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RESUMO 
 
 

Pesquisas realizadas mostram que a Internet encontra-se em fase de crescimento e está sendo 
muito bem aceito pelo público, as lojas virtuais estão ocupando espaço no mercado, portanto este 
trabalho final de Graduação tem como objetivo identificar as vantagens que a Loja Estilo 
Campeiro tem ao utilizar a Internet para divulgação e estratégia de venda. A pesquisa foi definida 
como um estudo de caso de natureza qualitativa de caráter exploratório, já que se utilizou uma 
boa bibliografia e informações de pessoas que entendem do assunto para obter as respostas do 
problema em questão. Os principais autores utilizados nesta pesquisa foram: KOTLER, Philip; 
VASSOS, Tom; GUROVITZ, Hélio, além de artigos da Internet falando sobre a publicidade na 
Internet. 
 
 
Palavras-chave: Internet, divulgação, estratégia de venda. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Research conducted shows that the Internet is in the growth phase and is being very well 
accepted by the public, the virtual stores are occupying space on the market, so this work end of 
Graduate aims to identify the advantages that the Shop Style Campeiro has to using the Internet 
for distribution and sales strategy. The research was defined as a case study of a qualitative nature 
of exploratory nature, which is already used a good bibliography and information of people who 
understand the subject to find answers to the problem in question. The main authors used in this 
survey were: KOTLER, Philip; VASSOS, Tom; GUROVITZ, Helium, in addition to articles on 
the Internet talking about advertising on the Internet.  
 
 
Keywords: Internet, dissemination strategy for the sale. 
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INTRODUÇÃO 
 

A escolha deste tema se justifica pela necessidade de identificar as vantagens e 

desvantagens da utilização da Internet como estratégia de venda e divulgação de uma empresa ou 

produto e mostrar o que este meio possibilita e também as limitações que nela se encontram. 

Através de uma pesquisa realizada pela agência de marketing na Internet (EMARKET), foi 

constatado que empresas que investem em publicidade on-line na maioria dos casos obtém 

lucros.  

Segundo Raymond (2002), a Internet tem deixado os investidores bastante entusiasmados, 

já que se acredita que a vida tornou-se diferente e mais facilitada nessa nova era digital, e vem 

sendo cada vez mais utilizada por um grande número de empresas e profissionais para conseguir 

vantagens competitivas nos seus campos de ação. 

A informação que pode ser disponibilizada na Internet, através de páginas Web, é um 

poderoso meio de publicidade, que as agências de propaganda e os publicitários utilizam, muitas 

vezes para divulgação e estratégia de venda de empresas ou produtos, acredita Bruner (1998).  

O site é um endereço dentro da Internet que permite acessar os arquivos e documentos 

mantidos no computador de uma determinada pessoa, empresa ou instituição. Eles podem contêm 

informações de lojas, produtos, localização, entre outras.  

A Estilo Campeiro é uma loja de indumentárias gaúchas que possui um site completo e 

interessante. A loja fica localizada na avenida Walter Jobim 381, bairro Patronato. 

A pesquisa identificou se a loja Estilo Campeiro obtém algum retorno através do uso da 

Internet e quais são eles. Foram verificadas as estratégias de venda pela Internet através do site 

da loja.   

Há várias formas de estratégia de vendas hoje em dia no mercado. As empresas precisam 

de meios que facilitem sua divulgação e diferenciação para obter resultados de lucros positivos. 

Uma das estratégias é a utilização da Internet através de publicidade, segundo PINHO (2000).   

Pinho (2002) também afirma que o uso da Internet é uma das possibilidades que 

publicitários, agências e lojistas vêm encontrando para vender seus produtos. Além de ser um 

meio que requer menos investimento se comparado aos tradicionais para divulgação, ainda traz 

comodidade e facilidade para os clientes, já que não precisam sair de suas casas para conhecer os 

produtos e efetuarem a compra. 
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Segundo outra pesquisa realizada pelo Interactive Advertising Bureau (IAB), nos Estados 

Unidos á publicidade on-line teve um crescimento de 35% em 2006 em uma comparação dos 

dados de 2005, movimentando US$ 16,9 bilhões de dólares. 

No site de compras e-bit pode ser verificado que cerca de 4.598.677 consumidores 

fizeram avaliações nas lojas virtuais cadastradas, isto prova que este meio é importante e controla 

muitas pessoas em um pouco espaço de tempo e ao mesmo tempo, por isso é preciso explorá-lo 

mais para poder compreendê-lo e utilizá-lo. 

De acordo com Antonio Carlos, funcionário e responsável pelo site da loja Estilo 

Campeiro, cerca de 350 pessoas se cadastraram no site por mês. E segundo registrado no site1 a 

Estilo Campeiro obteve 158.882 visitas de 1º de Agosto de 2005 a 06 de outubro de 2007.  O 

que esta pesquisa pretende saber é se os clientes realmente são fiéis às informações contidas no 

site e identificar se realmente funciona como estratégia de venda e divulgação. 

Os profissionais da área de comunicação social, publicidade e propaganda, devem 

conhecer e entender as várias maneiras de se atingir o público, e a publicidade on-line é uma 

delas, portanto é importante saber como ela funciona, para que se possa trabalhar com ela. Já que 

segundo Raymond (2002, p.130), “... nos últimos anos a Internet têm provocado um nível 

altíssimo de entusiasmo”. 

            O objetivo principal desta pesquisa é identificar quais vantagens a Estilo Campeiro tem ao 

utilizar a Internet como meio de divulgação e estratégia de venda, para isso foram estudados 

temas como Internet, estratégia de venda, publicidade na Internet e a loja Estilo Campeiro, e por 

fim foi realizada pesquisa bibliográfica e aplicado questionário com o publico da loja, permitindo 

assim uma analise dos dados e a resposta para o problema apresentado pelo projeto: “O uso da 

Internet como estratégia de venda e divulgação traz quais vantagens para a loja Estilo Campeiro 

de Santa Maria?”. 

 

  

 

                                                 
1 In: http://www.estilocampeiro.com.br/loja/. Consultado em 06 de outubro de 2007. 
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Capítulo 1 

INTERNET: 

 

Segundo Gzinkota (2001), a Internet surgiu desde a II Guerra Mundial, Vannevar Bush 

foi encarregado de unir vários cientistas para descobrir algumas formas de aplicar a ciência a 

operações de guerra, e voltou a sua atenção para uma maneira de poder trocar informações 

mundialmente. Em 1969, o Departamento de Defesa dos EUA estabeleceu um programa 

chamado ARPANET, que tinha como propósito fornecer comunicações seguras entre as 

organizações e suas defesas, logo depois a Fundação Nacional de Ciências criou uma rede 

semelhante, a NSFNet que se tornou à base da Internet. 

Gzinkota lembra também que em 1989, Tim Bernes-Lee, do CERN criou três coisas que 

fizeram com que a rede explodisse de vez: o HTML (é a maneira de criar documentos e formatar 

páginas para o uso da rede), o URL (é o local que o documento ou arquivo se hospedam na 

Internet) e o HTTP (é ele que permite a transferência de som, imagem, vídeos entre outros 

elementos através da Internet). 

Segundo Gzinkota (2001: 465), a Internet é: 

“Uma rede mundial de redes de computadores interligadas que transmitem 
dados e tornam possível a troca de informação”. 

 

A Internet possui uma quantidade de dados montada por empresas e organizações, a rede 

mundial (World Wide Web) está crescendo a cada tempo, e umas das duas principais razões disso 

é a facilidade do uso, que permite que tanto os consumidores quanto as empresas utilizem-na 

facilmente e também a rapidez que as informações são passadas, a troca de informações, dados, 

imagens, entre outras que ocorre entre os públicos mais amplos, afirma Gzinkota (2001). 

“A Internet tem se mostrado cada vez mais como uma importante 

ferramenta para o terceiro setor. Além de ser um espaço de comunicação e de 

divulgação onde qualquer organização pode construir sua página que, por sua 

vez, pode ser acessada por pessoas das mais diversas partes do mundo, a web 

tem se mostrado também um ótimo meio para a prática da economia solidária 

e do comércio justo”. 2  

 

                                                 
2 In: http://www2.uol.com.br/aprendiz/guiadeempregos/terceiro/noticias/ge150305.htm#1. Consultado em 05 de 
outubro de 2007. 
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Por ser um meio que permite que haja uma interatividade entre as pessoas, permitindo que 

sejam feitas avaliações no tempo real, e permitindo uma maior segmentação, a Internet pode ser 

uma importante jogada no marketing, acredita a agência de marketing da Internet, EMARKET.  

Segundo Gzinkota a cada minuto surge um site novo na rede, este crescimento deve-se a 

três motivos, os negócios que se desenvolveram entre os computadores interligados dentro da 

empresa e fora dela que permitem a conexão do comércio eletrônico na Internet, as conexões 

mais rápidas para uma comunicação efetiva e por fim o número de consumidores que possuem 

acesso à Internet seja do trabalho ou de casa. 

Os comércios eletrônicos incluem as atividades que as empresas usam da Internet para 

auxiliar na troca de produtos, em 2001 mais de 97% das grandes empresas possuíam site na 

Internet e 53% a usavam para atividades de venda e em 2002 EUA obteve 63,7 milhões de 

compradores on-line, afirma Gzinkota (2001).  

O fato de ter uma conexão mais rápida fez com que a Internet se tornasse um instrumento 

de marketing eficiente, para se ter uma idéia em 1990 havia apenas cerca de mil hospedeiros da 

Internet, em 1999 este número já passava para mais de 90 milhões, Gzinkota afirma ainda que o 

uso da Internet dobra a cada 18 meses. 

Se forem comparadas as formas de divulgação através dos meios de comunicação, a 

Internet sairá com vantagens, segundo registrado3, pois utilizando os recursos às mensagens 

poderão ser transmitidas a qualquer horário e em qualquer lugar, já que fica no ar durante 24hs.  

Segundo Gurovitz (1999) as diferenças entre empresas na web e empresas tradicionais 

são: as empresas tradicionais são seguidoras, defensivas, geram conflitos entre os múltiplos 

canais, entendem os clientes, tem história e marca forte, têm estrutura e negócios crescentes 

precisam de reestruturação para as novas oportunidades, já as empresas baseadas na web  são 

pioneiras, reinventam o negócio, são ágeis, flexíveis e inovadoras, entendem a regra do comércio, 

são livres para construir uma nova visão de mundo e criam a oportunidade. 

A troca de informações com os clientes através da Internet será muito mais fácil, pois 

dúvidas e respostas podem chegar de forma rápida e momentânea, coisa que nos outros meios 

não é possível. A facilidade de os clientes poderem efetuar compras on-line contribui já que não 

haverá necessidade de deslocamento, até para aquelas pessoas que não têm muito tempo para sair 

                                                 
3 In: http://www.portugal-linha.pt/anunciar.html. Consultado em 08 de novembro de 2006. 
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e fazer compras, o preço da utilização da Internet em comparação com os outros meios possui um 

custo extremamente mais baixo.   

Para Vassos (1997), sem dúvidas o principal objetivo de marketing pela Internet, é o de 

venda do produto, porém o mais importante  é o de gerar lucros e estabelecer relacionamento de 

longo prazo. Para aproveitar plenamente a oportunidade via Internet, a empresa deve evitar ter 

um foco estreito, deve ver a Internet como um meio de comunicação de baixo custo que ajuda a 

alcançar mercado mais amplo. 

A Internet segundo KOTLER (2003), oferece diversas possibilidades para se conduzir os 

negócios com maior praticidade e eficiência: 

 “... é possível exibir mais informações sobre a empresa e os produtos - 
e vendem-se os produtos – em sites que operam 24 horas por dia, 7 dias para 
semana; compra-se com mais eficácia, pois se utiliza a Internet para identificar 
mais fornecedores, emitir requisições on-line, fechar transações em bolsas de 
mercado, procurar pechinchas em leilões on-line e em mercados de bens 
usados; colocam-se pedidos, fecham-se negócios e efetuam-se pagamentos a 
fornecedores e distribuidores com mais rapidez, a menor custo, por meio da 
construção de extranets com os parceiros; Recruta-se com mais eficácia, por 
meio de serviços de emprego on-line e entrevistas eletrônicas; oferecem-se 
melhores informações e treinamento aos empregados e aos fornecedores pela 
Internet; facilita-se a comunicação entre empregados e entre estes, a sede 
social e os mainframes mediante o uso de intranet, na qual se incluem boletins 
informativos, informações pessoais, informações sobre produtos, módulo de 
aprendizado eletrônico, programação de eventos da empresa, e assim por 
diante; Promovem-se os produtos em área geográfica muito mais ampla; 
Aumenta-se a eficiência das pesquisas sobre mercados, os clientes potenciais e 
concorrentes, explorando-se profusão de informações existentes na Internet, 
constituindo-se grupos de foco e realizando-se levantamentos on-line; Enviam-
se anúncios, cupons, amostras e informações a solicitantes ou a clientes-alvo; 
Personalizam-se ofertas, serviços e mensagens para cada cliente e melhora-se 
substancialmente a logística e as operações, utilizando-se a Internet.” Kotler 
(2003:106). 

 

A Internet oferece uma ótima comunicação para compra e venda, e os benefícios tendem a 

aumentar com o passar do tempo, segundo Kotler (2003), a Internet é algo indispensável nas 

empresas, acredita ele que a Internet não é apenas um canal de venda e que futuramente as 

empresas serão todas digitais. 

Kotler (2003) afirma que as empresas que utilizaram a Internet primeiro reduziram os 

custos em comparação com os concorrentes, um dos exemplos que Kotler cita é da Dell, que 
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apresenta um crescimento duas vezes maiores que os demais empresas de computadores e 

assumiu a liderança na sua categoria, a empresa GE também afirma ter economizado milhões de 

dólares nos orçamentos depois de ter requisitado produtos pela Internet, e a Oracle publicou em 

um anúncio que disse ter economizado mais de 1 bilhão com o uso da Internet para gerenciar seus 

próprios negócios. Com a Internet os consumidores terão mais informações sobre os 

fornecedores, e poderão ditar a hora e o local que querem ser abordados, identificando qual a 

melhor comunicação para abordá-lo, afirma Sheth (2002). 

Uma empresa virtual está em todo o lugar e não ocupa muito espaço, mensagens podem 

ser enviadas e recebidas ao mesmo tempo, e todos os tipos de produtos podem ser vendidos pela 

Internet, diz Kotler (1999), em 1999 havia mais de cem milhões de pessoas que se conectavam na 

Internet, desde aquela época já se apostava na Internet, pois quando em 1998 rendeu 20 bilhões 

de dólares, já estimavam que em 2002 chegaria a 327 bilhões. 

As empresas estão conectadas umas nas outras e ao mesmo tempo aos seus clientes, sem 

custo algum e atingindo todo o mundo no mesmo instante, os fornecedores identificam os 

consumidores e os compradores têm facilidade em identificar as melhores empresas e produtos. 

À distância e o tempo não são mais problemas graças a essa tecnologia, e afirma ainda Kotler 

(1999) que as empresas que não apostarem na Internet poderão desaparecer do mercado. 

Kotler (1999: 250) acredita que: “A revolução digital abriu as portas para que novas 

empresas iniciantes e de nicho com pouco capital alcançassem o mercado mundial”. 

Gzinkota também afirma que: 

“O comércio eletrônico expandiu-se na Internet primariamente por 
causa do seu impacto potencial em quatro áreas principais das práticas 
empresariais. Essas áreas incluem a redução de custos, redução de estoque, a 
melhoria de serviços ao cliente e as oportunidades de desenvolvimento de 
mercado e produtos”.Gzinkota (2001: 469). 

 

A Internet abrange todos os tipos de empresas, sendo elas pequenas, médias ou grandes, 

uma vez que é muito fácil conectar-se a um servidor, e mesmo as menores empresas podem fazer 

isso internamente. Diz Gzinkota (2001). 

Assim, segundo Levine (1995) se deseja vender informações, a Internet é um veículo 

natural de divulgação. Se o objetivo é vender produtos é necessário agregar informações de valor 
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que enriqueçam sua apresentação e despertem as curiosidades dos usuários. O potencial dado 

pela possibilidade de interação entre o usuário e a informação e pela utilização de hipertextos, 

vídeo, som, gráficos, texto, animação, etc.; permite e exige ampla criatividade. Deste modo é 

possível, eficientemente, fornecer informações úteis e expor produtos para divulgação e venda. 

Por fim, é de se ressaltar que as empresas estabelecem diferentes objetivos de venda para 

suas forças de venda, algumas destinando maior tempo à base de clientes atuais, outras para 

novos produtos, e há ainda modelos de funções diferentes tais como assistência a clientes 

insatisfeitos e orientação de produtos. Afirma Cláudio Goldeberg em relação à estratégia de 

venda através da Internet. 
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Capítulo 2 

PUBLICIDADE NA INTERNET  

           

 A Internet deixou de ser um mero instrumento de pesquisa e se tornou uma forte 

ferramenta de marketing, publicidade e vendas muito eficiente e eficaz. A cada dia mais pessoas 

compram pela Internet, popularizando o Comercio eletrônico, que realmente apresenta grandes 

ofertas para os consumidores. Para o Empresário de comércio tradicional estar na rede não é 

regra obrigatória, mas com certeza é essencial para não perder terreno para o concorrente, afirma 

o site Internet positiva4. 

De acordo ainda com o site, o Brasil apresenta um dos maiores índices de crescimento, 

em usuários de Internet no mundo. As políticas e incentivos tem contribuído para essa realidade, 

como o Programa Computador para todos e também a queda nos preços dos computadores e 

serviços de acesso a Internet. Hoje estar na Internet já faz parte da vida do cidadão, seja para 

trabalhar, comprar, vender, estudar e para o lazer. 

De acordo com Janal (1997), a Internet oferece vantagens e desvantagens. Na hora de 

iniciar um site, ou loja virtual, uma empresa deve ter uma loja on-line, pois pode atingir um 

público mundial, além de fazer negócios com um mercado afluente, como já foi dito, a Internet é 

uma loja que fica aberta 24hs por dia, indiferente do fuso-horário, atingir os consumidores 

quando eles menos esperam, ou quando estiverem prontos para a compra, pois muitas vezes os 

clientes entram na loja só para olhar, ou quando descobrem o valor do produto desistem da 

venda, assim quando eles estiverem dispostos a comprar a loja estará aberta em tempo integral. 

Pesquisa realizada pela PricewaterhouseCoopers5 mostra que o uso da publicidade na 

Internet teve um crescimento de 30% no ano de 2006, chegando a 12,5 bilhões nos EUA. Em 

2004, a utilização dos anúncios havia chegado a 9,4 bilhões, o que mostra que a propaganda na 

Internet vem tendo um alto crescimento, o que mostra que empresas que utilização desde meio 

está tendo expansão. 

LOPES (2002), mostra através de pesquisa realizada de 1997 a 2001, as vendas mundiais 

de mercadorias e serviços na Internet, os negócios entre empresas gerou em 1997, US$ 8 milhões 
                                                 
4 In: http://www.webpremio.com/blog/doc-como-vender-pela-internet-18.html. Consultado em 22 de outubro de 
2007. 
5 In: http://www.1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/u1t91u105617.shtml. Consultado em 10 de novembro de 2006. As 
informações da pesquisa são baseadas em dados de 15 das maiores empresas de venda de anúncios na Internet e teve 
apoio do grupo IAB (sigla em inglês para Escritório de publicidade interativa). 
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de dólares, em 2001 chegou a 183 milhões de dólares, nos serviços financeiros pulou de 1,2 

milhões de dólares em 1997 para 5 milhões de dólares em 2001, enfim, num saldo total da 

pesquisa, em 1997 a geração de lucros foi de 11,342 milhões de dólares, já em 2001 esse total foi 

205,514 milhões de dólares. 

Outra pesquisa fornecida pela ICD Brasil mostra os gastos dos consumidores do Brasil, 

Ásia, Europa e Estados Unidos nas lojas virtuais nacionais e internacionais nos últimos anos. Nas 

lojas nacionais, no Brasil foi em 26%, na Ásia 35%, Europa 59% e Estados Unidos 90%, nas 

lojas internacionais teve no Brasil 74%, na Ásia 65%, na Europa 41% e Estados Unidos 10%. O 

que mostra que a venda pela Internet está em crescimento. 

"Com o aumento da penetração da [conexão por] banda larga ampliando ainda mais o 

modo como mensagens são enviadas, devemos continuar a ver um ambiente favorável para 

maiores gastos com publicidade na Internet", disse o sócio da empresa David Silverman, em um 

comunicado.6 

Em outro estudo realizado pela Online Publishing, da empresa de análise e Marketer7 em 

2004, o uso da Internet como forma de mídia para fazer publicidade cresceu num ritmo acelerado, 

mais do que no uso da web de um modo geral, o que gerou um alto faturamento. Um aumento de 

38% em comparação com 2003, o que gera uma expectativa de um crescimento muito grande no 

futuro. "O consumo de notícias na rede está em constante aumento", disse Ezra Palmer, diretor de 

uma empresa de divulgação pela Internet.8 

Os internautas, termo utilizado para quem navega na Internet, prestam uma atenção maior 

aos conteúdos, e melhor, por notícias da atualidade. E juntamente a isso os anunciantes levam 

mais em conta as possibilidades oferecidas pela rede. Um dos fatores que está levanto ao 

aumento da prática do uso dos consumidores da Internet é a utilização por uma conexão mais 

rápida e barata, conhecida como banda larga, e também a mudança de hábitos, que agora 

preferem ler as notícias na Internet que em “papel”. (site da folha9). 

 

De acordo com Vassos (1997) uma vez que se esteja pronto para lançar um site, a uma 

lista de objetivos que se pretende alcançar, entre elas está: vontade de criar um conhecimento do 

                                                 
6 In: http://www.1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/u1t91u105617.shtml. Consultado em 10 de novembro de 2006. 
7 In: http://www.1.folha.uol.com.br/folha/informatica/u1t124u18837.shtml. Consultado em 10 de novembro de 2006. 
8 In: http://www.1.folha.uol.com.br/folha/informatica/u1t124u18837.shtml. Consultado em 10 de novembro de 2006. 
9 In: http://www.1.folha.uol.com.br/folha/informatica/u1t124u18837.shtml. Consultado em 10 de novembro de 2006 
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produto, estabelecer relacionamento com clientes potenciais, criar um cadastro de clientes 

potenciais, estabelecer um relacionamento com clientes e fornecedores, conduzir pesquisa de 

mercado, oferecer suporte pós-venda, gerar tráfego para sua loja, gerar tráfegos para os parceiros 

do canal, gerar trafego para a divisão de marketing direto, estabelecer patrimônio de marca, gerar 

indicações para conexões recíprocas, gerar modificações de oportunidades de empregos, 

convencer visitantes a adicionar seu site na lista de bookmarks, levar os clientes potenciais ao 

longo do ciclo de vendas: do conhecimento ao interesse, do interesse ao desejo, do desejo a 

ação.10 

Segundo estudos realizado pela DoubleClick e pela Information Resources11, nos EUA, a 

publicidade On-line, faz com que as vendas no mundo cheguem a 6,6%, em média, o que traz 

grandes retornos, pois concluiu-se que estes anúncios na Internet têm uma grande influência na 

hora de decidir pela compra, pois aumenta a consciência de marca. 

Outro estudo realizado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico12 comprova que a 

Internet é uma grande influenciadora na hora da decisão de compra.  

 

“Para cada transação efetivamente realizada de forma eletrônica, a 
Internet é diretamente responsável por pelo menos quatro outros negócios 
fechados em outros canais, inclusive presenciais, como lojas e supermercados, 
afirma o diretor executivo da entidade, Cid Torquato. 'Nos Estados Unidos, a 
relação é de nove para um”. 

 

 

 Esta afirmação amplia de forma significativa à importância do uso dos banners, dos 

serviços de comparação de preços e principalmente das lojas virtuais como canais de geração de 

negócios para os fabricantes de bens de consumo. Com isso a necessidade de investimento da 

publicidade na Internet vem crescendo a cada momento.  

O uso dos sites também permite que se possa abrir um novo canal de distribuição para a 

empresa e faz com que venda seus produtos. Se uma loja tiver como sustentar um mercado fora, a 

melhor forma para isso é o uso da Internet, se ela vende bem em uma loja convencional, a chance 

de que a Internet aumente suas vendas são boas, se for oferecido preços baixos, fará com que 

derrube a concorrência se ela não tiver on-line. Também permite que se faça vendas adicionais 

                                                 
 
11 In: http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/u1t124u9740.shtml. Consultado em 11 de novembro de 2006. 
12 In: http://www.mercatto.com/artigos.asp?id=1060. Consultado em 14 de novembro de 2006. 
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com mais facilmente, há uma interação com os clientes, pois eles podem verificar preços, formas 

de pagamento, modelo do produto, da forma que lhe for mais conivente, permiti que se use do 

áudio, desenho, imagem, ilustrações, coisas que envolvam os consumidores até de uma forma que 

mecha com seus sentimentos, para que se possam criar relacionamentos e vender seus produtos. 

Segundo site13: 

 

“Os sites de comércio eletrônico da Internet brasileira devem registrar 
este ano crescimento de 45% no faturamento frente a 2006, para R$ 6,4 
bilhões, prevê a empresa de pesquisa de mercado e-bit. A companhia, que 
recebe dados de mais de 700 lojas virtuais do país, estimou em R$ 4,3 bilhões o 
volume de compras de usuários brasileiros da Internet no ano passado, 
expansão de 72% sobre 2005 e considerada” bem acima da esperada “. No 
início do ano passado, a expectativa era de faturamento de R$ 4,1 
bilhões”.Fonte Reuters. 

 
 

Segundo Matéria publicada por Renato Cruz, colunista de O Estadão, no dia nove de 

setembro, tanto o uso da Internet como o tempo de uso está crescendo cada vez mais, o 

faturamento terá um crescimento de 30% a mais que no ano de 2006, podendo chegar a 470 

milhões. Ele acrescenta ainda, que fora o jornal que teve crescimento de 0,75%, os demais meios 

de comunicação tiveram uma queda no primeiro semestre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 In: http://www.lapublicidade.com. Consultado em 30 de setembro de 2007. 
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Capítulo 3 

3.1 Marketing Direto     

Segundo Bird (1991), existe o velho marketing direto que significava apenas as vendas 

direta, indiferente se por telefone, televisão, ou correio, E o novo marketing direto, que se define 

como informações sobre pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, e a comunicação com uma alta 

persuasão customizada e maior teor informativo. 

Ainda de acordo com o autor, a base para o novo marketing direto é a informação. E hoje 

em dia devido aos grandes avanços tecnológicos, é possível formar grandes bancos de dados com 

informações importantes sobre as pessoas, podendo até ter um conhecimento individualizado dos 

consumidores e assim agir sobre eles. A grande possibilidade gerada pela Internet permite que se 

possa ter um contato direto com as pessoas independente se está presente fisicamente, o contato 

com muitos e instantaneamente. 

Portanto para Bird (1991) o marketing direto possui duas importantes funções: conhecer o 

nome das pessoas, além de um relacionamento continuo com as pessoas já conquistadas 

(clientes). 

O propósito principal do marketing direto é de isolar os clientes e compradores como 

indivíduos e construir um relacionamento prolongado com eles para benefício deles e melhores 

lucros da empresa, permitindo, desta forma, que a empresa possa conhecer melhor o seu cliente, 

sabendo precisamente aquilo de que ele necessita, ficando assim, muito mais fácil efetuar-lhe 

uma venda ou oferecer-lhe um serviço, diz Bird (1991). 

Para Bird (1991) apenas o Marketing direto possui o poder de atingir perfeitamente o 

público desejado segundo critérios de segmentação geográficos, demográficos, psicográficos e 

até mesmo de comportamentos de compras passadas; 

Por fim Bird (1991) conceitua o Marketing direto como um marketing de relacionamento 

contínuo entre a empresa e seu cliente que permite uma satisfação mutua e com a concretização 

de trocas e uma repetição contínua. O marketing direto bem feito está valendo hoje no mercado 

como um grande diferencial competitivo de melhor servir e manter seus clientes, porém é 

adotado apenas pelas empresas que possuem uma maior visão de negócio. 
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3.2 Promoção de Venda 
 

Muitas empresas investem em sites na rede para uma economia de custo, está é uma das 

maiores vantagens da Internet, algumas empresas chegaram a poupar milhões de dólares ao 

utilizarem uma estratégia de venda para a rede. Gzinkota (2001). 

Segundo Kotler (1998), a promoção de vendas é um dos fatores principais nas campanhas 

de marketing. A promoção de vendas oferece um incentivo à compra, e não uma razão para a 

compra, como a propaganda. As ferramentas de promoções de vendas são usadas pela maioria 

das organizações, incluindo fabricantes, distribuidores, varejistas, associações comerciais e 

industriais.  

Diversos fatores contribuem para o rápido crescimento da promoção de vendas, 

principalmente nos mercados de bens de consumo. A promoção de vendas hoje em dia é mais 

aceita pela alta administração como uma ferramenta eficaz de vendas, com fatores externos ela 

contribui para o aumento do número de marcas, uso mais freqüente de promoções pelos 

concorrentes, consumidores mais orientados para vantagens, maior demanda do comércio em 

obter vantagens dos fabricantes. (KOTLER, 1998). 

Segundo Kotler (1998), as promoções de vendas trazem respostas mais rápidas e 

mensuráveis em termos de vendas da propaganda e não tendem a trazer compradores em longo 

prazo nos mercados. A propaganda faz com que aumente a lealdade da marca, os clientes fiéis à 

marca não se deixam levar pelas promoções dos concorrentes, compram da determinada marca 

independente disso.  

Segundo Vassos (1997), para atingir um mercado-alvo local, ou até internacional, a 

utilização de sites é a forma ideal. Porém, as empresas podem fazer sites de abrangência a uma 

área restrita apenas se não tiver como distribuir para outros países ou, não tiver interesse nisso. 

 

O consultor Cláudio Goldberg14 firma que: 

 

“Em meio às diversas transformações que impactam as empresas, a 
tecnologia está criando alguns novos desafios. O livre fluxo de informações na 
Internet bem como o estabelecimento de novas formas de se fazer negócio faz 
com que uma das mais tradicionais atividades de mercado como a 
administração de vendas assuma importância cada vez maior. O marketing tem 

                                                 
14 In: http://www.guiarh.com.br/y44.htm. Consultado em 08 de outubro de 2007.  
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como objetivo gerar no consumidor a propensão ao consumo analisando as 
ameaças e oportunidades do macroambiente e  tem sua concretização efetivada 
através das atividades de venda que irão operacionalizar suas decisões e dar 
retorno obtendo informações do mercado. É através do plano de vendas que 
planejamos, direcionamos e controlamos as atividades de vendas de uma  
organização”. Cláudio Goldenberg. 

 

 

Os serviços aos clientes são melhorados com o uso da Internet, as empresas possuem um 

auto-atendimento ao cliente, que permite que ele tire dúvidas, sugestões ou até reclamações sem 

sair de casa, ou gastar com ligações, assegura Gzinkota (2001), ele ainda lembra que várias 

empresas usam a Internet como meio de comunicação com seus clientes para mantê-los 

atualizados sobre as mudanças ocorridas seja nos produtos ou na empresa. Outra vantagem que o 

autor cita ao usar a Internet como estratégia de venda é o fato de que ela fica 24 horas no ar, 

independente do local que o cliente reside, isso torna o contato mais prático e informal.  

Gzinkota (2001) afirma que: 

 

“A Internet permite que uma empresa comercialize os seus produtos no 
mundo todo e evite custos significativos  associados com a venda face a face. 
Mesmo as menores empresas podem vender os seus produtos no mundo inteiro 
com pouco mais do que uma homepage na rede e o uso de uma empresa  de 
entregas que tratam de todos os termos de exportação, bem como a remessa do 
produto”. Gzinkota (2001:471) 

 

Portanto, é preciso que isso seja esclarecido na hora de colocar sua empresa em um site. 

Pois é bom fazer links, para que isso seja dito no início, assim não será preciso carregar sua 

página com detalhes desnecessários e pode ser colocada mais informação sobre o produto ou 

empresa.  

 

De acordo ainda com o site Portugal-linha15 é preciso anunciar para que se possa fazer a 

divulgação de uma marca, e através da Internet, utilizando sites e banners se torna mais 

econômica e eficaz, pois além da enorme variedade de serviços e algo que não para nunca tem 

movimentação a todo o momento. 

                                                 
15 In: http://www.portugal-linha.po/anunciar.html. Consultado em 08 de novembro de 2006. 
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Através de uma integração de sons e imagens os sites permitem que possamos apresentar 

uma empresa e produtos de uma forma mais original, algo que não é possível nos outros meios, 

além de poder ser visitado em qualquer lugar do mundo. Uma vantagem do uso da Internet é que 

qualquer erro pode ser corrigido a qualquer momento sem que haja um prejuízo com impressão e 

distribuição, a comunicação com o cliente fica de forma mais fácil, pois é imediata, também pode 

ser usada para comunicação com fornecedores e agentes, já que pode ser também de uma forma 

controlada para que nem todo mundo possa ter acesso às informações. Para que se possam atingir 

objetivos voltados para uma empresa, que se trata da divulgação, vender, tirar dúvidas, o uso da 

Internet se torna indispensável. 

O acesso aos sites pode ser facilitado se for criativo, para envolver e chamar a atenção, 

para que leve o consumidor até o site. Outra consideração feita por Vassos (1997) é quanto ao 

fato de colocar telefones nos sites, é preciso colocar além do número local, também o número 

equivalente para longas distâncias, e verificar os locais que ele realmente funciona. Deixar claro 

também as áreas de entrega do produto, e forma como será feito, verificar a quantidade de dias 

que levará para o produto chegar até o local, para que não aja erro com uma previsão errada. A 

Internet tornou-se o novo meio de comunicação mais importante desde o uso da televisão, ela 

está redefinindo fundamentalmente o que se compreende sobre vendas e marketing, segundo 

Bruner (1998). 

Ainda segundo o autor, a pesquisa de mercado é um “briefing” disponível para a maioria 

das empresas que estão on-line. Há diversas informações e dados que os clientes cedem 

voluntariamente, basta às empresas pararem para observá-las. Algumas empresas permitem que 

os sites estudem padrões no comportamento e maneira dos usuários anônimos para poder através 

das informações passadas melhorar o site, voltando-se mais para o publico que se pretende 

atingir. 

A Lumina Marketing direto e Comunicações16, fez uma pesquisa que revelou os serviços 

mais utilizados pelas empresas nos sites brasileiros, onde o resultado foi, 84,9% possuem 

atendimento ao consumidor e atividades da empresa, em 82,9% aparecem o Histórico da 

empresa, 80,8% produtos e serviços, entre 66,8 a 11% das empresas incluem telefones, 

endereços, dados de desempenho, novidades dos produtos e serviços, ferramentas de busca e 

                                                 
16 In: http://www.lumina.com.br  . Consultado em 26 de maio de 2007. 
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oportunidades de emprego, e em menos de 10% das empresas colocam vendas on-line, serviços 

on-line, lista de perguntas freqüentes e links para outros sites. 

Segundo artigo publicado17, os profissionais que atuam nas estratégias de venda têm de se 

adequar às novas realidades do mercado, as empresas devem desenvolver uma cultura de 

estratégias para manter seus clientes, sendo criativos, despertando confiança, credibilidade da 

marca, entre outras. Ainda de acordo com o artigo, as empresas precisam fazer com que os 

clientes ao entrar nos seus sites sintam-se à vontade, é preciso ser eficiente no processo da venda, 

sendo honesto e entregando o que for prometido e no momento que se prometeu, e sempre que 

possível surpreendendo os clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  In: http://www.cesarromao.com.br/redator/item4942.html. Consultado em 08 de outubro de 2007. 
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Capítulo 4 

ESTILO CAMPEIRO 

 

"Você deve acreditar nos seus sonhos (...). Quando você menos esperar 
o seu sonho já se realizou. Ele pode demorar a acontecer, mas sempre vem se 
você acreditar e acima de tudo se tiver fé". Diz Lisete Fröhlich. 

 

Essa é a filosofia de vida da empresária, e proprietária da loja Estilo Campeiro, vencedora 

do Prêmio Mulher Empreendedora do RS, prêmio concedido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micros e Pequenas Empresas - Sebrae. O Prêmio Mulher Empreendedora é promovido pelo 

Sebrae Nacional e impulsionado no Rio Grande do Sul pela unidade estadual da Instituição. A 

iniciativa tem o objetivo de dar maior visibilidade às histórias de sucesso de mulheres 

empreendedoras brasileiras. O prêmio é uma das ações previstas no convênio de cooperação 

firmado entre o Sebrae Nacional, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a 

Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (BPW Brasil), 

reforçando o papel de destaque da mulher no empreendedorismo nacional. No País, foram 

registradas mais de 1,7 mil inscrições, sendo 137 no Rio Grande do Sul. 

       Segundo Lisete, ela nasceu na Linha 17 de Junho, município de Venâncio Aires. Filha de 

agricultores, começou a trabalhar desde criança, mas seu coração pulsava no compasso de seus 

sonhos: estudar e mudar de vida. Embora não esquecesse de suas origens, a "menina sonhadora", 

assim chamada por sua mãe, não aceitava sua condição e decidiu trabalhar ainda mais, na 

esperança de conseguir melhores condições de vida para sua família. 

Com o pouco que ganhava com a colheita do fumo, Lisete fez sua inscrição no vestibular 

de Pelotas. Foi aprovada. A empresária é graduada em Pedagogia, pós-graduada em 

Psicopedagogia e MBA em gestão empresarial, com ênfase em agronegócios. 

          A loja Estilo Campeiro nasceu de um sonho que tomou dimensões tão grandes que são 

quase inacreditáveis, graças à persistência da empresária. No início, a loja comercializava apenas 

selaria, mas, com uma clientela cada vez mais exigente, a empresária expandiu seus negócios. 

Pode-se dizer que, hoje, a loja Estilo Campeiro vende cultura, através da comercialização de 

pilchas, arreios, CDs, livros e bazar campeiro. 

Lisete diz que a capacidade de sonhar é um critério decisivo na hora de contratar 

colaboradores e revela ainda que: “Só contrato pessoas que têm um sonho e que acreditam em 
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sua realização”. 

            Quando abriu as portas, em fevereiro de 2001, a Estilo Campeiro ocupava um imóvel 

alugado com 60 metros quadrados. Hoje, a loja tem 463 metros quadrados e imóvel próprio. Sete 

pessoas atuam ao lado de Lisete, incluindo sua filha de 25 anos, que também é sua sócia. Parte 

dos produtos comercializados pelo estabelecimento ostenta a marca Estilo Campeiro. “Em 2008, 

pretendemos lançar 50 novos artigos com a nossa marca”, afirma Lisete, que já recebeu duas 

vezes o Prêmio Talentos Empreendedores do Sebrae estadual. 

A Estilo Campeiro oferece a seus clientes o bazar campeiro, produtos de marca própria, 

completa seção de pilchas masculinas, femininas e infantis, selas e arreios para todos os gostos, 

CDs com a boa música da terra, cartões postais, brindes, souvenires com lembranças da cidade, 

doces e produtos campeiros e todos os apetrechos para o bom chimarrão, afirma Lisete. A 

Empresa tem como missão Resgatar e fortalecer a cultura do Rio Grande, e seu tema é cultura, 

tradição e amor pelo Rio Grande. 

 A loja localiza-se na rua Walter Jobim, 381, bairro Patronato, Santa Maria, RS, atinge um 

público de todas as idades, mas as pessoas que mais consomem na loja variam de 25 aos 45 anos, 

da classe A e B, com curso superior e na maioria são do sexo masculino, afirma Michele, 

responsável pelo atendimento da loja. 

Segundo ainda Michele a Estilo Campeiro possui uma grande integração com seus 

clientes, oferece aos sábados as manhãs campeiras, com músicas ao vivo para os clientes e 

também cavalgadas para aqueles que gostam de andar a cavalo, está presente nas Feiras e 

exposições da cidade e região e utilizam praticamente todos os meios de comunicações para 

divulgar sua loja.  

 Um dos meios que a loja passou a utilizar em 2004, foi o uso da Internet, criando uma loja 

virtual, porém a divulgação do site só passou a acontecer em outubro de 2006, quando Antônio 

Carlos passou a gerenciar a publicidade da loja, o site é informado aos clientes através do cartão 

de visita da loja e boca-a-boca dos funcionários, e tem como objetivo principal divulgar a loja e 

em segundo plano a venda dos produtos. 
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Segunda ainda Antônio Carlos, o site possui em torno de 2.500 acessos por mês de 

pessoas diferentes, e em dezembro de 2006, próximo ao natal, chegou a mais de 4.000 acessos. 

Cerca de 350 pessoas se cadastraram no período do dia 01 a 20 de maio de 2007, as maiorias dos 

cadastros feitos são de fora do estado, sendo grande parte dos estados do Amazonas, Mato-

Grosso e Paraná.  

A loja sempre manda cartão virtual para os e-mails nos aniversários dos clientes 

cadastrados, e Segundo Antonio Carlos a loja recebe muitos e-mails perguntando sobre os 

produtos, a loja sempre manda respostas, algumas vezes com fotos dos produtos de modelos e 

cores diferentes, e com forma de pagamento.  

           A Empresa promove eventos tradicionalistas e os divulgam no site, com linguagem 

gaudéria, o que torna mais familiar à interação com os clientes, já que a proposta básica da 

empresa é divulgar e expandir o tradicionalismo gaúcho através da comercialização de produtos 

campeiros, destinados ao homem do campo e àqueles que apreciam e cultuam as raízes do nosso 

Estado. 
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7- METODOLOGIA 

 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Larousse Cultural, metodologia é o estudo 

dos métodos, são as etapas que se pretende seguir no projeto, é a forma que se conduz uma 

pesquisa.  

“A metodologia da pesquisa num planejamento deve ser entendida 
como o conjunto detalhado e seqüencial de métodos e técnicas científicas a 
serem executados ao longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os 
objetivos inicialmente propostos e, ao mesmo tempo, atender aos critérios de 
menor custo, maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de 
informação”.(BARRETO; HONORATO, 1998). 

 

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa: 

“A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e 
técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e 
o pesquisador é o instrumento-chave”. Silva (2001:20). 

                                   

A pesquisa também pode ser considerada Quantitativa, pois trabalha com gráficos e com 

um questionário com perguntas fechadas e abertas, que segundo Silva ( 2001), permite mensurar 

opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes, através de uma amostra que represente a 

população de forma estatisticamente comprovada. 

Ela possui um caráter exploratório, que segundo Gil (2002), tem como objetivo obter 

respostas para o problema em questão pode utilizar referencias bibliográficas e também 

entrevistas com pessoas experientes ao assunto, geralmente assume a forma de estudo de caso, 

neste caso, foi um estudo da loja Estilo Campeiro.  

 
“Estudo de caso: consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 
Caracterizado por ser um estudo intensivo. É levada em consideração, 
principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos 
os aspectos do caso são investigados. Quando o estudo é intensivo podem até 
aparecer relações que de outra forma não seriam descobertas”. (FACHIN, 
2001, p. 42). 
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Como técnica desta investigação foi utilizado um questionário, que segundo Young e 

Lundberg (apud Pessoa, 1998) são perguntas que deve ser respondido pelo informante, ele deve 

ser objetivo e não muito extenso, e deve haver um esclarecimento sobre a contribuição do 

informante ao responder o questionário. 

Cada questionário possuía 10 questões, sendo que delas, sete perguntas foram de 

múltiplas escolhas, fechadas com uma série de respostas possíveis a fim de verificar a relação dos 

clientes com o site da loja estilo Campeiro e três perguntas abertas, para que os clientes pudessem 

expressar suas opiniões. 

Em primeiro momento foi feita uma pesquisa com o responsável pelo site da loja Estilo 

Campeiro Antônio Carlos, depois foi realizada na Loja, nos dias 26,27 e 28 do mês de outubro de 

2007, 20 questionários com reais clientes da loja Estilo Campeiro. 

No primeiro momento do processo do projeto foi feita uma pequena entrevista com 

responsável do site da loja, para poder conhecer detalhes sobre a loja, sobre o propósito de criar o 

site, o processo de desenvolvimento do site e saber a opinião dele sobre o que o site tem 

influenciado nas vendas. 

Após realizar pesquisas bibliográficas e construir o projeto, foi possível construir o 

questionário para obter algumas respostas que se pretendia conhecer, este questionário passou 

pela supervisão da orientadora, e logo depois  foi aplicado na loja com 20 clientes. 
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8 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram aplicados 20 questionários com os clientes da loja, nos dias 26, 27 e 28, no mês de 

outubro, no horário das 14:00 as 18:00hs da tarde, cada questionário possuía 10 questões que 

abordavam a relação do cliente e o site da loja. 

Foram verificados todos os questionários respondidos, sendo feita uma análise das 

respostas, para obter os resultados estabelecidos na pesquisa, podendo confirmar ou confrontar os 

dados pressupostos.  

O questionário começou perguntando a idade do consumidor, e encontrou como resposta 

o seguinte:  

 

                                                      1) Idade:  

14 a 19 anos 1 

20 a 29 anos 3 

30 a 39 anos 8 

40 a 49 anos 6 

Acima de 50 anos 2 

 

De acordo com as respostas pode ser visto que a loja possui um freqüentador de todas as 

faixas etárias, porém os seus públicos freqüentadores são os com idade de 30 aos 39 anos.  

Segunda a responsável da loja a faixa etária atingida pela loja vai dos 25 aos 45 anos, o 

que confere de certa forma com a pesquisa aplicada. 

A questão seguinte é para poder identificar a atuação do público freqüentador da loja. 
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                                            2) Profissão  

Professor 1 

Empresário 4 

Militar 3 

Estudante 2 

Odontólogo 1 

Aposentado 2 

Bancário 1 

Funcionário Público 1 

Músico 2 

Atendente 1 

pediatra 1 

agrônomo 1 

 

   A loja classifica-se como uma loja que atende a todos os gostos e principalmente pra 

quem aprecia a música da região e coisas da terra, atingi principalmente pessoas da classe A e 

B, com curso superior completo. 

O que o questionário mostra é que possui um publico bem variado, atingindo todas as 

áreas e profissões, e que tem seu foco voltado à classe média. 

     A pergunta que vem depois está relacionada ao sexo do freqüentador da loja Estilo 

Campeiro. 

 

 

Das respostas recebidas, foi concluído que a loja conhece bem seu público-alvo, pois dos 

20 entrevistados, 14 são homens e apenas 6 são mulheres, o que coincide com a informações 

passada pela responsável da Estilo Campeiro. 

             

                                                        3) Sexo  

Masculino 14 

Feminino 6 
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A maioria das pessoas entrevistadas que compram na loja são clientes de 1 a 2 anos. 

A seguinte questão já se refere mais diretamente à proposta do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

  

 Está questão foi decisiva para os entrevistados continuassem a responder o questionário. 

E dos 20 que responderam ao questionário obteve-se um total de 13 pessoas que conhecem o site 

e a partir desta questão as respostas obtidas são relacionadas às 13 pessoas, o que representa mais 

da metade das pessoas envolvidas. 

De acordo com os questionários respondidos pode se perceber que a Internet é usada pelos 

consumidores, e é o que Gzinkota (2001) diz quando afirma que A Internet está crescendo a cada 

tempo, e umas das duas principais razões disso é a facilidade do uso, que permite que tanto os 

consumidores quanto as empresas utilizem-na facilmente e também a rapidez que as informações 

são passadas, a troca de informações, dados, imagens, entre outras que ocorre entre os públicos 

mais amplos. 

Este resultado comprova o que site da folha relatou, que os internautas, termo utilizado 

para quem navega na Internet, prestam uma atenção maior aos conteúdos, e melhor, por notícias 

da atualidade. E juntamente a isso os anunciantes levam mais em conta as possibilidades 

oferecidas pela rede. Um dos fatores que está levanto ao aumento da prática do uso dos 

4) Cliente da Loja a quanto tempo? 

Menos de um ano 3 

1 a 2 anos 15 

3 a 5 anos 2 

Mais de 5 anos 0 

                            5) Conhece o site da loja?  

sim 13 

não 7 
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consumidores da Internet é a utilização por uma conexão mais rápida e barata, conhecida como 

banda larga, e também a mudança de hábitos, que agora preferem ler as noticias na Internet que 

em “papel”. ( site da folha18). 

Segundo Matéria publicada por Renato Cruz, colunista de O Estadão, no dia nove de 

setembro, tanto o uso da Internet como o tempo de uso está crescendo cada vez mais, o 

faturamento terá um crescimento de 30% a mais que no ano de 2006, podendo chegar a 470 

milhões. Ele acrescenta ainda, que fora o jornal que teve crescimento de 0,75%, os demais meios 

de comunicação tiveram uma queda no primeiro semestre de 2007. 

A Internet oferece uma ótima comunicação para compra e venda, e os benefícios tendem a 

aumentar com o passar do tempo, segundo Kotler (2003), a Internet é algo indispensável nas 

empresas, acredita ele que a Internet não é apenas um canal de venda e que futuramente as 

empresas serão todas digitais. 

 

A partir daqui só respondeu o questionário quem conhece o site. 

 

6) Qual a freqüência que  você visita o site? 

Diariamente 0 

Uma vez por semana 3 

Uma vez a cada 15 dias 1 

Uma vez por mês 9 

 

Na questão acima, percebe-se que os clientes da loja entram no site pelo menos uma vez 

ao mês.  

Segundo Vassos (1997), a troca de informações com os clientes através da Internet será 

muito mais fácil, pois dúvidas e respostas podem chegar de forma rápida e momentânea, coisa 

que nos outros meios não é possível. A facilidade de os clientes poderem efetuar compras on-line 

contribui já que não haverá necessidade de deslocamento, até para aquelas pessoas que não têm 

muito tempo para sair e fazer compras, o preço da utilização da Internet em comparação com os 

outros meios possui um custo extremamente mais baixo. 

                                                 
18 In: http://www.1.folha.uol.com.br/folha/informatica/u1t124u18837.shtml. Consultado em 10 de novembro de 2006 
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E o motivo de a maioria dos clientes não entrarem nos site diariamente é que segundo 

Antônio Carlos, a loja manda e-mail para os clientes das lojas com as novidades, ou seja, a loja 

informa quando terá novidades no site. 

De acordo ainda com o site Informação Positiva, o Brasil apresenta um dos maiores 

índices de crescimento, em usuários de Internet no mundo. As políticas e incentivos tem 

contribuído para essa realidade, como o Programa Computador para todos e também a queda nos 

preços dos computadores e serviços de acesso a Internet. Hoje estar na Internet já faz parte da 

vida do cidadão, seja para trabalhar, comprar, vender, estudar e para o lazer. 

E segundo ainda Antônio Carlos, cerca de 350 pessoas se cadastraram no site por mês. E 

segundo registrado no site19 a Estilo Campeiro obteve 158.882 visitas de 1º de Agosto de 2005 a 

06 de outubro de 2007.  

 

 

 De acordo com as respostas encontradas, o principal motivo de acesso ao site é pra olhas 

os produtos, o que Vassos (1997) explica quando diz que, sem dúvidas o principal objetivo de 

marketing pela Internet, é o de venda do produto, porém os mais importantes  é o de gerar lucros 

e estabelecer relacionamento de longo prazo. Para aproveitar plenamente a oportunidade via 

Internet, a empresa deve evitar ter um foco estreito, deve ver a Internet como um meio de 

comunicação de baixo custo que ajuda a alcançar mercado mais amplo. 

Pinho 2002 também afirma que o uso da Internet é uma das possibilidades que 

publicitários, agências e lojistas vêm encontrando para vender seus produtos. Além de ser um 

meio que requer menos investimento se comparado aos tradicionais para divulgação, ainda traz 

                                                 
19 In: http://www.estilocampeiro.com.br/loja/. Consultado em 06 de outubro de 2007. 

7) Qual o motivo da  consulta? 

Para comprar 0 

Só para conhecer 2 

Para olhar os produtos 5 

Pesquisar para comprar depois 3 

Outros. Qual? 3 
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comodidade e facilidade para os clientes, já que não precisam sair de suas casas para conhecer os 

produtos e efetuarem a compra. 

No item outros havia a pergunta: Qual? A resposta encontrada foi para ver as atrações dos 

sábados e as fotos. 

E de acordo com a agência de marketing da Internet, EMARKET, a Internet pode ser uma 

importante jogada no marketing, por ser um meio que permite que haja uma interatividade entre 

as pessoas, podendo ser feita avaliações no tempo real, e permitindo uma maior segmentação,  

E ainda segundo Gzinkota (2001), se forem comparadas às formas de divulgação através 

dos meios de comunicação, a Internet sairá com vantagens, segundo registrado20, pois utilizando 

os recursos às mensagens poderão ser transmitidas a qualquer horário e em qualquer lugar, já que 

fica no ar durante 24hs. E o uso da Internet dobra a cada 18 meses, seja para compras, vendas, ou 

entretenimento. 

 

8) Periodicidade de compra pelo site?  

 

Não houve respostas, pois nenhum dos entrevistados havia comprado pelo site da loja, 

porém pelo menos 3 deles afirmaram que possuem conhecidos que já realizaram a compra 

através do site.  

Porém, Antônio Carlos, responsável pela Loja afirmou que Cerca de 350 pessoas se 

cadastraram no período do dia 01 a 20 de maio de 2007, e a maioria dos cadastros feitos são de 

fora do estado, sendo grande parte dos estados do Amazonas, Mato-Grosso e Paraná, ou seja, a 

loja virtual da Estilo Campeiro é utilizada principalmente por pessoas de fora de Santa Maria.  

      E a afirmação de Gzinkota, comprova o que foi relatado, “A Internet tem se mostrado 

cada vez mais como uma importante ferramenta para o terceiro setor. Além de ser um espaço de 

comunicação e de divulgação onde qualquer organização pode construir sua página que, por sua 

vez, pode ser acessada por pessoas das mais diversas partes do mundo”. 

 Pesquisa realizada pela PricewaterhouseCoopers21 mostra que o uso da publicidade na 

Internet teve um crescimento de 30% no ano de 2006, chegando a 12,5 bilhões nos EUA. Em 

                                                 
20 In: http://www.portugal-linha.pt/anunciar.html. Consultado em 08 de novembro de 2006. 
21 In: http://www.1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/u1t91u105617.shtml. Consultado em 10 de novembro de 2006. 
As informações da pesquisa são baseadas em dados de 15 das maiores empresas de venda de anúncios na Internet e 
teve apoio do grupo IAB (sigla em inglês para Escritório de publicidade interativa). 
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2004, a utilização dos anúncios havia chegado a 9,4 bilhões, o que mostra que a propaganda na 

Internet vem tendo um alto crescimento, o que mostra que empresas que utilização desde meio 

está tendo expansão. 

Uma empresa virtual ela está em todo o lugar e não ocupa muito espaço, mensagens 

podem ser enviadas e recebidas ao mesmo tempo, E todos os tipos de produtos podem ser 

vendidos pela Internet, independente da localização da loja e de onde o consumidor está 

conectando-se, diz Kotler (1999). 

 As empresas estão conectadas umas nas outras e ao mesmo tempo aos seus clientes, sem 

custo algum e atingindo todo o mundo no mesmo instante, os fornecedores identificam os 

consumidores e os compradores têm facilidade em identificar as melhores empresas e produtos. 

À distância e o tempo não são mais problemas graças a essa tecnologia, e afirma ainda Kotler 

(1999). 

E ainda segundo site de comércio eletrônico, o uso dos sites também permite que se possa 

abrir um novo canal de distribuição para a empresa e faz com que venda seus produtos. Se uma 

loja tiver como sustentar um mercado fora, a melhor forma para isso é o uso da Internet, se ela 

vende bem em uma loja convencional, a chance de que a Internet aumente suas vendas são boas, 

se for oferecido preços baixos, fará com que derrube a concorrência se ela não tiver on-line. 

Também permite que se faça vendas adicionais com mais facilmente, há uma interação com os 

clientes, pois eles podem verificar preços, formas de pagamento, modelo do produto, da forma 

que lhe for mais conivente, permiti que se use do áudio, desenho, imagem, ilustrações, coisas que 

envolvam os consumidores até de uma forma que mecha com seus sentimentos, para que se 

possam criar relacionamentos e vender seus produtos. 

 

 

 

 

 

 

Das 13 pessoas que acessam o site, todas estão satisfeitas com o que ele apresenta, isso é 

de grande importância tanto para a empresa como para os clientes. Mostra que a empresa está 

conseguindo agradar aos mais variados gostos. 

9) O site está de acordo com  suas expectativas? 

sim 13 

não 0 
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Segundo Raymond (2002), a Internet tem deixado os investidores bastante entusiasmados, 

já que se acredita que a vida tornou-se diferente e mais facilitada nessa nova era digital, e vem 

sendo cada vez mais utilizada por um grande número de empresas e profissionais para conseguir 

vantagens competitivas nos seus campos de ação. 

A informação que pode ser disponibilizada na Internet, através de páginas Web, é um 

poderoso meio de publicidade, que as agências de propaganda e os publicitários utilizam, muitas 

vezes para divulgação e estratégia de venda de empresas ou produtos, acredita Bruner (1998).  

E de acordo com o resultado obtido, podemos verificar que a loja Estilo Campeiro está 

fazendo bom uso da Internet, conseguindo mostrar uma boa imagem da empresa e 

correspondendo a seus objetivos. 

A Lumina Marketing direto e Comunicações22, fez uma pesquisa que revelou os serviços 

mais utilizados pelas empresas nos sites brasileiros, onde o resultado foi, 84,9% possuem 

atendimento ao consumidor e atividades da empresa, em 82,9% aparecem o Histórico da 

empresa, 80,8% produtos e serviços, entre 66,8 a 11% das empresas incluem telefones, 

endereços, dados de desempenho, novidades dos produtos e serviços, ferramentas de busca e 

oportunidades de emprego, e em menos de 10% das empresas colocam vendas on-line, serviços 

on-line, lista de perguntas freqüentes e links para outros sites. A estilo Campeiro contêm todos os 

itens acima, além de alguns outros, isto mostra porque que os clientes estão satisfeitos. 

Segundo artigo publicado23, os profissionais que atuam nas estratégias de venda têm de se 

adequar às novas realidades do mercado, as empresas devem desenvolver uma cultura de 

estratégias para manter seus clientes, sendo criativos, despertando confiança, credibilidade da 

marca, entre outras. Ainda de acordo com o artigo, as empresas precisam fazer com que os 

clientes ao entrar nos seus sites sintam-se à vontade, é preciso ser eficiente no processo da venda, 

sendo honesto e entregando o que for prometido e no momento que se prometeu, e sempre que 

possível surpreendendo os clientes. 

 

10) Alguma sugestão para o site? 

Nenhum dos entrevistados deixou sugestões. 

 

                                                 
 
23  In: http://www.cesarromao.com.br/redator/item4942.html. Consultado em 08 de outubro de 2007. 
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8 – CONCLUSÃO 

 

O desejo de estudarmos sobre a Internet como forma de publicidade, surgi pela vontade 

de atuar na área de mídia, para que se possa entender melhor a área de mídia, com uma atenção 

especial ao meio Internet, já que é algo atual, a Internet envolve pessoas do mundo inteiro, 

portanto sentimos necessidade de compreender melhor se ela é realmente eficaz e gera lucros 

para a empresa que a utiliza.  

Construir esta pesquisa fez com que entendêssemos e aprendêssemos mais sobre pontos 

que me foram passados durante a faculdade, foi possível ler mais sobre estratégia de venda, 

publicidade, além de aprendermos sobre uma nova forma de mídia como é a Internet. 

A Internet pode ser usada para várias coisas e de diferentes maneira, usar ela como 

publicidade só enriquece mais este meio, ela além de tornar a vida das pessoas um pouco mais 

fácil, ainda dá a liberdade de livre acesso, você pode entrar na hora e no local que preferir, e é 

perfeita a meu ver para aquelas pessoas que trabalham bastante e não tem muito tempo de ficar 

saindo. Além do que, permiti que se tivesse acesso e possa comprar coisas de diferentes lugares 

do mundo. 

 Hoje em dia somos aptas ao uso da Internet para resolver problemas ou conhecer lugares, 

podemos entrar em contato com empresas que estão a uma distância enorme, sem sair de casa, é 

possível conhecer os produtos, escolher, e mesmo que se vá a loja depois, você economiza tanto 

seu tempo, como o do vendedor, já que sabe o que quer. 

Usar a Internet como publicidade é uma maneira bem eficaz de estratégia de venda, uma 

vez que dá um incentivo à compra, a pessoa pode olhar com mais calma os produtos, muitas 

vezes sem aquele funcionário pressionando, evita as filas e trazem um retorno mais rápido para 

os investidores. Um dos principais motivos do uso da Internet é pela redução de custos e 

abrangência que ela atinge, além claro da comodidade ao cliente, ainda mais aqueles clientes fieis 

a loja que já conhecem a qualidade dos produtos. 

De acordo com pesquisas e alguns autores este meio só tem a crescer, o que dá um 

incentivo para querermos entender melhor este meio, já que seremos futuros publicitários temos 

que estar em sintonia com os meios mais modernos de comunicação além do que se pretende usar 

de toda a criatividade e os meios disponíveis para atingir o público. 
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Há várias formas de estratégia de vendas hoje em dia no mercado. As empresas precisam 

de meios que facilitem sua divulgação e diferenciação para obter resultados de lucros positivos. 

Uma das estratégias é a utilização da Internet através de publicidade, segundo PINHO (2000).   

O Problema encontrado no inicio da pesquisa era saber se a Estilo Campeiro tinha alguma 

vantagem ao usar a Internet como divulgação e estratégia de venda, e com a pesquisa e a 

entrevista realizada pode se chegar a um resultado que podemos considerar satisfatório. A loja 

trabalhada foi desde o inicio super receptiva, o que facilitou a pesquisa e deu motivação de querer 

chegar a uma resposta ao que foi proposto no projeto, o próprio responsável pela loja, já falou do 

site como uma solução, algo bem recebido e bem utilizado pela loja, em nenhum momento a 

opção de ter um site, pareceu como um problema ou coisa parecida. 

Com esta pesquisa pode se perceber que o uso do site é importante para a empresa, às 

pessoas que conheciam o site mostraram muita satisfação ao falar dele, além do que foi possível 

perceber muita troca de informações e interação entre a os clientes e a loja, através do site. 

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar as vantagens que a Loja Estilo 

Campeiro tem ao utilizar um site como estratégia de venda e divulgação, e segundo o que 

podemos perceber é que uma loja que pretende atingir apenas a cidade de sua localização, o site é 

uma boa ferramenta de divulgação, mas se pretende atingir outras regiões e aumentar suas vendas 

a Internet passa a ser uma tática de estratégia de venda. 

Apesar das pesquisas realizadas mostrarem que nenhum dos entrevistados utilizava a loja 

virtual para compra de produtos, a responsável pelo site afirma que a loja obtém um grande 

retorno de lucro com ele, e que os clientes que assim compram são de outras cidades ou estados, 

o que ainda nos faz acreditar e apostar no uso do site como forma de divulgação e estratégia de 

venda. 
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ANEXO 

Questionário 
 

Está pesquisa será utilizada em um projeto de conclusão de curso de Publicidade e Propaganda da 
UNIFRA da acadêmica Aline Henriques Maia, com  permissão da loja. Sua colaboração é muito 
importante, agradeço sua disponibilidade. 

 
 
1) idade:  
a) 14 a 19 (    )     b) 20 a 29 (   )   c) 30 a 39 (     )    d) 40 a 49 (    )  e)  mais de 50 (    )                                            
 
2) Profissão:  ____________________________________ 
 
3) Sexo:    masculino (    )         feminino  (    ) 
 
4) Cliente da loja há quanto tempo? 
a) menos de um ano (    )   b) 1 a 2 anos  (    )     c) 3 a 5 anos  (   )    d) mais de 5 anos (     ) 
 
5) Conhece o site da loja? 
Sim (  )       Não (  ) 
 
Só continuar respondendo se a resposta for sim... 
 
6) Qual a freqüência que você visita o site? 
a) Diariamente (   )     b) uma vez por semana  (    )     c)uma vez a cada 15 dias  (    )     
d)Uma vez por mês (    ) 
 
7) Qual o motivo da consulta? 
a) Para comprar (   )    b)Só para conhecer (   )    c) Para olhar os produtos (    )    
d) pesquisar para comprar depois  (    )    e) Outros. Qual?__________________________ 
 
8) Periodicidade de compra pelo site? _________________________________________ 
 
9) O site está de acordo com sua expectativa? 
Sim (    )     não (     )  
 
10) Alguma sugestão de melhoria do site? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 
Obrigada! 

 
 


