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RESUMO: Este artigo tem como questão a ser discutida as barreiras e desafios enfrentados 

pelas empresas picoenses no uso do marketing digital, compreendendo a um assunto de 

enorme atuação no meio social. Justifica a relevância da pesquisa, o conhecimento sobre a 

atuação do marketing digital nas empresas do século XXI, bem como a importância do meio 

tecnológico como peça comunicativa e interativa entre organização e cliente, e os problemas e 

desafios propostos pela sua inserção no uso empresarial. O objetivo deste material é analisar 

as barreiras e desafios enfrentados pelas empresas picoenses no uso do marketing digital, 

possuindo como surgimento o problema: Quais as barreiras e desafios enfrentados pelas 

empresas picoenses no uso do marketing digital?. No âmbito metodológico, trata-se de uma 

pesquisa de campo, de caráter exploratório, onde é realizada aplicação de questionários com 

sete empresas que utilizam o marketing digital como instrumento empresarial. Os resultados 

apresentados neste trabalho, conclui-se que, o uso do marketing digital é de grande valia para 

as organizações, já que fomentam o desempenho da mesma. 
 

Palavras-Chave: Barreiras. Desafios. Marketing Digital. Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

                                                           
1
 Acadêmica do 8º período do curso de Administração, no Instituto de Educação Superior Raimundo Sá. E- mail: 

marinabmmendes@gmail.com 
2
 Acadêmico do 8º período do curso de Administração, no Instituto de Educação Superior Raimundo Sá. E- mail: 

abelfilho2@hotmail.com 
3
 Acadêmica do 8º período do curso de Administração, no Instituto de Educação Superior Raimundo Sá. E- mail: 

adlanysousa@hotmail.com 
4
 Especialista graduado em Administração. Administrador do Instituto Federal do Piauí, Campus Picos. 

Professor do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá. E-mail: israeliton@hotmail.com 
5
 Acadêmico do 8º período do curso de Administração, no Instituto de Educação Superior Raimundo Sá. E- mail: 

prbebidas.picos@gmail.com 

 



 
 

 

As organizações, diante do ambiente socioeconômico e da necessidade de constantes 

mudanças, as empresas procuram modificar seus processos, a fim de permanecer no mercado 

e garantir participação no mesmo, por meio da expansão de competitividade. Nesse olhar, 

buscando flexibilizar as relações com o consumidor e atrair clientes através da utilização de 

meios digitais, este artigo tem como tema “As barreiras e desafios enfrentados pelas empresas 

picoenses no uso do marketing digital”.  

Com o avanço tecnológico, as pessoas começaram a ser influenciadas pelo poder da 

internet. Com isso, as empresas tiveram que enxergar a tecnologia como um meio de 

promoção e comunicação essencial para constituição do marketing e formadora de 

entendimento de como é possível suprir as necessidades do consumidor, de modo que garanta 

sua satisfação. As organizações então, diante do novo cenário organizacional, atentaram-se 

para adoção de novas formas de persuadir os clientes, a fim de garantir atendimento de suas 

necessidades. Com o marketing de internet, aumentou a inter-relação entre empresa e 

consumidor, além da contribuição para a disseminação de informação. Sandhusen (2003, 

p.485), faz menção ao referido anteriormente. 

 

O marketing da Internet melhora todos os componentes do processo de 

planejamento de marketing estratégico, desde o estabelecimento dos 

objetivos de marketing passando pela definição dos mercados-alvo e 

elaboração de compostos que refletem a natureza e as necessidades desses 

mercados para o planejamento, implementação e controle de planos 

estratégicos que aproximam mercados e compostos de marketing. 

 

Na perspectiva de concatenação entre as empresas picoenses e o uso do marketing 

digital, responde o problema: “Quais as barreiras e desafios enfrentados pelas empresas 

picoenses no uso do marketing digital? ”. Mediante problemática, possui como objetivo geral: 

analisar as barreiras e desafios enfrentados pelas empresas picoenses no uso do marketing 

digital, e como objetivos específicos identificar as barreiras e desafios existentes nas empresas 

que utilizam o marketing digital; presentar as variáveis que afetam as empresas de marketing 

digital; e compreender o processo e relevância do marketing digital. 

Desse modo, justifica a relevância da presente pesquisa o conhecimento sobre a 

atuação do marketing digital, bem como o discernimento de como as empresas do século XXI 

atingem seus resultados, frente a adaptabilidade provocadas pelas transformações da atual era 



 
 

e contexto vivenciados. Notoriamente, a compreensão e utilização do marketing digital é de 

suma relevância, uma vez que os meios digitais, propiciam uma junção, de maneira holística 

dos processos desenvolvidos, tratando-se de propostas estratégicas para desempenho da 

organização.  

 

2 MARKETING DIGITAL: Importância, Barreiras e Desafios 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 A importância e finalidade do emprego do marketing digital nas organizações 

 

Diante das transformações no cenário organizacional, ao longo do tempo, o marketing 

digital passa a representar maior relevância nas empresas, com o surgimento da internet e dos 

meios tecnológicos, proporcionando “aos profissionais de marketing uma maneira 

completamente nova de criar valor para os clientes e de construir um relacionamento com 

eles” (KOTLER, 2007, p.444). 

O termo tratado passa a ser uma ferramenta empresarial, visto a grande facilidade de 

compra, pesquisas e informações (MACCARI, 2009 apud COSTA, 2015, p. 5). O tema aqui 

discutido nada mais é do que a junção do marketing tradicional com o uso integrado da 

internet, na qual utilizam-se formas e estratégias, a fim de atingir os objetivos propostos.  

Esse novo tipo de marketing, que veio através do crescimento da utilização da internet 

no meio social, possibilita a interação on-line entre organização e consumidores, sendo meio 

para difusão de informações sobre serviços ou produtos, fornecidos pela organização para os 

clientes. Assim como no marketing tradicional, cujo objetivo é atender à necessidade dos 

consumidores, o marketing busca satisfazer essas necessidades e ampliar a relação com os 

mesmos (CRUZ E SILVA, p. 2). 

 

 

 

 

2.1.2 Os desafios enfrentados com o uso do marketing digital 



 
 

 

Com o uso do marketing digital, as organizações, além das transformações sofridas foi 

passiva de mudanças e resultados. LOPES et. al. (2014) apud CASTRO faz menção a essas 

transformações geradas: 

 

As transformações econômicas e sociais que aconteceram pelos avanços 

tecnológicos, proporcionaram mudanças significativas no que se diz respeito 

ao comportamento dos indivíduos que passaram a utilizar e a introduzir os 

meios virtuais em suas atividades do dia-a-dia. Existe uma variedade de 

motivos que influenciam as pessoas a consumir tecnologia, onde é buscada 

uma massa de informações, o interesse em se comunicar, comprar, trabalhar 

e todo um conjunto de entretenimento 

 

Diante deste cenário de mudanças, o marketing digital que é, veridicamente, umas das 

áreas mais propensas a desafios. Dentre os inúmeros desafios, Lopes (2015) lista alguns 

como, a aderência do marketing digital nas empresas, o momento de mercado, planejamento 

de emprego do marketing, criação de segmentação de mercado, desuso da mensuração. Diante 

dessas questões, vê-se que, a adesão do marketing digital, embora traga inúmeros benefícios, 

ainda é vista como uma ferramenta de gestão pouco estruturada, visto que mesmo com a 

necessidade de transformação, as empresas limitam-se às técnicas já implementadas, 

enxergando esse como um paradigma. 

Corroborando a ideia citada, Dearo (2016) apresenta outros desafios enfrentados, que 

são “as constantes transformações digitais, a importância da segurança online, a economia 

colaborativa, a era do consumidor como o centro e a busca por talentos”. Tais reptos são 

decorrentes do fato de que, as empresas, frente a era da informação e do conhecimento, 

necessitam do uso de técnicas eficazes, cuja mutação é essencial para sucesso e market share. 

Diversos fatores influenciam na ênfase de diferentes variáveis: o que antes era voltado para o 

tradicionalismo e as tarefas, passa a ser encarado o conhecimento e a fase digital 

(KOTLER,2007). O marketing, que preocupava-se apenas com o marketing reativo, começa a 

executar uso da internet e de instrumentos tecnológicos para ascender seu desempenho e 

alcance de objetivos, bem como permitir, “permitindo interação com o público, fornecimento 

de informação e vínculos, valorizando a marca e promoção de vendas” (SANDHUSEN, 2003, 

p.488). 

 



 
 

2.1.3 As barreiras enfrentadas com o uso do marketing digital 

 

Diante do fato de que o marketing digital enfrenta um cenário de incertezas, frentes as 

transformações ocorridas, inúmeras barreiras interferem na sua execução, onde nesse contexto 

serão citadas as principais.  

Por ainda ser regida pela era clássica, muitas organizações, ao inserir a utilização de 

mídias para fins empresariais, e por ser possuidor de consumidores com mesmo perfil, as 

organizações enfrentem problemas que afetam seu desempenho. (TAVARES, 2008) 

Partindo do problema de que a aversão aos ariscos é um impasse para os profissionais, 

tal fato se concretiza no receio que a empresa apresenta em realização de investimento para 

aquisição de novas tecnologias e desenvolvimento dos seus profissionais. De fato, mesmo que 

tal imissão gera melhorias, as organizações enfrentam obstáculos, oriunda da ideia da 

inadaptabilidade do meio social, e consequentemente, da sua não aceitação. (Site 

administradores.com, 2014) 

Outro obstáculo encontrado trata-se da realização de planejamento adequado no uso 

do marketing digital, visto que as empresas, ao fazer posse de tal recurso, as empresas 

encontram dificuldades do modo correto de traçar planos para geração de melhorias nos seus 

resultados, bem como da realização de estruturar as atividades, para abichar resultado 

desejado. (SILVA E LEON) 

Resultante do planejamento, um empecilho encontrado trata-se da realização de pouca 

análise proferida mediante os resultados que o marketing digital propõe. Essa escassez na 

interpretação impossibilita as empresas de avistar os efeitos causados no consumidor, gerando 

um afastamento no elo entre cliente e organização. Além disso, essa carência de análise 

interfere no processo decisório, visto que esta detém como fim “diminuir as chances dos 

efeitos negativos de uma tomada de decisão errada. ” (SITE DA MOBUSS CONTRUÇÃO, 

2015) 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Em aspectos metodológicos, este projeto corresponde a uma pesquisa de campo, de 

caráter exploratório, onde será levantado conhecimento sobre o tema, bem como 



 
 

identificação, levantamento e descobrimento de dados referentes ao conteúdo abordado, 

mediante elaboração de questionários e realização de entrevistas com as organizações 

selecionadas, além da utilização de livros, sites e artigos para fundamentação teórica. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Diante dos resultados obtidos, é exposto abaixo os principais obtidos com tal estudo: 

 

1. Sua empresa utiliza o marketing digital para qual dos fins? 

 

 

 

2. Ao iniciar o uso do marketing digital, a empresa sofreu resultados positivos? 

 

 

 

3. Qual das mídias é mais utilizada?  

 

 

 

4. Quais barreiras enfrenta com o uso do marketing digital na cidade de Picos? 

 

57% 30% 

14% Divulgação

Interagir com o consumidor

Familiarizar o produto com o
cliente

100% Não

57% 30% 

14% 
Instagram

WhatsApp

Facebook



 
 

 

 

 

 

5. Quais desafios enfrenta com o uso do marketing digital na cidade de Picos? 

 

 

 

2.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Analisando as ideias propostas no subitem 2.3, percebe-se que o marketing digital 

ainda possui instrumento de uso limitado nas organizações, visto que, a maioria das empresas 

detém como fim a promoção do produto ou serviço limitado. Durante o levantamento dos 

dados, pode-se notar que as empresas picoenses não possuem visão ampla do que representa o 

marketing digital, uma vez que não empregam sua real finalidade- que é a de propor interação 

com o cliente. 

Porém, mesmo com a forma que é utilizada, o marketing digital propiciou à 

organização resultados benéficos. Ao realizar entrevista, um dos submetidos informou: “O 

uso do marketing digital melhorou ainda mais meu negócio. Tanto em relação ao faturamento 

como na participação de mercado, possibilitou a ampliação. ” 

E, para eficácia do marketing digital, as mídias mais utilizadas foram, 

respectivamente, Instagram, WhatsApp e Facebook, onde, no que tange à frequência diária, 

possui a mesma ordem. Na frequência semanal, a mídia mais usada é o Facebook, e, em 

segundo lugar o Instagram. Percebe-se que, a forma de execução dessas mídias representa um 

43% 

14% 

29% 

14% 

Adaptação da sociedade

Realização de
planejamento
Realização de análise

Uso superficial das
mídias

20% 

40% 

40% 

Uso da mídia pelos
concorrentes

Desuso de mensuração

Utilização constante das
mídias sociais



 
 

impasse para a maioria das organizações, visto que, estas as utilizam de modo superficial, e, 

em alguns casos, sem uma constância que garanta a capacidade de emprego ideal. 

Quanto às barreiras encontradas, as empresas, por não ter total conhecimento da forma 

ideal de uso do marketing digital evidencia que encontram dificuldades na adaptabilidade dos 

seus principais consumidores. Tal efeito é explicado pela escassez de planejamento e análise 

adequados para a veiculação digital. 

A maioria expõe que, por não deter de profissionais adequados para realizar 

planejamento, análise e mensuração, percebem que o marketing digital não possui total 

eficácia pela razão de que profere de uso inadequado das mídias. Um dos entrevistados 

ressalta: “As mídias digitais melhoraram muito meu negócio, porém, muitos dos concorrentes, 

por já utilizarem há um tempo maior, sobressaem-se no que diz respeito ao uso dessas 

mídias”.   

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As organizações, diante do cenário atual e das transformações constantes, passam a 

atuar de maneira diferenciada, visando permanecer no mercado e em ascensão. Objetivando 

interação com o consumidor, mediante atendimentos das necessidades, o marketing digital 

compreende um fator de enorme relevância e impulsionador de desempenho para o contexto 

empresarial. CRUZ apud Albertin (2004, p.15) faz alusão: 

 

O comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos processos 

de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das 

tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de 

negócio. 

 

Percebe-se que, na tentativa de agregar valor, sustenta-se no aproveitamento otimizado 

dos meios tecnológicos, como fonte de inter-relação, abichando alcance dos objetivos. 

Propiciando uma visão holística, a tecnologia surge como elemento facilitador e rompedor de 

paradigmas e preceitos existentes. 

 

A tecnologia trouxe para a sociedade uma nova visão em todos os aspectos, 

tudo acontece mais rápido e a distância não é mais empecilho para as 

pessoas, sobre isso diz KOTLER (1999; p.16), “A tecnologia configura não 



 
 

apenas a infra- estrutura material da sociedade, mas também os padrões 

conceituais humanos”. (AMÂNCIO, 2009, p.14) 

 

Com o presente artigo, foi possível identificar a atuação das mídias sociais, bem como 

o progresso que estas geram para o desempenho organizacional. Auxiliador de evolução no 

desenvolvimento da empresa, representa o marketing digital, novo e reformulado papel 

desempenhado no ambiente organizacional. A relevância do tema tratado é de suma 

essencialidade, tanto no âmbito empresarial como na particularidade ambiental. 

Ao efetuar análise nas organizações, percebeu-se que, mesmas com as adversidades 

enfrentadas, o uso do marketing digital gera enormes benefícios para as empresas, na qual vê-

se que, é satisfatório os resultados obtidos. Diante da interpretação realizada, afirma-se que as 

empresas enxergam o marketing digital como uma forma positiva de auxiliar no negócio, 

onde um deles cita: “O marketing digital impulsionou minhas vendas, participação de 

mercado, além de que houve retenção e fidelização dos clientes, sendo possível estabelecer 

maior interação com eles do que com as técnicas utilizadas anteriormente”. 

Em vista dos argumentos aqui proferidos, conclui-se que, o marketing digital é um 

recurso que revoluciona a organização, pois permite interação empresa- consumidor, bem 

como familiarização e flexibilidade nas relações. Por isso, as organizações, que estão 

inseridas em um mercado desafiante, estabelece com o uso do marketing digital limite para 

alcançabilidade das oportunidades. 
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