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Resumo: O presente artigo discorre sobre o marketing, traçando sua origem e evolução até o 

marketing digital, ferramenta de grande importância para um bom desenvolvimento de marcas 

e empresas, origem e conceitos da internet, importante inovação tecnológica que possibilitou 

grandes avanços nas relações em sociedade, abordando as principais críticas ao marketing 

digital. Tendo por objetivo compreender como se da à ferramenta de marketing, para melhor 

aproveitamento da mesma. Para desenvolvimento deste trabalho foi utilizado os procedimentos 

metodológicos de trabalho teórico, com o objetivo de descrever o marketing por meio de uma 

pesquisa bibliográfica de fontes secundárias, como artigos científicos e livros, com base nas 

obras de: Kotler e Keller (2013), Limeira (2010), Lemes e Ghilsleni (2013), Tait (2007), REINO 

(2010), MICELI (2017), Daglio (2013), Adolpho (s/d), Kotler e Armstrong (2008). 

Identificando assim a importância do conhecimento e aplicação do marketing digital, para o 

bom desempenho da empresa, sendo as mesmas responsáveis por fiscalizar, e se comprometer 

com a boa qualidade dos conteúdos disponibilizados ao cliente. 

Palavras Chave: Críticas, Internet, Marketing, Marketing Digital. 

 

Introdução 

As práticas de marketing são utilizadas pelas empresas como ferramenta essencial para 

o bom desempenho de seus negócios, como reconhecimento da marca, aumento das vendas e 

interação com o cliente, no marketing tradicional o cliente não possuía voz de escolha, mas com 

o advento da internet e a propagação das novas tecnologias, novas formas de se comunicar 

foram surgindo, assim como a necessidade das empresas de se aperfeiçoarem e ouvirem seus 

clientes, com o advento do marketing digital, novas possibilidades de interação e aproximação 

com os clientes, que agora podem escolher a que tipo de informação terá acesso além de gerar 

feedback para as empresas. 

Na atualidade está conectada a internet é algo quase que essencial para grande parte da 

população, a mesma que inicialmente foi desenvolvida para fins militares e acadêmicos hoje é 

acessível e utilizada para os mais variados fins  

sociedade, até mesmo as relações sociais são desenvolvidas virtualmente, e lá estão 

também às propagandas os anúncios e as oportunidades de compras, tudo na palma da mão, 
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com apenas um click. O marketing digital pode ser visto como um aperfeiçoamento do 

marketing tradicional, que utiliza suas práticas em meio digital segundo Limeira (2010).  

É importante lembrar que o marketing digital vai muito além do que simplesmente 

divulgar produtos, mas funciona como ferramenta crucial para a comunicação entre empresas 

e clientes, além de um papel importante no retorno das empresas. Porém toda essa facilidade 

de acesso deve ser utilizada de forma cautelosa, pois o marketing algumas vezes utiliza de 

estratégias não éticas para atrair clientes. Principalmente nos meios digitais onde muitas pessoas 

tem acesso às informações de forma rápida e possui a capacidade de manipulá-las com 

facilidade, até mesmo as empresas podem omitir ou passar informações distorcidas a respeito 

de seus produtos e serviços, que podem gerar interpretações diferentes daquilo que realmente é 

oferecido. 

Compreender o marketing é de estrema importância tanto para profissionais quanto para 

a população em geral, que são os clientes, uma vez que as empresas devem desenvolver um 

marketing consciente, visando sempre o respeito a seu cliente, tendo o cliente o papel de 

desenvolver um olhar critico na hora das compras e interrogar certas abordagem feitas pelos 

empresas, pois a estratégia de marketing diz muito sobre os valores da empresa.     

O presente artigo tem por objetivo tratar sobre marketing digital, fazendo uma 

abordagem do conceito do marketing tradicional, a origem e conceito da internet da qual se 

originou o marketing digital, ferramenta utilizada para propagação, divulgação e vendas de 

produtos e serviços por meio de redes online. Apresenta também algumas das críticas feitas ao 

marketing, como a obsolescência programada, os altos preços e propagandas enganosas. 

Despertando no leitor a necessidade de cuidado ao utilizar esses meios. 

Para desenvolvimento deste trabalho utilizamos o método da pesquisa bibliográfica, 

utilizando fontes secundárias como livros e artigos científicos. Kotler e Limeira foram os 

autores bases para a formulação das demais pesquisas. Considera-se uma provocação pertinente 

o tema trabalhado, uma vez que a internet e o marketing digital estão presentes de forma direta 

no cotidiano de boa parte da população, observando assim necessária o conhecimento a respeito 

do tema para melhor aproveitamento e utilização deste mecanismo de comunicação. 

  

Marketing 

O marketing é uma importante ferramenta de divulgação e propagação de serviços e 

produtos das empresas para com seus clientes, mas pode ir bem mais além. Segundo Kotler e 

Keller (2013) O marketing envolve a identificação e satisfação das necessidades humanas e 

sociais gerando lucro. Assim o marketing é mais do que apenas uma ferramenta de propaganda 

e divulgação, mas desempenha um papel fundamental nas atividades financeiras das empresas, 

uma vez que o marketing bem desenvolvido gera demanda por produtos, essencial para um bom 

funcionamento sendo responsável por grande parte da introdução e aceitação de novos produtos 

no mercado.  

Para um bom desempenho do marketing é necessário que seja traçado uma meta e uma 

estratégia para alcançá-la, apresenta no seu conceito de marketing quatro dessas variáveis 

estratégicas, Limeira (2010, p. 3): 
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“Marketing é a função empresarial que cria valor para o cliente e gera vantagem 

competitiva duradoura para a empresa pela gestão estratégica das variáveis 

controláveis de marketing, a saber: produto, preço, promoção e ponto de distribuição” 

  

Ainda segundo Limeira (2010), tais variáveis podem ser definidas como: decisões de 

quais produtos serão lançados no mercado, para que público será desenvolvido e como será seu 

ciclo de duração; decisão de qual preço será atribuído ao produto para que gere lucro e seja 

competitivo no mercado; decisão de como irá atrair o cliente por meio de sorteios prêmios entre 

outros; e decisão de onde e como esse produto será vendido aos clientes. 

Nessa perspectiva Lemes e Ghilsleni (2013 p. 3) afirma que: “[...] uma empresa hoje 

não pode mais se posicionar no mercado sem a noção de que está envolvida em um complexo 

enredo de relacionamentos.” O que nos leva a percepção da necessidade que o profissional de 

marketing, tenha um conhecimento prévio de onde estar inserido e quais as necessidades e 

perspectivas de seus clientes para que se tomem tais decisões. 

 

O advento da internet 

 

Antes da internet os meios de comunicação eram restritos e demorados, hoje é possível 

ter acesso a diversas informações sobre variados assuntos em apenas um click, além de uma 

série de outros serviços que podem ser realizados. Foi pensando em melhorar e facilitar a 

utilização desses processos de informação que em 1957 segundo Limeira (2010), os Estados 

Unidos criaram a Advanced Reseasearch Projects Agency (ARPA) com o intuito de estabelecer 

a liderança norte-americana em ciência e tecnologia na área militar. Um dos primeiros 

resultados desse projeto resultou no início de uma tecnologia que foi gradativamente se 

aperfeiçoando e hoje conhecemos como internet.  

 
“[...] criação de uma rede que pudesse conectar diferentes computadores, à distância, 

de modo que a informação, a qual trafegava em pacotes separados e roteados entre 

esses computadores, pudesse fluir independente da disponibilidade de qualquer ponto 

dela – ou seja, caso algum ponto de rede ficasse desconectado, essa não era paralisada 

como um todo.” (LIMEIRA, 2010. p. 15). 

 

Hoje quase todas as atividades do dia a dia são feitas pela internet, desde o cunho 

acadêmico, comercial, e grande parte da interação social por meio principalmente de redes 

sociais. Mas a princípio a internet era utilizada em sua grande parte para o meio acadêmico, 

como aponta Limeira (2010, p. 17): 

 
“Até 1990, o tráfego de informação na internet era acadêmico, mas, a partir daquele 

ano, surgiram os primeiros provedores de acesso comercial, os quais foram crescendo 

em número de equipamentos e conexões. Atualmente, a maior parte das informações 

que trafega pela rede é de caráter Comercial.” 

 

Ao longo dos anos a internet foi se aperfeiçoando e sofrendo rápidas transformações, 
tornando-se um diferencial de invenção, atingindo 50 milhões de usuários em quatro anos 

enquanto a eletricidade precisou de 46 anos, segundo Limeira (2010). 
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 O que nos leva a entender a atual proliferação da internet, a mesma possui uma 

capacidade de interação que facilita os diferentes meios de comunicação entre diferentes 

pessoas e serviços. Uma vez que seus aperfeiçoamentos geram mais demanda pela mesma e 

engloba cada vez mais diferentes públicos. 

 

A internet no Brasil  

 

Seguindo uma das principais utilizações inicial da internet para uso de fins acadêmicos, 

a internet chega ao Brasil na década de 80 com uma perspectiva acadêmica, com o objetivo de 

aperfeiçoar e possibilitar maior interação e comunicação entre diversos meios acadêmicos. 

 
“[...] no ano de 1987, na Universidade de São Paulo é realizada a primeira reunião 

entre pesquisadores de todo o País para discutir o estabelecimento de uma rede 

nacional para fins acadêmicos e de pesquisa, com compartilhamentos de acesso a 

redes internacionais, além de representantes de governo e da Embratel.” (TAIT, 2007. 

p. 1). 

 

Foi a partir de então que se deu início a internet no Brasil, desde então foi se modificando 

e tomando um lugar cada vez mais significativo, os benefícios obtidos pelo seu uso 

possibilitaram o avanço e expansão da internet para atuar entre outras áreas. Obteve uma boa 

adesão, onde em 2007 cerca de 50.617.207 milhões de pessoas possuíam acesso à internet, 

segundo Limeira (2010). 

Já “em 1994 começaram a funcionar os primeiros servidores web do Brasil e a ser 

testado o acesso discado com fins comerciais. Em 1995 foi liberado o uso comercial da internet 

no Brasil.” (TAIT, 2007. p. 2) 

A partir dessa liberação, novos meios de comunicação foram surgindo e se adaptando a 

nova realidade e as novas tecnologias que estavam sendo disponibilizada a população. A 

facilidade de acesso, a otimização de tempo e o acesso facilitado a diferentes informações foi 

ocupando um espaço cada vez maior. E com isso surge também a necessidade das organizações 

se adaptarem para acompanhar tais mudanças. No próximo capítulo abordaremos sobre 

marketing digital, que surge de uma nova demanda devido ao advento da internet. 

 

Marketing Digital  

   

Com os avanços tecnológicos nas últimas décadas, vem se tornando cada vez mais fácil 

o acesso a computadores e internet, especialmente a internet depois das tecnologias que 

desenvolveram uma série de smartphones, custando em média valores menores do que os 

computadores. Esse acesso facilitado fez com que atualmente parte da população passe a maior 

parte do tempo ligada a redes na internet. Com isso as pessoas veem cada vez menos a televisão, 

leem menos jornais e revistas. As compras também passaram a ser feitas pela internet, dai a 

necessidade do marketing se aperfeiçoar para conseguir atender a essa nova demanda. 
“O Marketing Digital é a aplicação dos conceitos de marketing no ambiente digital, 

principalmente na internet, maior rede de interconexão existente atualmente. É a partir 

dessa interligação entre a rede e o posicionamento de marketing, é possível construir 

no ambiente digital uma marca forte online.” (REINO, 2010, p.8). 
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A Internet possibilita às pessoas interagirem e expressar suas opiniões, o marketing ate 

então não abria espaços para isso, sendo produzido de forma coletiva, o cliente era apenas mais 

um em meio aos outros.  

 
“Com a evolução da tecnologia da informação e da comunicação especialmente a 

internet, o marketing interativo evolui para o marketing eletrônico ou e-marketing, 

também conhecido como marketing digital, conceito que expressa o conjunto de 

ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos – por exemplo, a internet -, 

em que o cliente controla a quantidade e o tipo de informação recebida.” (LIMEIRA, 

2010. p. 10, Grifo do autor). 

 

Com o marketing digital é possível que o cliente tenha voz e possa opinar em relação a 

seus gostos e preferências a determinados produtos e serviços que deseja, possibilitando o 

marketing digital a produzir produtos e serviços que se direcione a um público especifico, onde 

o mesmo pode escolher que tipo de informação irá receber.  

É comum vermos empresas que funcionavam apenas de forma física criando lojas 

virtuais, sites, blogs, páginas em redes sócias como facebook e instagram, algumas possuem 

também atendimento por whatsapp, sendo essas práticas de marketing digital que visam cada 

vez mais uma aproximação maior a seus clientes, possibilitando um fácil acesso, rapidez e um 

atendimento personalizado, atendendo as especificidades de cada cliente. As redes sociais em 

especial possibilitam uma iteração e um funcionamento muito prático, uma vez que a própria 

rede identifica e seleciona as informações que consideram do seu perfil para serem divulgadas 

ao cliente. Outra prática muito comum também são os e-mails comercias que enviam 

informações de descontos, promoções, produtos novos entre outras informações relevantes que 

podem levar o cliente a compra. 

 
“Acessível a empresas de todos os portes e ramo de negócios, o marketing digital 

tornou-se atualmente uma das modalidades mais importantes de marketing e das mais 

baratas! Não faltam bons argumentos para investir nesta ferramenta. Este tipo de 

marketing possibilita uma comunicação mais ágil, muitas vezes em tempo real; 

permite mais interatividade, deixando de ser unilateral como o marketing tradicional 

e com essa interação é possível também obter importantes informações de quem são 

e o que desejam os clientes, auxiliando em ações mais assertivas para o público-alvo.” 

(MICELI, 2017. p. 8). 

 

Assim não é mais necessário se direcionar a uma loja para conhecer produtos, é possível 

acompanhar tudo pela internet por meio do marketing digital, até mesmo quando se compra em 

lojas físicas grande parte dos clientes já havia feito uma busca previa em sites na internet, para 

escolher o que iria comprar e quais as empresas ofereciam melhores preços e/ou melhores 

condições de pagamentos, sendo o marketing digital hoje imprescindível para as empresas, pois 

as mesmas que não disponibilizarem nenhuma plataforma sobre a empresa na internet, têm cada 

vez menos visibilidade e diminuição de suas vendas. 

  
Aplicações do Marketing Digital  
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 A internet proporciona várias plataformas que possibilitam a interação entre seus 

usuários, de fácil acesso e grande parte deles de forma gratuita. O marketing digital esta 

presente em várias dessas plataformas, uma vez que tenta acompanhar o seu público-alvo indo 

onde o seu cliente está. Apresentaremos a seguir alguns desses exemplos de atuação. 

 A loja Virtual é um dos exemplos em que segundo Limeira (2010, p. 56) “[...] é o 

modelo da empresa que realiza vendas pela internet para seus clientes, oferecendo produtos, 

serviços e informações.” Assim permite o cliente consultar preços, conhecer e avaliar produtos, 

além de efetuar suas compras de forma prática, sem mesmo ter que sair de casa para recebê-los, 

pois as mesmas possuem acompanhamento dos produtos pela internet e um serviço de entrega. 

O segundo exemplo são os sites de compras coletivas, Daglio (2013) define como: 

 
“[...] divulgação de algum produto/serviço com preço abaixo da tabela em redes 

sociais, em sites de e-mails, noticias ou sites com grandes números de acessos. Para 

melhor visualização do internauta, a propaganda fica hospedada nestes sites durante 

o período da promoção com a expectativa de captar novos clientes ou para divulgar 

aos clientes já existentes aquela promoção.”  

 

As empresas criam parceria para que esses produtos fiquem disponíveis, fazendo com 

que a empresa tenha um alcance e divulgação maior, ao mesmo tempo em que clientes têm 

acesso ao mesmo produto de diferentes empresas ao mesmo tempo, o que possibilita um leque 

de oportunidades maior para ambos. 

 Outra ferramenta importante é o e-mail marketing, o qual proporciona uma relação 

direta com o cliente, pois é possível notificá-lo com informações da empresa, como 

lançamentos e promoções, politica da empresa entre outras. “O e-mail marketing é uma das 

formas de atingir aquele cliente que se tem dificuldade de alcançar.” Daglio (2013). Assim 

apresenta grande relevância não apenas na comunicação entre empresas e clientes, mas 

possibilita o alcance de muitos clientes. O quarto exemplo é um dos mais populares 

ultimamente, as redes sócias utilizadas por grande parte da população, pode se considerar um 

importante meio de comunicação onde é possível compartilhar acontecimentos praticamente 

em tempo real. A presença das empresas nas redes sociais é de grande relevância, por meio 

delas se consegue atingir diferentes públicos de diferentes idades, ao mesmo tempo em que é 

possível filtrar e apresentar produtos e serviços a um público específico. Segundo Daglio 

(2013): 

 
“Com planejamento estratégico, as empresas podem aproveitar as redes sociais para 

publicar produtos, serviços, promoções para amigos, clientes e curiosos, criando uma 

proximidade maior através de comunidades, seguidores e principalmente criando 

interatividade com o público que se deseja atingir.” 

 

Devido a grande utilização das redes sócias e de seu potencial em divulgação de 

informação, a empresa que não se encere nesse meio, se torna ultrapassada e perde voz no 

processo de comunicação.  

 
“[...] é preciso lembrar que mesmo se a empresa não crie oficialmente seu site próprio, 

perfil em redes sociais ou atue na Internet, sua marca pode já estar lá. Seus 
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consumidores provavelmente já comentam sobre ela e sua ausência pode ser uma falha 

grave, já que ela está impossibilitada de se comunicar com eles.” (REINO, 2010, p. 

9). 

 

Assim para aumentar competitividade é quase que necessário à presença das empresas 

nessas plataformas de comunicação, para que sejam capazes de atender a demanda de seus 

públicos, não apenas em questão de vendas, mas principalmente de presença e informações. 

Porém para que o marketing digital traga os retornos os quais desejam aqueles que o 

utilizam é necessário que o mesmo seja aplicado de forma correta. Afinal toda estratégia ao ser 

tomada é necessário que se tenha um caminho a ser trilhado para alcançar o seu objetivo.  

Kotler e Keller (2011) apresentam os 4ps do Marketing segundo McCarthy: Produto, 

preço, praça e promoção. Porém quando falamos de marketing digital somente esses não são 

suficientes para desenvolvê-lo. Adolpho (s/d) apresenta os 8ps do marketing digital: “O método 

8Ps tem passos bem definidos e que se sucedem um a um para que você construa um negócio 

sólido em termos de Crescimento.” (ADOLPHO, s/d, p.34) 

Ainda segundo Adolpho (s/d) os 8Ps são: 1°P-Pesquisa, 2°-Planejamento, 3°P-

Produção, 4°P-Publicação, 5°P-Promoção, 6°P-Propagação, 7°P-Personalização, 8°P-Precisão.  

É importante que se desenvolva de forma eficaz cada um, para que se consiga 

desenvolver os subsequentes. O desenvolvimento dos 8Ps gera grandes possibilidades de 

interação e respostas entre clientes e empresas. 

“Quanto mais você divulga seu conteúdo (5°P) e quanto mais consumidores comentam sobre 

você (6°P), mais consumidores querem saber mais sobre como sua empresa poderá resolver o 

problema que eles têm.” (ADOLPHO, s/d, p.37) 

Assim uma aplicação eficaz dos 8Ps do Marketing vai muito mais além de uma 

comunicação especifica, mas funciona de forma interligada entre clientes, não clientes e 

empresas. É importante se destacar que apesar de parecer simples desenvolver o marketing 

digital para sua empresa, é preciso se ter cautela, uma vez a propagação de informações na 

internet e um processo rápido e instantâneo, apenas jogar informações sem um destino ou 

conhecimento do que se esta fazendo não trarão retornos satisfatórios, por isso a importância 

dos 8Ps do marketing digital. 

 

CRÍTICAS AO MARKETING  

 

Os avanços tecnológicos, o advento do marketing digital trouxeram grandes avanços e 

geraram muitas oportunidades de comunicação entre clientes e empresas, gerando assim mais 

vendas com mais facilidade e agilidade, um diferencial para muitas pessoas na hora de fazer 

suas escolhas de onde e como comprar. Além destes benefícios citados outros benefícios 

também podem ser notados por aqueles que utilizam esses serviços online.  

Porém algumas críticas são feitas pelo grupo de defesa do consumidor e órgãos 

governamentais, as estratégias de marketing utilizadas, segundo Kotler e Armstrong (2008) que 

apresentam algumas dessas principais criticas, como: preços elevados, praticas desonestas, 

vendas com muita pressão, produtos de baixa qualidade ou perigosos, obsolescência planejada 

e atendimento de baixa qualidade. 
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Assim os autores apresentam críticas aos preços elevados, preços esses decorrentes de 

gastos excessivos, ou supervalorização de marcas e embalagens.  

 
“[...] os preços fiquem mais elevados do que seriam em sistemas mais ‘sensatos’. [...] 

altos custos de distribuição, altos custos de propagando e propaganda e promoção e 

markups excessivos.” ( KOTLER; ARMSTRONG, 2008, p.516) 

 

 

Algumas empresas apresentam também práticas desonestas como anúncio que não são claros, 

influenciando o cliente a ir à busca de algo que não é o que parece. 

 
“Essas práticas classificam-se em três grupos: preços, promoções e embalagens 

enganosas. Na categoria preços enganosos incluem práticas como anunciar falsos 

preços “de fábrica” ou “de liquidação” ou uma grande redução de preços a partir de 

uma falsa lista de preços altos de venda. A promoção enganosa abrange práticas como 

a supervalorização das características ou do desempenho de um produto para atrair o 

cliente à loja com uma suposta pechincha, onde ele descobre que o estoque está 

esgotado. As práticas de embalagens enganosas incluem exagerar o conteúdo com um 

design enganador, não preenchê-las até a altura correta, usar um rótulo ludibriante ou 

descrever o tamanho em termos ilusórios.” (KOTLER; ARMSTRONG, 2008, p. 517, 

Grifo do autor) 

 

Tais práticas podem levar o consumidor a adquirir produtos de pouca qualidade 

influenciados por seu ótimo marketing, mas que não desempenha seu papel como deveria. O 

marketing pode utilizar de ferramentas persuasivas que leve o cliente a fazer compras devido à 

pressão que sofrem, sejam por vendedores ou anúncios e e-mail na internet tentando te 

convencer a adquirir produtos que você nem deseja comprar. “Os vendedores são treinados para 

repetir discursos sutilmente persuasivos, padronizados e preparados previamente para induzir a 

compra.” (KOTLER; ARMSTRONG, 2008, p. 518). Sendo importante que o consumidor esteja 

atento às suas reais necessidades, para não se deixar convencer de tais práticas. Que ao longo 

prazo também não serão benéficas para a empresa. 

A obsolescência programada é outra crítica feita, uma vez que o marketing tenta inserir 

produtos que supra as necessidades de seus clientes, produtos com prazo para ter fim irá gerar 

uma demanda de necessidades maior, o que é ruim para o cliente. Porém “Grande parte da 

obsolescência planejada se deve às forças competitivas e tecnológicas de uma sociedade livre 

– forças que levam a produtos e serviços sempre melhores.” (KOTLER; ARMSTRONG, 2008, 

p. 521). 

Além dessas outras criticas ainda são feitas ao marketing, as quais não serão tratadas 

agora. 

Algumas empresas se defendem ao dizer que tenta ao máximo conseguir estabelecer a 

fidelidade e a confiança de seus clientes por meio de um bom serviço prestado segundo Kotler 

e Armstrong (2008). Porém tendo em vista o capitalismo em que se está inserido é necessário 

que tais críticas sejam analisadas e fiscalizadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O marketing digital é assim uma ferramenta de fácil acesso, que possibilita a 

comunicação e a relação de compra e venda de empresas para com seus clientes, permitindo 

maior proximidade, e tendo o cliente oportunidade de opinar de forma quase que direta sobre 

suas necessidades e gerar ainda feedback para as empresas.  

Este presente trabalho teve por objetivo apresentar o conceito de marketing tradicional, 

a história da internet e suas primeiras utilizações até se popularizar e gerar demandas diferentes 

tanto para empresas, tanto para a sociedade como um todo, gerando de forma trabalhada aqui a 

demanda pelo marketing digital, onde o presente artigo apresentou sua origem, conceito, 

aplicações e algumas das criticas feitas a ele. 

Desta forma foi possível compreender a importância do marketing para as empresas 

como um todo, pois é responsável pela apresentação à população dos produtos e serviços 

prestados pelas empresas, constatou se ainda a necessidade das empresas se adaptarem a 

realidade de seus clientes, onde a utilização do marketing digital aconteça de forma quase que 

indispensável para que consiga ter destaque e não ficar para trás diante dos seus concorrentes. 

Porém é importante que se dê uma atenção também para as criticas feitas, uma vez que a internet 

é propicia a diferentes práticas, sendo necessário verificar as práticas e as politicas das empresas 

que desenvolvem e apresentam marketings digitais, para que não se perca em meio a grande 

quantidade de informações que nem sempre São confiáveis. 
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