é predominantemente, o maior meio de comunicação do mundo 
graças a sua incrível história de popularização durante a década de 90 nos Estados 
Unidos e início dos anos 2000 ao redor do mundo. O marketing digital se tornou mais 



  

 

frequente devido a essa expansão pelo globo com a seguinte ideia: Mais pessoas, mais 
consumidores. Contudo, [...] o público que usa a internet não compra os produtos ou 
serviços pelo modo clássico de persuasão do cliente, mas sim é influenciado a comprar 
algo com base em informações objetivas. Essas informações podem ser desde as 
especificações do produto até mesmo a opinião de outra pessoa (COSTA et al., 2015, 
p.4). 

É preciso ressaltar que a essência do marketing ainda continua sendo a mesma, mesmo 
no marketing digital, onde é possível encontrar consumidores em busca de satisfação das suas 
necessidades através da compra, fato que deve ser estudado pelas organizações para gerar 
competitividade e fidelização do cliente, ou usuário (SANTOS, 2014). 

Apesar disso é possível encontrar definições específicas sobre marketing digital como 
a dada por Las Casas (2006) que denomina marketing digital como uma ferramenta de transação 
eletrônica entre o produtor e um consumidor, que envolve a prestação de um serviço ou a 
comercialização de um determinado produto. Os meios para tal, envolvem desde e-mails e 
portais, até as redes sociais.  A prática do marketing digital envolve o que Ubeda (2011) chama 
de os oito P’s do marketing digital, como demonstrado na figura 1. 

 

 

Figura 1: Os 8 P’s do marketing digital 
Fonte: Ubeda (2011, p.1). 

 
As ferramentas do marketing digital envolvem desde as redes sociais, até estratégias 

mais elaboradas como links patrocinados e o próprio e-commerce já mencionado anteriormente. 
Assim como o marketing tradicional, o marketing digital também pode ser subdividido em 
categorias baseadas no tipo de estratégia a ser adotada pela empresa junto a relação de compra 
e venda com o cliente (SANTOS, 2014).  

Para Fonseca (2014), cada tipo de ferramenta do marketing digital envolve uma 
estratégia específica de atuação nas redes, como acontece com o marketing de conteúdo, 
amplamente praticado em blogs onde se publica conteúdo relevante para atrair a atenção do 



  

 

cliente. Outra estratégia é o chamado marketing viral, comum em redes sociais como o 
Facebook e Instagram onde o objetivo é ampliar a divulgação para o maior número de pessoas 
possível.  

Aliado a escolha da melhor ferramenta de marketing digital está a análise 
comportamental do consumidor buscando entender suas necessidades e criar uma forma de 
atendê-la de maneira segura, confiável e rápida, fornecendo a este cliente todo suporte 
necessário para que a experiência de consumo do mesmo seja satisfatória (FONSECA, 2014). 

Esta afirmativa é complementada por Sampaio e Tavares (2017), ao afirmarem que o 
consumidor atual que faz uso da internet para comprar algum produto ou buscar algum serviço 
é multifacetado, conhecedor de seus direitos e deveres. Este tipo de consumidor realiza suas 
compras online pela praticidade, agilidade e segurança que deposita nos meios digitais para 
satisfazer suas necessidades de consumo. 

Os consumidores estão vivendo num mundo onde à antiga assimetria de informações 
entre vendedores e clientes não existe mais. A internet resolveu isso de maneira 
exemplar e radical. Hoje o consumidor pode encontrar várias opções do que procura, 
descobrir como funcionam os produtos, comparar suas características e contar a 
avaliação de clientes reais e especialistas (LEMOS, 2014, p.34). 

O processo de decisão da compra de um produto ou serviço mesmo que através do 
ciberespaço envolve sete etapas distintas que são: o reconhecimento da necessidade (desejo), 
busca de informações (influências), avaliação de alternativas antes da compra (avaliação e 
escolhas), compra propriamente dita (aquisição), consumo (uso dos bens ou serviços 
adquiridos), avaliação pós-consumo (satisfação ou insatisfação) e descarte (SAMPAIO, 
TAVARES, 2017). 

Ao compreender estas etapas de decisão de compra praticadas por todos os 
consumidores, muitas vezes de maneira involuntária e imperceptível, uma empresa é capaz de 
orientar suas estratégias de marketing para captar junto ao público alvo as potencialidades para 
desenvolver propostas de marketing direcionadas e personalizadas para os clientes (SAMPAIO, 
TAVARES, 2017). 

Entende-se, portanto, que a compra e venda de produtos via internet não está baseada 
somente em questões técnicas de análise do consumidor. Deve-se concentrar esforços também 
no processo de pós-venda e considerar cada indivíduo como um agente multiplicador, capaz de 
influenciar a decisão de compra de um cliente através de uma análise subjetiva e particular 
sobre a experiência de compra do mesmo.  

Além disso, o marketing online deve considerar que no e-commerce, o cliente necessita 
sentir-se seguro tanto durante a troca de dados na rede, quanto confiança na qualidade do 
produto a ser adquirido. Ao satisfazer tais expectativas, uma empresa amplia as chances de 
fidelização do cliente via e-commerce. 

 
3. METODOLOGIA 

 
A metodologia fez uso de duas tipologias de pesquisa. A primeira foi a revisão 

bibliográfica, efetuando buscas em livros e artigos informações para contextualizar o marketing 
e as práticas de marketing digital. Em seguida, utilizou-se do método de estudo de caso, que 
visa conhecer o comportamento de uma determinada parcela de pessoas em relação a um 
determinado fenômeno (MARCONI, LAKATOS, 2011). 



  

 

A pesquisa de campo adotou o método de estudo de caso sobre a influência do marketing 
digital na vida dos jovens, a princípio, de universitários de uma instituição de ensino privado 
da cidade de Juiz de Fora – MG. 

O comportamento dos jovens no ambiente online exige uma análise já que esta parcela 
da população se encontra em uma idade de dúvidas, questionamentos, com grande influência 
da tecnologia, onde observa-se um número crescente de jovens fazendo uso constante do celular 
para a resolução de problemas, pesquisas escolares, socialização, dentre outros aspectos. 

Sendo assim, compreender os fatores que influenciam os jovens no momento da compra 
via e-commerce favorece as empresas que se encontram no ambiente virtual que ao 
caracterizarem e conhecerem seus jovens clientes, podem orientar estratégias direcionadas para 
este público e adquirir vantagem competitiva no mercado virtual. 

 
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

A instituição escolhida para a prática deste trabalho atua na oferta de ensino privado 
desde o pré-escolar até a faculdade, atuando junto a crianças, jovens e adultos da cidade de Juiz 
de Fora.  

Criada em meados de 1940, a instituição trabalha pela qualidade do ensino colaborando 
para o aprimoramento da oferta educacional na cidade de Juiz de Fora, sendo amplamente 
premiado pelos órgãos públicos e privados da cidade. 

A etapa de caracterização da amostra envolveu a identificação de parâmetros como 
gênero e renda buscando compreender o contexto e o entendimento acerca do consumo, 
ressaltando a faixa etária de pesquisa entre 18 e 35 anos. Optou-se por entrevistar o mesmo 
número de homens e mulheres no intuito de não gerar influência nos resultados obtido. 

 

 

Gráfico 1: Sexo dos entrevistados 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Ao analisar o perfil dos entrevistados no que diz respeito ao gênero, percebeu-se que o 
sexo feminino e masculino ambos correspondem em 50% do total da amostra recolhida.  

Já em relação a renda familiar verificou-se que 50% dos participantes possui renda 
familiar entre R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 e os outros 50% possui renda entre R$ 3.001,00 a 
R$ 8.000,00.  
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A análise da renda é importante já que para Sampaio e Tavares (2017) ao identificar a 
renda familiar pode-se inserir o indivíduo em uma determinada classe social subjetiva e 
possibilitar um melhor entendimento sobre o comportamento de consumo dos mesmos. 

 

 
Gráfico 2: Renda dos entrevistados 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

O questionário utilizado por esta pesquisa foi o do tipo estruturado, onde foram 
apresentadas seis questões e junto a elas alternativas de respostas já prontas com o objetivo de 
quantificar as respostas. Inicialmente houve a abordagem dos participantes no horário de 
intervalo do turno noturno (concentração de jovens por conta das faculdades) onde houve a 
explicação sobre a pesquisa e o objetivo da mesma. Após o participante estar de acordo e 
confirmar sua possibilidade para entrevistas foram feitas seis perguntas aos mesmos buscando 
dentre as alternativas já descritas, a que melhor se enquadrava na resposta do participante. A 
primeira pergunta foi: Qual a rede social que você mais utiliza? As respostas podem ser 
observadas no gráfico 3. 
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Gráfico 3: Rede mais utilizada 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
Na liderança foram citados WhatsApp e o Instagram sendo a diferença de apenas 3% 

dentre os entrevistados. Diferente do que defendeu Las Casas (2014) onde o Facebook era uma 
das mídias mais utilizadas pelos jovens, o Instagram e o WhatsApp passaram a modificar este 
cenário de uso, sendo então redes mais indicadas para a prática de estratégias de marketing 
digital para o público jovem. 

O Youtube não foi incluso na pesquisa, por conta de que o autor não enxergava uma 
interação tão intensa entre vendedor e cliente, por tanto, após estudos, podemos observar que 
sim, há uma interação grande, então fica para uma próxima oportunidade a inclusão da rede 
social, Youtube na pesquisa. 

A segunda questão buscou captar a frequência com que os participantes utilizavam as 
redes sociais e o resultado encontra-se no gráfico 4. 
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Gráfico 4: Frequência com que utiliza as redes sociais 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Para 81% dos entrevistados o uso das redes sociais já faz parte do cotidiano sendo 
utilizadas com muita frequência ao longo do dia. Apenas 11% afirmou fazer uso moderado das 
redes sociais, enquanto 8% raramente utiliza.  

Este tipo de relação entre o jovem e as redes sociais está associado ao uso massivo da 
internet nos dias atuais, que envolve os usuários em uma rede de conexões onde estar online é 
mais importante do que estar presente em algum lugar (SAMPAIO, TAVARES, 2017). 

Além da frequência de uso, os participantes também foram convidados a responder 
sobre o tipo de uso que fazer das redes sociais e as respostas foram as seguintes. 

 

 
Gráfico 5: Finalidade de uso das redes sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Ao analisar a finalidade de uso, a maior parte dos entrevistados afirmou que a 
comunicação com amigos e familiares é um dos maiores objetivos ao utilizar as redes sociais, 
seguido da busca por informações. Através dessa informação, pode-se compreender um dos 
preceitos do marketing que é o de entender a necessidade do cliente e buscar satisfazê-la.  

Aliado a esta questão questionou-se se o marketing influencia o comportamento de 
consumo do entrevistado e as respostas foram compiladas no gráfico 6. 

             

 
                        Gráfico 6: Influência do marketing na compra online  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Os participantes da pesquisa alegaram que em 91% dos casos de consumo online o 
marketing adotado por uma empresa contribuiu para a decisão de compra pelo produto, seja 
através de um banner visto em algum site ou outra estratégia de divulgação. Este cenário é 
confirmado por Oliveira e Machado (2015), que alegam que grande parte dos consumidores 
online são motivados a comprar por meio de propaganda que recebem ao longo da experiência 
de navegação na internet, sendo importante para uma empresa, conhecer o perfil, as 
necessidades e o comportamento dos consumidores para criar estratégias de divulgação 
específicas para estes clientes. 

A partir da motivação da necessidade de compra de um produto, o consumidor digital 
busca informar-se sobre a empresa ou produto no intuito de evitar problemas relacionados a 
insegurança na hora da compra. Desta forma, foi perguntado aos entrevistados quais os canais 
utilizados por eles para buscar informações adicionais sobre uma oferta ou produto e os 
resultados são descritos no gráfico 7. 
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Gráfico 7: Canais de informações adicionais sobre um produto 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Por meio dos resultados do gráfico 7, observa-se a relevância em criar estratégias de 
marketing digital também em outros meios além do site da própria empresa, como acontece 
com links de publicidade que podem ser utilizados em redes sociais por exemplo.  

Vale ressaltar que assim como aponta Sampaio e Tavares (2017), o processo de compra 
online exige a observação, por parte das empresas, dos estágios comportamentais de compra do 
consumidor, identificando suas necessidades e criando um canal de comunicação e proximidade 
com o cliente online, dando ao mesmo segurança na hora da compra, confiabilidade e qualidade 
no atendimento, inclusive buscando captar junto a pesquisas de satisfação e pós venda, meios 
de aprimorar os serviços prestados.  

“[...] cabe aos profissionais do marketing investir em mais garantia e segurança nas 
publicidades e propagandas ofertada para os consumidores com o objetivo de satisfazê-las e 
fidelizar, já que cada consumidor tem seus gostos e necessidades diferentes” (SAMPAIO, 
TAVARES, 2017, p.16). 

No marketing digital esta perspectiva de atuação se faz ainda mais necessária já que o 
usuário digital se tornou um novo modelo de cliente, mais bem informado, detentor de direitos 
e deveres, além de um consumidor que sabe o que procura e está sujeito à influências das 
propagandas online. No caso dos jovens, esta influência deve estar alinhada a uma estratégia 
que identifique os canais de maior frequência de navegação e oriente para tais as ferramentas 
de marketing mais adequadas ao público que se deseja conquistar. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A realização desta pesquisa teve por objetivo analisar a influência do marketing digital 
para os jovens universitários tendo como base de análise um estudo de caso realizado com 
estudantes de uma instituição particular de ensino da cidade de Juiz de Fora – MG. Buscou-se 
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também identificar quais as redes sociais que mais influenciam a vida dos jovens consumidores 
e como as mesmas podem influenciar a decisão de compra no ciberespaço. 

 Constatou-se que o marketing é uma prática comum nas empresas e a tecnologia aliada 
a massificação da internet permitiram ampliar a influência do universo online na vida das 
pessoas, através da criação de ferramentas capazes de facilitar a vida dos indivíduos, sendo o 
processo de compra e venda de produtos uma das práticas influenciadas. 

Ao analisar os dados obtidos foi constatado que o marketing digital é capaz de 
influenciar a decisão de compra de usuários jovens principalmente quando praticados nas redes 
sociais de maior uso como Instagram e WhatsApp. É através dessas redes que o usuário é 
convidado a se aproximar da empresa e a manter um contato próximo tirando dúvidas e melhor 
se informando antes de realizar um compra, gerando uma sensação de confiança e segurança. 

Através do marketing digital pode-se estabelecer um canal mais expressivo de 
comunicação com os clientes e conhecer os pontos que carecem de melhoria no serviço prestado 
ou produto. Por meio dos dados coletados junto aos entrevistados pôde-se concluir que o 
marketing digital é relevante e que o comércio online é uma realidade, sendo uma estratégia 
competitiva no mercado. 

Infelizmente ainda há muitas empresas que enxergam o Marketing com uma visão muito 
simples. Acreditando que se resume na distribuição de flyers e na criação de comerciais. Pode 
não parecer, mas enxergar o marketing dessa forma, pode resultar no insucesso do 
empreendimento, levando a empresa a falência. Vale lembrar que atualmente, os consumidores 
estão correndo dos anúncios indesejados que estão cada vez mais presentes em suas vidas. Cabe 
ao marketing desenvolver boas técnicas para encontrar os consumidores corretos, evitando 
qualquer tipo de insatisfação do cliente em relação ao seu anúncio.  
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