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O presente estudo tem como objetivo verificar o Marketing Digital e a influência das redes
sociais no processo de decisão de compras dos consumidores em um supermercado no sertão
alagoano, analisando os serviços prestados pela empresa, tais como as estratégias que a
empresa utiliza para influenciar os seus clientes através do marketing digital no processo de
decisão de compra, a influência das mídias digitais em uma decisão de compra, tanto quanto,
as opiniões de seus clientes sobre essas estratégias. Os principais autores para fundamentar
esse trabalho foram: Limeira (2003); Parente (2000); Torres; Cozer (2001); Kotler (1997 e
1998); Torres (2009). A metodologia de pesquisa que fundamentou esse trabalho levou em
consideração as ciências humanas e aplicadas caracterizando-se como sendo uma pesquisa de
abordagem qualiquantitativa. Ainda nesse sentido, esse estudo pode ser definido quanto aos
fins como sendo do tipo básico, descritivo e explicativo e quanto aos meios como sendo
pesquisa de campo. O contexto formal dessa pesquisa foi no município de Água Branca – Al.
O local de pesquisa foi o supermercado Carvalho. Os participantes da pesquisa foram os
clientes do supermercado carvalho e o gestor do estabelecimento. – E os instrumentos
utilizados para a coleta de dados foi um questionário contendo questões fechadas para os
clientes e um questionário contendo perguntas abertas ao gestor. Por fim, conclui-se que a
empresa vem se esforçando para aprimorar o seu Marketing Digital, no entanto necessita-se
de uma maior atenção da parte da gestão para que não fique em segundo plano, por ser uma
ferramenta de baixo custo e possibilitar uma vasta visualização, devido ao avanço da
tecnologia.
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