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1. INTRODUÇÃO  

Com o surgimento da internet, os negócios ficaram mais interativos e 

possibilitou que as pessoas buscassem ampliar conhecimentos técnicos e 

gerencias, muitas vezes online. A exemplo da produção, distribuição, formação de 

preços, propaganda, promoções e o controle das estratégias de marketing ficaram 

muito mais efetivos na web (ALMEIDA, COELHO e TETE, 2011, p.2). Aqueles que já 

nasceram após a existência do ambiente virtual, interagem com as ferramentas e 

com a navegação facilmente e avançar na área torna-se muito mais fácil. E assim, 

cresce não só a parte tecnológica com também o interesse por ela. Muitos que são 

atraídos pelos aparelhos tecnológicos e suas funções, também querem saber como 

criar novas possibilidades. O mercado está lotado de opções. 

O cibermarketing pode ser iniciado ou ampliado por empresas de todos os 

tamanhos que desejam distribuir a verba de marketing em um ambiente novo 

(ZIMMERMAN, 2014, p. 27-28). A web é uma plataforma conveniente, acessível e 

barata, atraindo organizações de todos os tamanhos. 

Segundo Zimmerman (2014), no marketing digital, as ferramentas mais usadas 

pelas empresas para aumentar a visibilidade de páginas de internet e 

consequentemente atrair mais consumidores são os banners de displays em portais, 

links patrocinados e a otimização de páginas. Modalidades como o mobile 

marketing, o social media marketing e o e-mail marketing também são largamente 

utilizados com o intuito de estabelecer relacionamentos, embora também sejam 

usadas para realizar novas ativações, promoções, etc. Combinar esses esforços 

com as técnicas do marketing tradicional já utilizadas é essencial para obter êxito 

com campanhas online. 

O tema sugere a solução do seguinte problema: Como as empresas podem 

utilizar o marketing na internet? 

O objetivo geral consiste em aprofundar conhecimentos científicos e práticos 

sobre como o marketing na internet pode ser utilizado pelos empreendedores. E os 

objetivos específicos são:  
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 Apresentar referencial teórico sobre Comunicação e Marketing;  

 Aprofundar conhecimentos sobre Marketing Viral e Digital (estrutura, 

funcionalidade, ferramentas, potencial, captação de clientes, conversão em 

vendas, mitos e verdades);  

 Comparar a teoria estudada com a prática da estratégia de marketing na 

internet utilizada pelo mercado soteropolitano atual de eventos infantis. 

As hipóteses encontradas foram:  

 As empresas de eventos em Salvador se comunicam diretamente com as 

crianças. 

 As mídias sociais na internet naturalmente estimulam a interação entre 

usuários. 

 A criação de mídias sociais na internet é sempre uma estratégia inovadora 

para as empresas que buscam crescimento. 

 Marketing na internet é uma ótima solução porque é uma forma simples, 

acessível e rápida de converter visitantes em clientes.  

A metodologia baseou-se no método de abordagem hipotético-dedutivo. A 

pesquisa possui natureza aplicada, abordagem qualitativa e quantitativa, caráter 

bibliográfico e documental (em ambiente online) com objetivos de natureza 

descritiva, exploratória e explicativa. As amostras foram escolhidas mediante a 

busca orgânica no Google usando palavras-chave como: empresas, eventos infantis, 

festa infantil, buffet infantil em Salvador. Das empresas ranqueadas pelo Google 

foram selecionadas 27 que possuíam algum tipo de marketing na internet: 21 

sites/blogs e 19 redes sociais, conforme a tabela do Apêndice A - Seleção de 

Empresas e Coleta de Dados Gerais. 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos: Introdução, Fundamentação 

Teórica, Metodologia, Análise de Dados e Conclusão. Em seguida vêm as 

Referências e seis Apêndices. A Fundamentação Teórica está dividida em quatro 

tópicos: o primeiro é Comunicação, subdividido em Comunicação Virtual. O segundo 

é Marketing, Publicidade e Propaganda, subdividido em Plano de Marketing; Mix 

Promocional e Estratégias de Vendas na Internet; e Comportamento do Consumidor. 
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O terceiro fala do Marketing na Internet, subdividido em Marketing Viral; Marketing 

Digital; e Redes Sociais. E finalmente, o quarto que apresenta um Estudo de 

Mercado para o Ramo de Eventos.  A análise de dados também possui dois tópicos: 

Sites e Blogs; e Análise de Redes Sociais. Mais detalhes sobre esta estrutura 

podem ser observados no sumário apresentado anteriormente. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1.  COMUNICAÇÃO 

A comunicação geral, segundo Terra (2002) destaca seus elementos (emissor, 

receptor, mensagem, código, canal e contexto) como essenciais para que haja 

efetivamente comunicação que é partilhar, participar algo, tornar comum alguma 

ideia, informação, fato, conhecimento. É a prática ou campo de estudo que se 

debruça sobre a informação, a sua transmissão, captação e impacto social. Dessa 

forma, compreende-se que a efetividade da comunicação sempre dependerá de 

como será decodificada pelo receptor e isso realmente condiciona seu 

comportamento em relação ao que se vai consumir. O feedback e ruído não são 

elementos essências da comunicação, mas fazem parte do processo comunicativo 

contemporâneo, especialmente no ambiente virtual onde as pessoas interagem o 

tempo todo, dinamizando os papéis dos interlocutores da comunicação. 

O modelo geral de comunicação organiza-se conforme a citação abaixo: 

O emissor envia uma mensagem por meio de um veículo de comunicação, 
chegando ao receptor. Há a possibilidade de haver um retorno da 
mensagem ou não e este pode ocorrer de imediato ou em um prazo longo. 
Há ainda uma série de “ruídos” que podem alterar a mensagem no decorrer 

do processo de comunicação. (ROCHA, FERREIRA e SILVA, 2012, p. 384) 

 

A comunicação tradicional, inclusive em seu uso publicitário, segue a ordem 

dos seis principais elementos da comunicação, o emissor (empresa) manda uma 

mensagem (anúncios) codificada (verbal ou não verbal) e contextualizada para os 

receptores (consumidor) por meio de um canal (impresso, imagético, virtual). Porém, 

o ambiente virtual transformou essa relação em vias de mão dupla, onde qualquer 

agente da cadeia comunicativa pode ser emissor e receptor. 

Segundo Rocha, Ferreira e Silva (2012), existem duas estratégias 

promocionais que são push (empurrar) e pull (puxar). Na primeira estratégia, a 

promoção de vendas segue do produtor para o lojista (intermediário). Este por sua 

vez, faz promoção de vendas e venda pessoal sobre o consumidor. Na segunda 

estratégia, a ação de marketing do fabricante vai diretamente para o consumidor, 

geralmente por meio de propaganda, e este vai demandar sobre o lojista. O autor 

afirma também que as duas estratégias são comumente utilizadas juntas. 
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A internet como mídia dinâmica de entrada e saída de dados completamente 

adaptada ao tempo e características do usuário se aliou ao marketing para 

conquistar os consumidores. Os quais, agora também são transformadores do 

ambiente virtual, estão cada vez mais exigentes em relação à propaganda. São 

frequentadores assíduos nas redes digitais, ampliando ainda mais essa lógica 

comunicacional que incorpora outro nível de interação para possibilitar outro modelo 

de negócio.  

Três modelos sequenciais de efeitos da comunicação mais conhecidos são 

apresentados em Rocha, Ferreira e Silva (2012) logo abaixo:  

 DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results) 

  Hierarquia de Efeitos 

 AIDA 

O primeiro sugere que a sequência de estágios seja na seguinte ordem: 

consciência, compreensão, convicção e ação. O segundo apresenta seis estágios 

sequenciais: consciência, conhecimento, gosto, preferência, convicção e compra. E 

o terceiro, organiza em quatro estágios que esclarecem a sigla: atenção, interesse, 

desejo e ação. Rocha, Ferreira e Silva (2012) concluem dizendo que estes três 

modelos são mais aplicáveis onde há mais envolvimento do ego, onde a diferença 

entre os modelos é considerada grande. 

Seguindo o mesmo capítulo deste livro, foi possível conhecer os dois novos 

modelos de processamento da comunicação pelo consumidor. O primeiro é o MPC 

(Modelo Racional de Processamento do Consumidor), considerado como racional, 

altamente cognitivo, sistemático e razoável. Possui oito estágios sequenciais: 

 Exposição à mensagem; 

 Atenção seletiva à mensagem;  

 Compreensão da mensagem transmitida; 

 Concordância com a mensagem recebida; 

 Retenção na memória da mensagem recebida; 

 Recuperação da informação armazenada na memória; 

 Consideração das alternativas para tomada de decisão; 
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 Implementação da decisão tomada. 

 

O segundo modelo, MEH (Modelo Experimental-Hedonista) considera que os 

anúncios e produtos representados simbolicamente provocam emoções, 

sentimentos, desejos e fantasias nos consumidores. Rocha, Ferreira e Silva (2012) 

registram a existência de outros modelos que combinam o cognitivo com o 

emocional e a partir daí são sugeridas duas novas sequências que variam de acordo 

com o envolvimento do consumidor: 

 (Alto envolvimento)  Pensar          Sentir           Agir 

 (Baixo envolvimento) Pensar          Agir              Sentir            

A comunicação e a organização social são fundamentais para a sobrevivência 

da humanidade, já que possibilitam a troca de experiências ao longo de todos esses 

milhares de anos, desenvolvendo e permitindo que as novas gerações ampliem o 

conhecimento compartilhado pelos seus antepassados e evolua sem infinitos 

recomeços. Esse crescimento exponencial resultou nas possibilidades que 

testemunhamos hoje em todas as áreas da nossa vida, onde consumimos diversas 

formas de tecnologia.  

Segundo Bentivegna (2002), em termos publicitários, a propaganda boca a 

boca sempre foi reconhecida pela sua efetividade, já que a referência de alguém 

conhecido ou confiável nos dá a sensação de segurança num oceano de opções que 

na maioria das vezes apresentam ciladas, principalmente quando se fala de 

inovação. Então, como ninguém consegue deter o conhecimento, até mesmo as 

enciclopédias tornaram-se incompletas e desatualizadas, é essencial conhecer 

aquele que domina determinado saber. Surgem então as redes de relacionamentos 

que formam nichos de interesse. Assim, todos podem conhecer facilmente se aquilo 

que desejamos possui reclamações, denúncias, ou grande satisfação com riqueza 

de detalhes relatada por consumidores. A recomendação feita entre amigos, implica 

em confiança e credibilidade que vai além da crença num produto e suas 

caraterísticas. O possível comprador está baseando sua compra na confiança 

depositada na pessoa que referencia a mensagem. 

A divulgação de novos produtos e serviços por canais interpessoais é 
também conhecida como propaganda boca a boca e pode ocorrer 
pessoalmente, num encontro face a face, ou por meio de uma tecnologia de 
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comunicação, como um diálogo por telefone. (SCHIFFMAN e KANUK, 1995, 
p. 395 apud BENTIVEGNA, 2002, p.80)  

[...] mais de 80% das pessoas seguem as recomendações de um familiar, 
amigo ou um profissional ao adquirirem um produto ou serviço. [...] cada 
cliente possui uma rede de relacionamentos, sendo essa rede a principal 
fonte para os consumidores obterem informações sobre inovações. 
(CAFFERKY, 1999, p. 8 apud BENTIVEGNA, 2002, p.80)  

2.1.1. Comunicação Virtual 

A comunicação virtual integra a linguagem humana com a tecnológica por meio 

da digitalização que é a transformação de qualquer informação verbal ou não verbal 

em código binário que é linguagem das máquinas, dessa forma são capazes de 

traduzir tudo para outras linguagens.  

[...] a linguagem digital realiza a proeza de transcodificar quaisquer códigos, 
linguagens e sinais, sejam estes textos imagens de todos os tipos, gráficos, 
sons, ruídos, processando-os computacionalmente e devolvendo-os aos 
nossos sentidos na sua forma original [...]. (SANTAELLA, 2007, p.293-294 
apud BARRICHELLO e OLIVEIRA, 2010, p. 31) 

 

As vantagens da informação digitalizada aumentam o potencial da capacidade 

de armazenamento em relação ao meio analógico; podem ser processadas na 

velocidade da luz, já que os bits não pesam; potencializam muito a interatividade 

humana; concedem aos indivíduos o acesso a diversos papéis e controle da 

comunicação. Ou seja, é cada vez mais barato estocar e fazer circular em tempo 

real a informação, independentemente da localização geográfica ou de quem a 

esteja produzindo. Essa nova ambiência midiática agora experimentada pelo 

receptor possibilitou uma liberdade de expressão, dinamicidade e diversidade de 

conteúdos nunca vistos antes, inclusive permitindo trazer para o ambiente offline as 

experiências vividas no ambiente online.  

[...] a noção de ambiência midiática [...] necessita não somente de uma 
constelação de diferentes modos de se comunicar, mas de sujeitos que se 
representam nessa especialidade, comunicam-se, informa-se, trocam 
experiências e opiniões, deixam suas marcas. (LACERDA, 2008, p.73 apud 
BARRICHELLO e OLIVEIRA, 2010, p. 32) 

 

Agora se pode comunicar em escala global em tempo programado formando 

uma sociedade em rede. Esse networking society reestrutura novas ordens de 

produção, já todos podem ser agentes de conhecimento, e de processos de 
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interação social, descentralização do poder em redes, que são uma forma de 

“interação dialógica e multidirecional entre sujeitos”, segundo Felice (2008). 

Uma rede é um conjunto de nós interligados. As redes são formas muito 
antigas da actividade humana, actualmente essas redes ganham uma nova 
vida, ao converterem-se em redes de informação, impulsionadas pela 
internet. As redes têm enorme flexibilidade e adaptabilidade, características 
fundamentais para sobreviver e prosperar num contexto de mudança 
permanente. (CASTELLS, 2004, p.15 apud BARRICHELLO e OLIVEIRA, 
2010, p. 33) 

 

Como mudança, a publicidade passou a ‘disputar a atenção’ dos consumidores 

para oferecer informação e entretenimento, já que os anúncios antigos passaram a 

ser desinteressantes. As novas perspectivas modificaram a forma de encarar a 

publicidade, logo a interação passa a ser um valoroso atributo dos anúncios. As 

redes sociais romperam com a comunicação restrita e possibilitaram o 

relacionamento entre grandes públicos, assim a informação e a influência deixaram 

de estar na mão de poucos. As redes se tornaram um ponto de vista estratégico 

para todos os grandes grupos comunicacionais. 

Na antiga propaganda, o consumidor era o ponto final de uma comunicação 
baseada numa relação emissor versus receptor, ou seja, as preocupações 
se encerravam com a assimilação da mensagem pelo consumidor. Na 
propaganda moderna, essa relação é só o começo da história. O 
consumidor é reconhecido como principal potencializador e propagador da 
mensagem para outros grupos de pessoas. (FIGUEIRA, 2006, p.58 apud 
BARRICHELLO e OLIVEIRA, 2010, p. 35) 

2.2.  MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

A princípio vamos diferenciar Marketing de Publicidade e Propaganda. O 

marketing é mais amplo do que as outras. É a estratégia que a empresa utiliza para 

relacionar-se com seu cliente. Responsabiliza-se por planejar toda a ação comercial, 

baseada nos 4Ps e na pesquisa de mercado, na análise das demandas, na definição 

do público-alvo, na vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Tudo isso 

para chegar até os clientes, entendê-los e satisfazer as suas necessidades e 

comunicar-se com eles.  

Vivemos envolvidos com o marketing em praticamente todas as nossas 

atividades, quando decidimos consumir algo e trocar nossos bens por produtos ou 

serviços. Pinho (2001) diz que o conceito de marketing foi evoluindo da orientação 
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para a produção para a orientação para o mercado, passando pela orientação para 

as vendas. Ele apresenta a definição da Ohio State University que diz: “é o processo 

na sociedade pelo qual a estrutura de demanda para bens econômicos e serviços é 

antecipada ou abrangida e satisfeita pela concepção, promoção, troca e distribuição 

física de bens e serviços” e também da Unilever inglesa que diz: “Marketing é o 

planejamento e execução de todos os aspectos de um produto (ou serviço), em 

função do consumidor, visando sempre maximizar o consumo e minimizar os preços, 

tudo resultando em lucros contínuos e ao longo prazo para a empresa”.  

Grewal (2012), diz que a Associação Americana de Marketing afirma que 

marketing é a atividade, o conjunto de instituições e processos de criação, captura, 

comunicação, entrega e troca de ofertas que têm valor para consumidores, clientes, 

parceiros e a sociedade como um todo. E Cobra (2009) diz que a essência do 

marketing é um estado da mente. Os profissionais de negócios adotam o ponto de 

vista do consumidor e que as decisões são apoiadas com base no que o cliente 

necessita e deseja. 

Segundo a definição de Ribeiro (2002 p. 2) apud Samara e Barros (1997 p.1), 

“Marketing é o conjunto de atividades humanas destinadas a atender aos desejos e 

necessidades dos consumidores por meio de processos de troca através de 

estratégias específicas”. 

A American Marketing Association define marketing como o processo de 
planejamento e execução desde a concepção, a definição de preços, 
promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar e manter 
trocas que satisfaçam indivíduos, organizações, e as metas sociais em um 
contexto sistêmico de um ambiente global. (COBRA, 2009, p. 39-40) 

O marketing é a análise, o planejamento, a implementação e o controle de 
programas cuidadosamente formulados e planejados para proporcionar 
trocas voluntárias de valores com mercados-alvo, no propósito de atingir os 
objetivos organizacionais. (SCHADECK 2015, p.629 apud KOTLER, 1980, 
p.20)  

Há ainda autores tais como (Schadeck, 2015; Mattar, 1997; Toledo, 1987) que 

classificam o marketing em três dimensões: a filosófica que está orientada para 

atender as necessidades do consumidor; a funcional que diz respeito à criação de 

valor para troca; e a operacional que reúne as dimensões anteriores e em termos 

de gestão visa atingir os objetivos de permanência no mercado, lucro e crescimento. 
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A publicidade difunde as ideias, a empresa, os produtos e serviços tornando-os 

públicos, por meio de propagandas comerciais em diversos meios. É uma das 

ferramentas do marketing e tem como função informar e persuadir o consumidor de 

que suas necessidades serão sanadas quando fizerem a troca de bens. Ou seja, ela 

irá promover o plano de marketing criando por meio de diversas mídias, as 

campanhas, anúncios, material de divulgação impresso ou online.  

Segundo Kotler (1986), a propaganda comunica de forma impessoal, através 

de mídia paga e patrocínio claro. As classificações a seguir devem ser conhecidas 

pelos empresários porque é uma das mais importantes formas que a empresa utiliza 

para ser persuasiva com seu público-alvo:  

 Escopo geográfico: nacional, regional, local. 

 Conteúdo: produto, marca, instituição. 

 Apelo: factual, emocional. 

 Efeito pretendido: ação direta, ação retardada 

 Audiência: consumidor, industrial, comercial. 

 Patrocinador: fabricante, intermediário, cooperativa, particular (anunciante). 

 Nível de influência de demanda: nível de produto primário, nível de marca 

seletivo. 

Fundamentalmente, seu objetivo é aumentar as vendas e lucros da empresa, 

por meio de informações dada aos clientes, a fim de gerar neles interesse e 

convencê-los com ótimos argumentos que realmente precisam efetuar aquela 

compra. Mas, a propaganda não é a única influência sofrida pelo comprador, nem a 

mais importante, já que se os outros fatores forem fracos, como o produto, a 

propaganda dificilmente promoverá vendas. Ela mostra-se bem mais eficaz quando 

a empresa tem todo o processo de marketing bem estruturado. Os outros aspectos 

que exemplificam o composto de marketing que precisa ser considerado são o 

próprio produto, preço, localização, embalagem, vantagens, formas de pagamento, 

vendedor. 
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Ou seja, o marketing planeja o antes, o durante e o depois do processo de 

vendas. E a propaganda estimula o cliente a realizar a compra. Esclarecendo um 

pouco mais, marketing é a relação comercial onde existem trocas que satisfarão o 

interesse dos envolvidos, quer seja satisfazendo uma necessidade, quer seja 

efetuando um pagamento. Mas, a relação comercial só poderá ser efetuada se as 

partes se comunicarem para conhecer o interesse umas das outras gerando oferta e 

procura. Essa comunicação é responsabilidade da publicidade.  

Enfim, o plano de marketing, a publicidade e a propaganda devem estar 

sempre alinhados porque não haverá êxito se apenas um for bem executado. A 

publicidade e propaganda, diante das adversidades do mercado, se esmeram para 

obter o mais rápido possível um retorno positivo de sua audiência. 

Concluindo este estudo sobre marketing, vale a pena lembrar que ele pode 

ocorrer em ambientes variados. O Blended Marketing, que integra o marketing 

tradicional com o digital utiliza os três ambientes: off-line, online e off-line e online 

juntos.  

Kotler (2000) diz que marketing profissionalizado acontece quando as 

pequenas empresas alcançam o sucesso, elas inevitavelmente passam a adotar 

procedimentos de marketing mais profissionais. Assim, as organizações têm 

canalizado seus investimentos na área como fundamento estratégico para gerar 

ações de sucesso.  

Gabriel (2010), sugere que a empresa precisa definir segmentação e 

posicionamento e apresenta uma estrutura simples para o Plano de Marketing, mas 

que contempla os aspectos estratégico e tático, enumerado abaixo: 

 Introdução 

 Análise do macroambiente 

 Análise do microambiente: mercado, concorrência e público-alvo 

 Análise do ambiente interno/produto 

 Matriz SWOT 

 Objetivos e metas de marketing 

 Estratégias 4Ps 
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 Plano de ação tático-operacional 

 Orçamentos e cronogramas 

 Avaliação e controle 

 

2.2.1.  Plano de Marketing  

 O Plano de Marketing é um documento que contém uma análise da situação 

atual, as oportunidades e ameaças à empresa, os objetivos de marketing, as 

estratégias detalhadas nos planos de ação (4Ps) e as demonstrações de resultados 

financeiros projetados ou simulados. 

 Ele é importante para avaliação da própria empresa em relação ao 

cumprimento de seus objetivos quanto para avaliação de stakeholders interessados 

em investir no negócio. Ao planejar as ações de marketing é preciso considerar suas 

três principais fases: planejamento, implantação e controle. Na fase do planejamento 

são definidas a visão e missão do negócio, avaliadas a situação da empresa, as 

partes envolvidas interna e externamente, vantagem competitiva sustentável (algo 

que a empresa possa fazer persistentemente melhor do que a concorrência) e o 

potencial de sucesso.  

         Figura 1 -  O Plano de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Grewal e Levy (2012, p.29) 

 



22 

 

 Na fase de implementação são avaliadas a segmentação, seleção, 

posicionamento e o composto de marketing (4Ps – Produto, Preço, Praça e 

Promoção). Na fase de controle é avaliado o desempenho da estratégia de 

marketing por meio de métricas e então, as devidas correções são feitas.                                             

                                      
  Figura 2 - Processo de segmentação, seleção e posicionamento 

 
 Fonte: Grewal e Levy (2012, p.146) 

 

 O processo de segmentação, seleção e posicionamento está dividido nas 

seguintes etapas: 

Etapa 1: Estabelecer a estratégia e objetivos 

As estratégias de segmentação podem ser: diferenciada, não-diferenciada, 

concentrada ou micromarketing. Conforme figura abaixo:  

  Figura 3 -  Estratégias de segmentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grewal e Levy (2012, p.146) 
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Etapa 2: Determinar os segmentos 

As abordagens de segmentação estabelecidas são: geográfica, demográfica, 

psicográfica, benefícios, geodemográficas, lealdade e composta.  

Os componentes da segmentação psicográfica são: valores individuais, 

autoconceito e estilos de vida. A ferramenta psicográfica mais comum chama-se 

VALS (uma ferramenta desenvolvida pela SRI – Consulting Business Intelligence), 

que classifica os consumidores em oito segmentos: inovadores, pensadores, 

conquistadores, experimentadores, crédulos, batalhadores, realizadores- ou 

sobreviventes. A dimensão vertical da VALS representa o nível de recursos que 

pode ser: renda, saúde, educação, energia e grau de inovação. A dimensão 

horizontal expressa a motivação psicológica primária dos segmentos para a compra 

que podem ser: ideais (conhecimentos e princípios), conquistas (sucesso diante dos 

colegas) e autoexpressão (atividade social ou física, variedade e risco). 

“Empresas estão descobrindo que os esquemas de segmentação psicográfica 

como o VALS são muitas vezes mais úteis para prever o comportamento dos 

consumidores do que a segmentação demográfica.”. (GREWAL e LEVY, 2012, 

p.152-153) 

Etapa 3: Avaliar a atratividade do segmento 

A atratividade pode ser determinada por critérios descritivos, tais como: se é 

identificável, substancial, alcançável, receptivo e lucrativo. Existem alguns fatores-

chave para analisar o crescimento do mercado (tamanho atual e taxa de 

crescimento esperado), competitividade do mercado (nº de concorrentes, barreiras 

de entrada, substitutos de produto) e acesso ao mercado (facilidade de 

desenvolvimento ou acesso aos canais de distribuição e familiaridade com a marca)  

Etapa 4: Selecionar o mercado-alvo 

Para isso é o momento de se fazer uma análise SWOT (oportunidades e 

ameaças e a lucratividade do segmento, além de suas competências (pontos fracos 

e fortes). 

Etapa 5: Identificar e desenvolver a estratégia de posicionamento 
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Nessa fase se define o as variáveis do composto de marketing para que os 

clientes entendam de forma clara, distinta e desejável sobre o que o produto faz ou 

representa em comparação aos produtos concorrentes. Isso pode ocorrer em 

mensagens persuasivas por meio de diversas mídias para enfatizar como a marca 

ao ser comercializada, proporciona os benefícios desejados melhor que os 

concorrentes, em termos de valor, atributos-chave e símbolos. 

Fora as 5 etapas, pode ser que a empresa precise reposicionar seu produto de 

forma espontânea ou para desfazer uma imagem negativa. 

 

2.2.2.  Mix Promocional e Estratégias de Vendas na Internet 

A administração de marketing, por meio da CIM – Comunicação Integrada de 

Marketing, coordena as diversas atividades da área com os elementos promocionais 

para comunicar-se cada vez melhor com os clientes.  

 
O mix promocional é formado pelo conjunto de instrumentos de marketing 
voltados para informar, motivar e persuadir o cliente a comprar os produtos 
ou serviços da empresa. 
As vantagens de utilizar a CIM, em lugar de trabalhar o mix promocional por 
meio de ações independentes, são: 

 proteger a consciência da imagem do produto, da marca e da 
empresa; 

 harmonizar o conteúdo de diferentes formas de comunicação com o 
mercado; e 

 maximizar a eficiência e a eficácia dos elementos promocionais 
utilizados. (ROCHA, FERREIRA e SILVA, 2012, p.388) 
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      Figura 4 - Mix promocional: componentes, tipos e táticas 
 

 

     Fonte: Rocha, Ferreira e Silva (2012, p. 388) 
 

 
Nesta pesquisa identificamos o uso da internet nas relações públicas na web, 

especialmente nas redes sociais e a venda virtual que acontece nos sites e blogs. 

O programa CIM possui cinco etapas: revisão do plano de marketing; análise 

das atividades promocionais da empresa e dos concorrentes; determinação de 

objetivos e metas; determinação do orçamento e por fim o desenvolvimento do 

programa propriamente dito. 

 

2.2.3. Comportamento do Consumidor 

Segundo Kotler (2000) comportamento do consumidor demonstra como 

indivíduos, grupos ou organizações selecionam, compram, usam e descartam aquilo 

que irá satisfazer suas necessidades ou desejos. Por isso é essencial para as 

empresas, conhecer bem sobre marketing e publicidade antes de domar decisões 

baseadas no ‘achismo’ ou na simples cópia de modelos de sucesso. Coletar dados é 

essencial para desenvolver novos produtos, formar preços, fazer promoções, definir 

canais de distribuição e todos os outros compostos de marketing. E saber como 

comunicar e tornar fluida e acessível a informação que o cliente precisa é uma tarefa 
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muito árdua da publicidade, especialmente para as agências que se comprometem 

com a ética. 

Retomando a Figura 4, focamos nas ‘relações públicas na web’ porque esta 

pesquisa observou como as empresas de eventos infantis que atuam em Salvador 

utilizam algumas ferramentas do ambiente virtual. Rocha, Ferreira e Silva (2012) diz 

que a internet como meio de fomento às relações públicas, mostrou-se democrático, 

já que todos participam desse ambiente comunicativo praticamente sem controles, 

limitações ou interferências. Também afirma que isso cria um imenso desafio para 

as organizações pois essa liberdade de expressão pode custar caro, caso algum 

indivíduo insatisfeito gere ruído negativo sobre a reputação da mesma. Por isso, 

precisam monitorar o que é dito a seu respeito para resolver o problema e depois 

comunicar a solução, sempre considerando a ética e o respeito em função da 

proteção de sua imagem. 

O Marketing infantil foi desenvolvido para atrair, conquistar e fidelizar este 

público. Há inúmeras pesquisas para se entender como entrar nos desejos infantis, 

descobrir o que as crianças almejam e com o que sonham de forma a tornar tudo 

realidade. Segundo Schadeck e Rodrigues (2015) apud Sá (2008), a criança nunca 

tinha sido tão profissionalmente investigada e nunca foi um público tão desejado. 

Atualmente, a publicidade descobriu que as crianças não consomem pelo princípio 

do marketing de atender a necessidades, mas sim pelo desejo de sentir emoções e 

as histórias são um canal de comunicação extremamente eficaz. A meta é conhecer 

e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço se adapte a ele e se 

venda por si só.  

Alguns autores citados por Correa (2010), tais como: Engel, Blackwell e Miniard 

(2000); Stheth, Mittal e Newman (2001); Solomon (2002); Mowen e Giglio (2002); e 

Minor (2003), consideram que para que haja consumo, também é necessário 

conhecer, no caso das crianças a aprendizagem ocorre de maneira diferenciada e 

variada. Para Correa (2010) apud Wallon (1993), as crianças entre 3 e 6 anos estão 

divididas entre o apego à família e o desejo de autonomia. Essa fase é expressada a 

todo momento em suas relações onde elas têm maior ou menor liberdade para dizer 

o que desejam. E esse poder de decisão vai aparecer também no momento do 

consumo. 
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2.3.  MARKETING NA INTERNET 

2.3.1. Marketing Viral 

A palavra Marketing está associada a divulgação de mensagem publicitária, e 

Viral à possibilidade que tem uma mensagem de tomar proporções gigantescas, 

semelhantemente à uma epidemia causada por um vírus. Nessa nova ambiência 

midiática que apoia essa comunicação boca a boca espontânea quando ‘curte, 

comenta e compartilha’ sobre tudo, as promoções de marca fluem naturalmente. O 

internauta colabora intensamente com a mensagem publicitária contagiando em 

larga escala toda a sua rede, comunicando a existência de uma marca por um custo 

muito baixo em tempo real. De acordo com Graham (1999, p.1) apud Bentivegna 

(2002, p.80), “marketing viral significa criar mensagens virtuais que contenham 

conceitos absorvidos por pessoas que entrem em contato com a mensagem pela 

Internet”. 

Uma vez que todo cliente que recebe informações de um amigo pode 
reproduzi-las e distribuí-las instantaneamente entre dezenas ou centenas de 
outros amigos, essa forma de marketing por intermédio da Internet foi 
batizada de ‘marketing viral’. Da mesma forma que uma gripe se espalha 
por meio de um espirro, tosse e apertos de mão, suas ofertas podem agora 
se espalhar por meio de cartões, cupons eletrônicos e e-mails do tipo 
convide um amigo. (ROSEN, 2001, p.190 apud BARRICHELLO e 
OLIVEIRA, 2010, p. 35) 

Segundo Vico Mañas (1999, p. 180) apud Bentivegna (2002, p.80), “... o 

processo de difusão compreende o modo pelo qual as inovações são transmitidas e 

assimiladas pelo mercado” e acontece por meio dos canais de comunicação, ou 

seja, por onde fluem as mensagens dos interlocutores. Eles podem ser canais de 

mídia de massa (uma fonte rapidamente atinge grande audiência) ou canais 

interpessoais (poucas pessoas trocam informações afins informalmente) e por fim, 

surge o canal virtual que acelera a mídia de massa entre milhões de consumidores. 

O primeiro acelera o processo de difusão da inovação. O segundo tem se mostrado 

cada vez mais eficiente em função de diversos fatores, segundo Schiffman e Kanuk, 

(1995) apud Bentivegna (2002), são eles: a credibilidade da fonte de informação; a 

ocorrência simultânea de mensagens; a importância da opinião dos grupos de 

referência.  

Se a fonte é considerada imparcial e objetiva, neutra em relação à promoção 

do produto, se provem de experiência direta, ou se vem emulada em algum famoso 
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que comunica por si só, então a comunicação interpessoal cumpre seu papel de 

gerar credibilidade para recomendar produtos. 

A comunicação em massa apresenta apenas o lado positivo dos produtos, já 

nas redes, os líderes de opinião divulgam também as desvantagens. Isso torna a 

informação mais completa e confiável. Segundo Crowley e Hoyer (1994, p. 561) 

apud Bentivegna (2002, p.81), “... alguma informação negativa sobre o novo produto 

pode ser mais efetiva que uma mensagem em que apenas aspectos positivos são 

apresentados”. 

A opinião dos grupos de referência, formados geralmente por amigos ou 
família, podem influenciar no comportamento do consumidor. Assim, a 
publicidade aposta ou na previsibilidade do próprio consumidor ou na 
possibilidade mediante a opinião do grupo (JAGDISH, GARDNER e 
GARRET, 1994, p. 122 apud BENTIVEGNA, 2002, p.81).  

 

Essa estratégia impactante e tão promissora não é tão fácil como parece. 

Segundo Graham (1999, p. 2) apud Bentivegna (2002, p.82) “...desenvolver uma 

campanha de marketing viral pode ser muito difícil”. Como já se sabe o público está 

cada vez mais exigente com a publicidade, logo para que o anúncio possa ser 

envolvente e interessante o suficiente para ser compartilhado precisa conter, 

conforme Barrichello e Oliveira (2010, p. 36): “...entretenimento, humor, curiosidade, 

informações úteis e conteúdos relevantes, que instiguem o internauta a compartilhá-

la com seus contatos”. Ademais, disponibilizar ferramentas facilita muito a 

divulgação. Segundo Barrichello e Oliveira (2010, p.36), “A maioria das mensagens 

virais apresenta dispositivos como ‘envie a um amigo’, ‘compartilhe’, ‘publique em 

seu blog’, que ampliam a divulgação da mensagem a um simples clique”.  Criar ou 

participar de comunidades virtuais forma nichos de interesse, o que facilita muito 

identificar os interesses dos consumidores potenciais e onde a campanha poderá 

iniciar.   

Os nichos de consumidores ou potenciais consumidores, aglutinados em 
torno de interesses comuns nas comunidades online, favorecem uma 
“geografia” do ciberespaço favorável à disseminação da mensagem 
publicitária, potencializando uma estratégia de marketing viral. (SILVA, 
2008, p.97 apud BARRICHELLO e OLIVEIRA, 2010, p. 37) 

 

O publicitário deve focar no público que tem muitos contatos e é mais influente 

na rede. O anúncio pode ser por meio de sites que compartilhem vídeos, blogs, 
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grupos de discussão, hiperlinks via e-mails e outras ferramentas para maior controle 

da disseminação. “O meio deixa de ser apenas o canal por onde trafega a 

mensagem para tornar-se o ambiente que propicia a propagação do marketing viral 

e amplificação dos seus efeitos sobre o público”. (SILVA, 2008, p. 97 apud 

BARRICHELLO e OLIVEIRA, 2010, p. 37) 

A ação do público define se o marketing viral foi bem-sucedido ou não. 

Considerando que cada um tem sua rede de contato, essa experiência pode tomar 

proporções bastante significativas.  

Rosen, (2000) apud Bentivegna (2002), em uma pesquisa, cita que na média, 

compradores online contam suas experiências de consumo na internet para outras 

12 pessoas. Na média, essa pessoa acaba falando com 3,2 familiares próximos, 2 

parentes distantes, 3,3 amigos, 2,5 colegas de trabalho e outros 1,3 “conhecidos”.  

Segundo Dumbar (1996) apud Bentivegna (2002), existem três níveis de redes 

de contato que são o básico (10 ou 12 pessoas próximas), o nível intermediário 

(cerca de 150 pessoas com genuíno relacionamento social) e o terceiro nível 

(aproximadamente 1.500 pessoas de contato ocasional). Através dessas redes é 

que os principais fatores de decisão na hora de adotar uma inovação são difundidos.  

Uma pesquisa que afirma que 77% dos norte-americanos pedem um 
conselho para seus conhecidos antes de escolher um novo médico. 65% 
dos consumidores que compraram uma agenda eletrônica afirmaram terem 
tomado conhecimento do novo produto por um conhecido. Amigos e 
parentes são a principal fonte de informação sobre novos lugares para 
visitar, hotéis e passagens aéreas. (ROSEN, 2000, p.5 apud BENTIVEGNA, 
2002, p.82) 

 

Também é importante valorizar os elos fracos das redes de contato porque 

nessas relações é possível encontrar informações diferenciadas, no sentido de 

proveitosas, já que nas redes fortes, as informações geralmente já são comuns a 

todos. Em outra pesquisa, segundo Bentivegna (2002), 200 jovens profissionais 

conseguiram emprego por intermédio de contatos pessoais e apenas 22% eram 

amigos ou parentes, logo 78% das indicações vieram dos conhecidos distantes e 

ocasionais. Os atalhos criados por meio dos elos fracos também é o motivo pelo 

qual a informação circula mundialmente com tanta rapidez na internet.  
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Bentivegna, (2002) encontrou, em sua pesquisa, seis fatores potencialmente 

importantes para o sucesso do marketing boca a boca virtual. Como principal motivo 

para replicar uma mensagem, os entrevistados apontaram para: familiaridade com a 

marca da empresa que realiza ação de marketing viral; desenvolvimento de uma 

massa crítica de amplificadores de mensagem; baixa complexidade da mensagem; a 

existência de incentivos para a replicação da mensagem; componente de diversão 

da mensagem; ineditismo da ação de marketing viral. 

Retransmitir a mensagem fica mais fácil se a empresa já é conhecida e 

respeitada, inibe a desconfiança das mensagens enganosas. Mensagens oriundas 

de diferentes fontes aumenta a sensação de confiança e se ela vier em curto 

intervalo de tempo ainda gera a sensação de urgência para passar adiante. Por esse 

motivo, os profissionais de marketing devem cativar, inicialmente, aqueles que já 

tem perfil de amplificadores dentro ou fora da web. O segundo foco deve estar em 

consumidores de tecnologia, pois não terão receio de fazer compras pela internet.  

Quanto a complexidade, chega a ser óbvia a preferência pelas informações 

mais simples na hora de conhecer o produto, decidir, comprar até o momento de 

repassar uma mensagem promocional. Rogers (1995, p. 242) apud Bentivegna, 

(2002, p.84), afirma que “Complexidade é o grau em que uma inovação ou 

mensagem sobre inovação é percebida como relativamente difícil de entender e 

utilizar”. Já Zimmermam (2000, p. 114) apud Bentivegna (2002, p.84), diz que “Lidar 

com a complexidade na Internet está intimamente relacionado com facilitar a 

navegação, pela clareza das informações e utilização de recursos gráficos”.  

Existem várias formas de incentivar o consumidor a replicar a oferta, pode ser 

através de prêmios, descontos, bônus, ranking de ofertas mais replicadas, 

programas de participação, comissões. Porém, esse tipo de incentivo reduz a 

qualidade dos consumidores mais fiéis, já que qualquer um pode participar e parar 

quando acabarem os incentivos.  

Apesar da ampla utilização, a desvantagem apontada na implantação de 
incentivos monetários reside em que eles podem atrair consumidores 
menos fiéis, que tenderiam a descontinuar o uso do novo produto assim que 
terminasse a oferta dos incentivos (NEWELL, 2000, p. 34 apud 
BENTIVEGNA, 2002, p.84) 
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A ludicidade e o entretenimento potencializam o marketing viral. Empresas 

podem convidar o consumidor a participar de jogos com direito a prêmios caso 

façam cadastro e busquem a informação no próprio site da empresa, divertindo; 

estreitando relacionamentos; captando dados relevantes para as campanhas; 

gerando satisfação e fazendo sozinho operações financeiras pessoais online, 

conhecida como E-Trading, de acordo com Wolf (1999) apud Bentivegna (2002). 

Alguns autores já estão convidando os próprios leitores para editarem seus livros 

usando o E-Trading. 

O ineditismo também atrai a muitos como os cartões do Dia dos Namorados 

editados por celebridades e que foram leiloados pelo Yahoo. A difusão viral vem 

quando o site disponibiliza cartões gratuitos a serem compartilhados na internet. 

Se além de ser prático e oferecer uma vantagem financeira, as empresas 
pudessem oferecer uma genuína quantidade de divertimento, então, o 
envolvimento do consumidor e o sucesso dos seus produtos e serviços 
seriam praticamente certos. (LEWIS e BRIDGER, 2000, p. 118 apud 
BENTIVEGNA, 2002, p.84) 

O marketing viral exerce mais a função de dar mais visibilidade a marca do que 

estimular o consumo imediato. Além disso, não deve ser a única estratégia das 

campanhas publicitárias, porque as outras mídias auxiliam no posicionamento e na 

exploração das características do produto ou marca.  

O marketing viral apresenta muitas vantagens já citadas acima, mais ainda é 

relevante o número de pessoas que ainda não se sentem seguras no ambiente 

virtual; afinal, o anonimato encobre as possibilidades de ciladas, falsificações, 

rumores como apresenta (Rodriguez, 2004 apud Guadalupe e Garcia, 2009) e 

outras que buscam informações interpessoais para lidar com esse risco. Segundo 

Rodriguez (2004) apud Guadalupe e Garcia (2009), os centros de rede que criam 

vínculos entre o sistema local e do mundo exterior adicionam ferramentas para o 

rumor agregado que são a base de dados que armazenam informação sobre a 

experiência das pessoas com diversos produtos e serviços. Além disso, implantar e 

administrar marketing viral é algo de extrema complexidade tanto na capacitação 

tecnológica; quanto na criação de mensagens criativas, inéditas e divertidas; quanto 

na profunda compreensão dos consumidores-alvo; quanto na relevância e 

complexidade da mensagem. Sendo que o desafio maior está na parte gerencial. 
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Mas o grande obstáculo para que essas informações sejam realmente 
utilizadas advém menos de ausência de tecnologia disponível e muito mais 
da falta de uma disposição gerencial de buscar novas formas de administrar 
o relacionamento com os consumidores (SHETH e PARVATIYAR, 2000, p. 
526 apud AUSTIN (1989, p. 25 apud BENTIVEGNA, 2002, p.86). 

 

Implantar o marketing viral é uma decisão que deve ser muito estudada e 

planejada para que não haja consequências adversas pelo mau uso ou pelo não uso 

dessa possibilidade.  

[...] ainda é necessária uma grande dose de sorte e imponderável 
combinação de fatores favoráveis para que a mensagem boca a boca 
contagie o mercado consumidor, sendo extremamente difícil efetivamente 
planejar uma campanha viral. AUSTIN (1989, p. 25 apud BENTIVEGNA, 
2002, p.85)  

 

O Marketing Viral criou novas ambiências midiáticas com fins publicitários 

estratégicos. Ele redesenhou a comunicação quando tornou o consumidor, cada vez 

mais exigente, participante de ambientes digitais e produtor de mensagens 

midiáticas.  

A evolução tecnológica do século XX modernizou todos os domínios como o 

econômico, comunicativo, social, cultural, político por meio da digitalização das 

mídias. A mídia digital veio para ampliar as mídias tradicionais, não para substituí-

las, visto que é ainda muito forte a integração do analógico com o digital. A internet, 

segundo Octavio Islas (2007) apud Guadalupe e Garcia (2009) é um metameio de 

comunicação que prolongou os meios de comunicação convencionais. Porém, não 

se pode negar que sua contribuição já modificou significativamente a percepção e o 

comportamento do consumidor, que hoje deixa de ser agente passivo, mas contribui 

ativamente para a trans(formação) do ambiente virtual. 

Santaella (2007) apud Barrichello e Oliveira (2010) distingue seis tipos de 

cultura comunicacional: oralidade, escrita, impressão, cultura de massas, cultura de 

mídias e cultura digital. Percebe-se aqui a evolução da comunicação que parte da 

fala intimamente ligada ao gestual, perpassa pelo poder da escrita que traduz os 

sons sem os deixar obsoletos e por fim, seguindo na mesma direção, a explosão de 

possibilidades que a cibercultura traz, extrapolando as anteriores.  

Nessa nova lógica sociocultural, todas as formas de cultura, desde a cultura 
oral até a cibercultura hoje coexistem, convivem e sincronizam-se na 
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constituição de uma trama cultural hipercomplexa e híbrida. (SANTAELLA, 
2007, p.128 apud BARRICHELLO e OLIVEIRA, 2010, p. 33) 

 

2.3.2 . Marketing Digital 

Por conta da evolução da comunicação e tecnologias, o marketing também 

buscou atender às demandas cada vez mais exigentes dos consumidores. A 

exemplo do marketing digital que representa uma ferramenta estratégica e 

competitiva, conforme Morris, Schindehutte e LaForge (2002) apud Almeida, Coelho 

e Tete (2011). A internet não está restrita apenas aos computadores, ele expandiu 

também para tablets, smartphones, smartTV, consoles de vídeo games. Esta 

abertura de canais de comunicação facilita cada vez mais as ações de marketing.  

Em apenas um único canal, as ações por meio de conteúdos e abordagens 

mercadológicas diferenciadas podem gerar variados tipos de interação pessoal ou 

profissional, ampliando negócios, com investimento reduzido, em diversos locais ou 

promovendo marcas, conforme a citação abaixo. 

A utilização do Marketing Digital no final dos anos 90 marcou o início de 
uma nova era, que fornece para os profissionais uma ferramenta poderosa 
para ampliar os negócios das empresas, independente do porte ou 
segmento. (...)  
Não importa qual era a marca líder há cinco anos, dez anos. Não importa 
mais quem era a empresa que oferecia os melhores produtos e serviços 
alguns anos atrás. O que importa hoje é quem está mais bem preparado 
para conhecer, entender, respeitar e se comunicar com as gerações de 
novos consumidores, que hoje decidem o futuro das empresas. 
Se antes o público era fiel a determinadas marcas, hoje o consumidor 
possui muito mais opções. Se antes as pessoas descobriam as marcas com 
as quais iria se relacionar por muitos anos por herança, hoje o 
conhecimento das novas marcas se dá por uma aprendizagem online. 
(KENDZERSKI, 2009, p.17) 
 
 

Segundo Kendzerski (2009), as palavras de ação que as empresas precisam 

internalizar se quiserem ter sucesso na web são: segmentação, mobilidade e 

interatividade. E para Zeff e Aronson (1997) apud Pinho (2001), as grandes 

vantagens exclusivas da internet como mídia publicitária são: dirigibilidade, 

rastreamento, acessibilidade, flexibilidade e interatividade. 
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Marketing digital, para Kendzerski (2009), são todas as ações planejadas pelas 

empresas visando ampliar os negócios de forma sustentada. Ele cita abaixo o que 

visam as principais estratégias de marketing digital atualmente:  

 Posicionar o site de forma eficiente nos mecanismos de busca; 

 Criar ações de relacionamento com seu público-alvo; 

 Desenvolver campanhas de comunicação digital; 

 Transformar a empresa numa marca ‘forte’ no ambiente web; 

 Ampliar os negócios das empresas. 

 

“O que irá garantir o sucesso de uma empresa na web é a forma como ela irá 

se comunicar com o mercado através de meios digitais” (KENDZERSKI, 2009. p.24). 

Por meio do marketing digital, foi possível conhecer diversas ferramentas que 

podem tornar as tecnologias e as estratégias de marketing na internet realmente 

acessíveis e efetivas quanto a seus objetivos, conforme citação abaixo: 

Hoje, milhões de buscas são feitas diariamente, e isto demonstra a 
necessidade e a importância que a empresa precisa dar ao posicionamento 
do site na internet. 
No mercado americano quando uma empresa contrata o desenvolvimento 
de um site, ele já é planejado e programado para posicionar-se de uma 
forma correta nos mecanismos de busca, pois esta é uma das principais 
estratégias de marketing na internet. (KENDZERSKI, 2009. p.70) 
 
 

A princípio, é necessário compreender como uma empresa que decide investir 

em marketing digital, através do Inbound marketing1 deve proceder para captação de 

clientes. A citação abaixo esclarece sobre Inbound marketing. 

O conceito de Inbound Marketing (...) refere-se ao fluxo de visitantes 
externos direccionados através de links que apontam para um site, ou seja, 
centra-se em fazer com que a marca ou determinada organização seja 
encontrada, online, pelos clientes ou potenciais clientes. Assim sendo, este 
tipo de marketing tem como objetivo gerar tráfego de utilizadores que 
procuram assuntos subordinados ao tema do site de uma dada organização 
que adopta as técnicas do Inbound Marketing. É, desta forma, uma atracção 
de visitantes para o site, passiva e não invasiva, educando-os e 
convencendo-os a adquirir um determinado produto e/ou serviço e em 
seguir a marca, fidelizando-os. Assim, não se aposta em publicidade 
intrusiva que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a receber mas 
sim em captar clientes ou potenciais clientes que já possuem algum 

                                            
1De acordo com Roger Melo, sócio fundador e executivo sênior da Sellketing, O Inbound Marketing é o marketing 

de atração, o marketing de conteúdo, o marketing de performance, o marketing de permissão ou o marketing de 
resultados. 
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interesse pelos assuntos abordados. (...) Desta forma, é muito importante 
contribuir para que este primeiro contacto seja positivo para que os 
consumidores possam ficar bem impressionados e que possuam interesse 
por aquilo que lhes é apresentado. (...) quanto mais pessoas usarem um 
dado serviço, ou seja, quanto maior o número de utilizadores, mais a 
empresa pode aprender com eles. 

O consumidor quer ser ensinado e atraído pela marca ou pela empresa pela 
qual possui interesse. Desta forma, as marcas devem preocupar-se em criar 
conteúdos que possuam valor com utilidade para os utilizadores e que os 
façam continuar a querer segui-las.  

“O consumidor não sabe o que quer, até ao momento em que se mostra 
algo para ele”, afirmou Steve Jobs, por isso, é tão necessário tentar cativar 
os utilizadores para as páginas de uma empresa para que estes tenham 
contacto com o que a mesma tem para oferecer, nomeadamente com os 
seus produtos e serviços bem como com os conteúdos que esta produz. 
(RIBEIRO, 2012 e BELL, 2009) apud COSTA (2013, p.8-9) 

 

De acordo com Romero (2017), o primeiro passo é compreender em que 

posição do funil de captação de clientes a empresa se encontra. O topo representa o 

momento em que os clientes entram em contato com a empresa através de mídias 

online e off-line (TV, papelaria). O meio representa o momento em que o visitante 

está conhecendo a empresa, momento de interferir de forma mais acertada para se 

criar oportunidades de conversão, representada pela base do funil. A conversão não 

necessariamente é uma venda, pode ser qualquer objetivo traçado pela empresa, 

tais como captar contatos, bater uma meta. Conhecer o momento da empresa é 

fundamental para alavancar a outras fases do funil e traçar novas métricas. 

       Figura 5 - Funil de captação de cliente  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fonte: RockContent (2017) 
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Este funil pode ser observado mais profundamente, considerando o topo como 

a entrada de visitantes. O meio como conversão de visitantes em leads, MELO 

(Sellketing), (visitantes que deixa suas informações como: nome, e-mail, cargo), 

dividido em duas fases: meio (onde os visitantes se movimentam favoravelmente e 

fundo (quando os visitantes se tornam leads). Na fase final, dependendo do negócio, 

o lead caminha fazendo avanços até finalizar na conversão propriamente dita.  

Importante agir corretamente para não perder oportunidades de negócio. Na 

fase do meio, ofertas podem ser apresentadas. As métricas mostram para a 

empresa o fluxo de visitas em cada fase. As métricas podem ser acionadas pelos 

CTA - Call to Accion- botões que fazem o visitante agir, avançando nas fases de 

captação e conversão. São exemplos de CTAs “Fale conosco”, “Clique aqui”. 

Importante esclarecer que CTA não é métrica, são frases que se acionadas pelos 

visitantes, geram um fluxo que pode ser medido: taxa de conversão do CTA. Isso é a 

métrica. O Google Analytics faz este rastreamento do que foi acessado e gera 

relatórios. Outros exemplos de métricas são: “número de visualizações”, “conteúdos 

que melhor performaram”.  

Estes recursos auxiliam a gestão do planejamento estratégico. Por exemplo: A 

empresa percebe que tem pouco fluxo na primeira fase, então deve investir em 

publicidade (melhorar a qualidade do site, também de outras mídias online e off-

line). Caso o problema esteja na conversão de leads, melhorar as ofertas e a 

comunicação com eles durante esta fase. Segundo Zimmerman (2014), a palavra 

grátis é mágica no marketing, inclusive para ricos e B2B. Exemplos: frete grátis, 

brinde grátis, garantia de 5 anos grátis, manutenção grátis. E se estiver na 

finalização, descobrir o que está faltando: mais informação, segurança, prazo.  

Os CTAs movem os visitantes pelo site, aumenta o interesse e o desejo até 

que executem a ação desejada, por isso precisam ser bem elaborados e estar 

estrategicamente colocados em casa fase do funil. Segundo Zimmerman (2014), 

50% dos visitantes desistem a cada clique, por isso aqueles que vagam pelo site 

devem encontrar o que querem, caso contrário desistem. A taxa de conversão é 

muito importante porque acompanha o número de pessoas que visitam até as que 

executam a ação desejada. Essa taxa varia de 0,1 a 35% dependendo do site.  
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A figura abaixo exemplificada pela taxa de 2 a 4% serve como parâmetro útil para 

prever e avaliar o sucesso.  

 
 

        Figura 6 - Funil de conversão 
 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: ZIMMERMAN (2014) 

 

A autora adverte que essa taxa deve ser comparada observando os próprios 

resultados financeiros. Comparar-se com outros pode ser perigoso. O correto é 

avaliar o número de conversões que a empresa busca e multiplicar em 25 a 50 

vezes o número de visitas no site. Em relação ao intervalo entre a URL e a 

conversão, segue citação abaixo: 

Em média, apenas 5 por cento das pessoas que veem sua URL em algum 
lugar acabam visitando seu site. Portanto, você deve gerar entre 500 e 
1.000 impressões de URL para cada conversão que você quiser fazer. 
(ZIMMERMAN, 2014, p.71). 

 

A autora continua dando dicas para melhorar a conversão do site, as quais 

são: configurar 2 cliques para a ação (“Adicione ao carrinho”, “Assine para salvar”); 

gere contatos (Newsletter: “Inscreva-se para receber nosso informativo gratuito”, 

“Registre-se para receber promoções”) e use links como motivadores internos (links 

relacionados que gerem auto interesse). 

  Os principais elementos do Inbound marketing, forma menos invasiva de 

captação de clientes, para melhorar os resultados do planejamento estratégico, 

segundo Romero (2017) são: 

Pessoas que veem a URL 

Visitantes do site 

Clientes potenciais 

Leads qualificados 

Compradores 

2-4% 
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 Conteúdo relevante 

 Geração de leads 

 Automação de marketing 

 Mídias pagas 

 Redes sociais 

 E-mail marketing 

 SEO 

 

Ele também diz que o fluxo deve seguir quatro passos: atrair consumidores, 

captar leads, converter leads em compradores e reter os clientes. Em relação ao 

Planejamento Estratégico reforça a importância de conhecer bem o público, 

segmentar, personalizar e oferecer conteúdo certo para as pessoas certas na hora 

certa. Não importa o tamanho da mensagem, mas sim a sua eficácia. Ele esclarece 

que as redes sociais são importantes, mas o principal motor de busca hoje é o 

Google, por isso os sites precisam estar bem posicionados para o tráfego orgânico, 

ou seja, quando as pessoas buscam algo sem saber exatamente o que encontrar. 

Diferentemente da busca direta no site que deseja visitar. 

 

Figura 7-  Exemplo de uma busca ou pesquisa orgânica 

 

Fonte: Buscador Google na internet 
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             Figura 8 - Resultado de uma busca orgânica 
 
 

 
 

            Fonte: Buscador Google na internet 
 
 

Figura 9 - Busca direta com resultado 

 
 

Fonte: Buscador Google na internet 
 
 

O autor conclui dizendo que nessa jornada, o visitante ao acessar o site passa 

por 3 fases: a descoberta e aprendizado; consideração da solução; e decisão de 

compra. Para a primeira fase, ele recomenda que o site ofereça materiais como: 
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blog posts, e-books básicos, tutoriais, vídeos. Para a segunda fase, sugere 

webinars, e-books avançados, guias. Para a última fase, sugere demonstrações 

grátis do produto, degustações, testes grátis, e-books de cases, comparações de 

serviços/produtos. 

Peçanha (2017), apresenta um esquema que facilita o entendimento sobre 

como gerar conteúdo na web, conforme figura abaixo: 

 

Figura 10 - Marketing de Conteúdo 

 

Fonte: Vitor Peçanha (RockContent) (adaptação) 

 

Para esclarecer alguns termos da figura acima, a RockContent define a 

Landing Page (aterrisagem) que é uma página com menos elementos, conteúdos e 

links do que o site. É mais simples e atrativo e possui CTA para produzir conversão 

para o site da empresa. Possui basicamente 4 elementos: título, oferta, formulário e 

call to action. E MQL como Marketing Qualified Lead são leads qualificados, ou seja, 

são usuários que demonstraram interesse na empresa e enviaram um formulário, ou 

realizaram download de algum conteúdo disponibilizado. Os SQL (Sales Qualified 

Leads) são leads qualificados que estão realmente inclinados para compra. Nessa 

etapa, é possível identificar as melhores opções em conversão de vendas para 
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trabalhar logo com esses contatos para que não desistam ou se voltem para a 

concorrência. 

 O Marketing de Conteúdo é uma ferramenta de Inbound Marketing usada 

para se aproximar do público-alvo e aumentar a rede de clientes e potenciais 

clientes por meio da criação de conteúdo relevante e valioso. Dessa forma, a 

percepção da marca passa a ser positiva aumentando, assim, as vendas. Ou seja, 

tem o papel de atrair e reter clientes e criar receita. Isso pode ser feito através de 

material informativo com qualidade suficiente para resolver o problema da sua 

Persona2, demonstrando autoridade da marca, proximidade com o público e bom 

relacionamento com os potenciais clientes. É uma excelente forma de marketing 

porque, através do funil de vendas, as pessoas conhecem a mensagem; 

paralelamente, a técnica filtra o interesse dos clientes e encaminha para a equipe de 

vendas, economizando tempo e dinheiro. 

Zimmerman (2014) apresenta dados do relatório Generations 2010 da Pew 

Internet & American Life Project, que diz que existem três maneiras de se chegar a 

um site: inserindo a URL diretamente em seus navegadores; acessando de outro 

local online através de um link; ou usando mecanismos de busca. Para a estratégia 

de marketing digital, o site de busca é especial por isso, precisa de atenção especial 

dos profissionais. Com a concorrência cada vez maior, não estar entre os primeiros 

resultados é ser uma empresa invisível. A citação abaixo dá orientações básicas 

para construir um site amigável aos mecanismos de busca. 

Um site bem-estruturado e amigável aos mecanismos de busca permite que 
eles varram seu site facilmente. (...) Quase metade de todos os sites são 
tão mal estruturados que os mecanismos de busca nunca os “enxergam” 
em primeiro lugar. 
Planejar um site de busca amigável às ferramentas de pesquisa desde o 
início ou durante a preparação de um novo design é muito mais fácil do que 
tentar reconfigurá-lo. 
Sites estruturados com frames (molduras) ou páginas dinâmicas a partir de 
base de dados dão indigestão aos mecanismos de busca. Por outro lado, 
rodapés, índices de sites e feeds XML são como sobremesa: as 
ferramentas de pesquisas os devoram! (ZIMMERMAN, 2014, p. 143) 
 

                                            
2 Segundo Roger Melo, executivo sênior da Sellketing, o perfil do consumidor antes se chamava audiência (ex: 

homens solteiros de 18 a 30 anos), hoje os perfis estão mais detalhados. As personas demonstram hábitos, 
preocupações, interesses. 
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Existem algumas ferramentas de otimização dos mecanismos de busca, mas 

aqui vamos concentrar no SEO. Segundo Mesquita (2017), em relação ao SEO 

(Search Engine Optimization – Otimização para Motores de Busca) várias 

ferramentas podem ser utilizadas para tornar o site mais atrativo, mais visitado e 

mais fácil de ser localizado pelo Google (site de buscas utilizado nesta investigação). 

As otimizações melhoram o posicionamento do site nas buscas orgânicas, que 

entradas não pagas. Os resultados orgânicos e a ordem em que aparecem são 

definidos a partir dos critérios de SEO, ideal estar entre os 10 primeiros. Os motores 

de busca baseiam-se em algoritmos3, a fim de exibir resultados, indexar e rastrear 

os endereços existentes na internet. O SEO deve demonstrar relevância, autoridade 

e confiabilidade. Para se ter bons conteúdos de SEO é necessário se preocupar com 

a parte estrutural do site (on-page) e com a parte externa (off-page), conforme a 

figura abaixo.  

 
          Figura 11 -  Estruturas do SEO 

 

         Fonte: Internet 

 

Sobre a estrutura de um site, Zimmerman (2014), adverte que as técnicas 

usadas a seguir não garantem melhores resultados porque muitas vezes são 

invisíveis aos mecanismos de busca. 

 Palavras dentro das imagens 

 Texto fora do HTML padrão 

 Conteúdo em frames 

 Conteúdo em páginas dinâmicas 

                                            
3 Algoritmo (MEDINA, 2006. p.13) é um procedimento passo a passo para a resolução de um problema. 

Também é uma sequência detalhada de ações a serem executadas para realizar alguma tarefa. Conceito 
atualmente associado à computação, mas pode ser aplicado em diversas áreas. Palavra criada pelo matemático 
iraniano Abu Abdullah Mohamad Ibn Musa al-Khawarizmi no século XVII. 
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 Spams  

 Splash (home page impactante com muitos gráficos ou multimídia) 

 

A URL – Uniform Resource Locator, Localizador Padrão de Recursos 

(endereço do site e suas seções) – precisa ser amigável e inteligível, exemplo: 

www.significados.com.br/url/. Ideal é usar palavras-chave nas URLs para diferentes 

páginas. Caso contrário dificultaria o entendimento do usuário, exemplo: 

www.significados.com.br/dnad8ue83rp%&3/. Seu comprimento da URL não importa 

para o mecanismo de busca, mas se for curto, vai atrair mais cliques. (ZIMMERMAN, 

2014) 

Os rodapés em formato HTML atraem os mecanismos de busca e os usuários 

gostam porque não têm que rolar a página toda até o topo. Nele podem estar 

incluídos os direitos autorais, endereço, telefone, e-mail linkável. Os contatos têm 

uma página própria, mas esse tipo de repetição sempre será vantajoso, facilitando a 

relação com o cliente ao máximo. 

Os sites podem ter índices ou mapas que permitem os sites grandes sejam 

vistos pelas ferramentas de busca. 

As palavras-chave devem considerar o nicho de mercado e as preferências da 

‘persona’. Existem softwares (Keyword Planner, Google Analytics) que ajudam a 

encontrar as melhores keywords. Zimmerman (2014) aconselhou que as meta tags 

devem ser formadas por no máximo quatro palavras-chave e devem ser repetidas 

em determinada página e que as outras páginas devem ser otimizadas por outras 

keywords aplicáveis ao site. Também existem as ‘palavras-chave negativas’ que 

sugerem ao Google opções contextuais diferentes do produto ou serviço oferecido 

pelo site. Um bom site precisa trabalhar ‘heading tags’ cabeçalhos que hierarquizam 

por relevância os ‘títulos e subtítulos’. Outros destaques como o ‘negrito’ e ‘caixa 

alta’ são excelentes. (MESQUITA, 2017).  

Zimmerman (2014) resume esses recursos em bons termos de busca, 

referindo-se as palavras-chave; bons títulos de páginas. Sugere que ofereça 

promoção de agradecimento para os primeiros visitantes e adverte quanto ao aviso 

“Site em Construção”, que tanto pode desperdiçar oportunidades, quanto pode 

impedir a indexação do site. 

http://www.significados.com.br/url/
http://www.significados.com.br/dnad8ue83rp%25&3/
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Segundo Mesquita (2017), reduzir as imagens ao máximo sem abrir mão da 

qualidade para que os usuários não percam a paciência esperando carregar as 

imagens e desistam de permanecer na página. Os vídeos também devem manter o 

padrão de qualidade na filmagem e apresentar roteiro atrativo.  

A qualidade do conteúdo favorece o tempo que o usuário leva explorando o 

site. Além disso, a empresa precisa prever que os dispositivos de acesso estão cada 

vez mais variados: desktop, laptop, smartphone, tablet, por isso, o site precisa ter 

design ‘responsivo’, ou seja, se adaptar as diversas versões. Muitas vezes, o usuário 

gostaria de interagir com a empresa ali mesmo no site, sem precisar acessar as 

redes sociais apenas para isso. Isso é possível se a empresa reservar esse espaço, 

por meio da UX Design – User Experience Design, promovendo e valorizando o 

momento do usuário. 

De acordo com Altermann (2010), as mídias sociais são ferramentas online que 

são usadas para divulgar conteúdo ao mesmo tempo em que permitem alguma 

relação com outras pessoas. Importante não confundir com ‘redes sociais’ que são 

baseadas em suas relações online com as pessoas que você tem alguma ligação 

e/ou interesse em comum, relacionamento social. Portanto, toda rede social online é 

também uma mídia social. Porém, nem toda mídia social é uma rede social. A mídia 

social, essencialmente, serve para divulgar conteúdo e se houver interação, passa a 

ser rede social também. 

Figura 12 - Diferença entre mídia e rede social 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
   Fonte: Midiatismo 
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2.3.3. Redes Sociais 

Segundo a pesquisa ‘Digital in 2016’, da We are Social, conforme Ribeiro 

(2017), realizada no último trimestre de 2015, no Brasil, em média 45% da 

população é ativa em redes sociais. Após janeiro de 2015 houve um aumento de 

13% dos usuários de redes sociais via mobile e 91% da população adulta do Brasil 

já tem celular. 

Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, da Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República, de acordo com Ribeiro (2017), 65% dos jovens 

entrevistados com até 25 anos acessam a internet todos os dias. 67% deles, 

afirmam que a motivação principal de uso é para diversão e busca de notícias. 

Ribeiro (2017) enumera as principais redes sociais usadas no Brasil, as quais 

são: 

1º lugar: Facebook   6º lugar: Google+  11º lugar: Pinterest 
2º lugar: Whatsapp   7º lugar: Skype 
3º lugar: Messenger  8º lugar: Twitter 
4º lugar: Youtube   9º lugar: LinkdIn 
5º lugar: Instagram   10º lugar: Snapchat 
 

A autora acima considerou todas as formas de relacionamento social via 

internet como redes sociais para estabelecer uma comparação entre eles, sabendo 

que: Whatsapp e Skype são softwares; Snapchat e Messenger são aplicativos; 

Youtube é um site; os demais são classificados como redes sociais.  

Para medir resultados nas redes sociais precisamos pensar em capital social, 

não apenas financeiro, já que a moeda aqui é a reputação, engajamento e 

credibilidade. Moeda que se ganha e se perde com base nas atividades online e na 

opinião dos visitantes ou clientes. Três critérios devem ser analisados para mensurar 

resultados nas redes sociais: 

 Engajamento: o quanto as pessoas estão interagindo com a marca; 

 Buzz: o quanto a marca está repercutindo de forma natural na internet; 

 Conversão: o quanto a marca está sendo convertida para o mercado 
econômico. 
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Depois disso, é possível usar ferramentas especializadas que irão indicar como 

cada uma delas está se movendo, através de relatórios.  

Nesta pesquisa aprofundamos apenas na rede social: Facebook por ser a mais 

utilizada pela amostra e porque a segunda rede mais popular, o Instagram, não 

possui ainda estudos releventes para esta abordagem. Ignoramos estudos sobre 

outras redes que, apesar de significativas, não fizeram parte do escopo.  

Zimmerman (2014) possui um capítulo sobre o Facebook. Ela diz que o 

Facebook passou a ser sinônimo de rede social e muitas empresas, especialmente 

as de orçamento reduzido, recorrem a essa ferramenta que além de barata, fácil, 

popular, atraente também oferece poucas barreiras para o acesso. A citação abaixo 

mostra um pouco da sua relevância e potencial de negócios. 

De longe, o mais popular de todos os serviços pessoais de redes – 
reivindicando 1 milhão de usuários ativos no mundo todo em setembro de 
2012 – o Facebook tornou-se agora um canal de marketing para empresas 
também.  
Na teoria, o Facebook oferece a muitas empresas uma oportunidade de 
branding e uma forma de preencher o topo do seu funil de conversão. Na 
prática, a vida de marketing não é tão simples. Para muitas empresas de 
menor porte, ganhar força no Facebook é tão complicado quanto tentar 
ganhar visibilidade nos mecanismos de busca. 
Se você decidir incorporar o Facebook à sua estratégia de marketing digital, 
certifique-se de incluí-lo em seu Plano de Marketing de Mídias Sociais. 
Separe um mínimo de duas horas de trabalho por semana para seus 

esforços no Facebook. (ZIMMERMAN, 2014, p.329). 
 

Zimmerman (2014) conclui que, o difícil não é “fazer” o Facebook, mas sim 

fazê-lo bem o suficiente para gerar negócios com impactos financeiros positivos. A 

autora ainda afirma que o próprio Facebook divulga dados que avaliam seu potencial 

em relação ao público-alvo. Abaixo seguem dados dos USA em 2014 que 

exemplificam essas métricas. 

 Número de usuários ativos: 50% acessam o Facebook em qualquer dia. 

 Número de minutos gastos por mês: mais de 700 bilhões de minutos. 

 Número de conexões: um usuário médio tem cerca de 130 amigos, conecta-

se a 80 páginas de comunidade, grupos ou eventos e posta porções de 

conteúdo por mês. 

 Integração com site: mais de 7 milhões de sites ou aplicativos estão 

integrados ao Facebook. 
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 Uso móvel: mais de 350 milhões acessam via dispositivos móveis. 

 

Zimmerman (2014) divulgou uma perda de usuários do Facebook em 2011 e 

deixou sob reflexão se foi um possível declínio ou apenas uma irregularidade 

numérica. Mas acrescentou que embora o percentual de participantes do Facebook 

seja maior que as outras mídias, é a minoria deles que produz alto percentual de 

conteúdo. E que o relatório “Social Network and Our Lives” da Pew Internet e 

American Life Project em 2011, apresentou os seguintes dados em um dia normal: 

 26% ‘curte’ o conteúdo de outro usuário; 

 22% comenta o post ou status de outro usuário; 

 20% comenta as fotos de outro usuário;  

 15% atualiza seu próprio status; 

 10% envia uma mensagem privada para outro usuário. 

 56% atualiza seu próprio status menos de uma vez por semana; 

 16% nunca atualizou; 

 Mais da metade frequenta pouco; 

 Metade tem menos de 10 amigos. 

 

Ou seja, o objetivo de produzir envolvimento e fazer negócios no Facebook 

demonstra não ser tão promissor quanto parecia. 

Em termos de dados demográficos, o público maior ainda é jovem, feminino, 

mas a taxa de usuários mais velhos é crescente. E o esvaziamento do público inicial, 

coincide com o surgimento do Instagram em 2010. Esses e outros dados registrados 

pelo próprio público, como idade, localização, idioma, gostos, interesses, conexões, 

aniversários relacionamentos, educação ou trabalho, podem ser filtrados por 

anunciantes.  

Existem diversos recursos que esta rede social oferece que pode beneficiar os 

empreendedores, tais como os listados abaixo: 

 Divulgar e valorizar a marca; 

 Direcionar o tráfego para o site; 
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 Melhorar o posicionamento nos resultados dos mecanismos de busca; 

 Dar suporte aos clientes; 

 Preencher o funil de conversão, o Facebook pode dar início a essa jornada; 

 Atrair novos clientes com ofertas especiais; 

 Montar lista de e-mail; 

 Tornar-se um recurso do ramo (compartilhar conhecimentos, fornecer suporte 

técnico); 

 Conduzir uma campanha viral; 

 Fornecer informação oportuna (sobre eventos, participação em atividades 

comunitárias) 

 

Zimmerman (2014) adverte que o Facebook não deve ser uma presença 

primária na rede, por razões de SEO e publicidade. Os sites e blogs possuem 

recursos mais complexos de integração de dados do que as redes conseguem 

sustentar. 

O Facebook oferece recursos para a criação de página empresarial ou 

fanpage, onde a criação também é fácil, ajuda a divulgar a empresa e aumenta os 

mecanismos de busca. Além de poderem gratificar os que interagem através de 

aplicativos. Para ter a página bem ‘curtida’, é necessária uma boa campanha de 

marketing adequada à rede; usar CTAs para gerar ações; gerar descontos e 

promoções; interações com outros links e o site próprio; pedir aos amigos que 

interajam; cadastrar e-mails, newsletter. 

Para otimizar a busca no Facebook, basta:  

 O nome da página deve ser o nome comercial ou combinado com o termo de 
busca. 

 No campo “Sites” diferentemente do Facebook pessoal que se chama “Perfil”; 

 Palavras-chave no primeiro parágrafo de cada campo; 

 A popularidade importa, assim como no Twitter; 

 HTML gera mais oportunidades de busca. 
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2.4. ESTUDO DE MERCADO PARA O RAMO DE EVENTOS  

Ana Cláudia Bitencourt, presidente da ABEOC Brasil, declarou em 10 de maio 

de 2017, que o ICCA – International Congress and Convention Association – 

divulgou os países que mais realizaram eventos internacionais em 2016 e o Brasil, 

ao cair 4 posições, ocupa a 15ª posição atualmente. E que este resultado reflete a 

falta de incentivo para captação nesse tipo de evento. 

Já Fátima Facuri, presidente da ABEOC/RJ, prepara a cidade para receber, no 

2º semestre deste ano, o 27º Congresso Brasileiro de Empresas e Profissionais de 

Eventos. Segundo ela, será uma oportunidade única para promover e atrair 

investimentos para o setor. 

Não foram encontradas pesquisas atualizadas sobre o ramo de eventos nem 

no Brasil nem em Salvador.  A mais recente apresenta resultados comparativos 

entre os anos de 2014 e 2015, os quais serão apresentados aqui como referência. 

De acordo com a ABEOC/BR-16, 100% das empresas do ramo de eventos 

consideraram a economia brasileira em 2015 pior que em 2014 e que a atuação de 

84% das empresas piorou, 11% dos negócios equivaleram e apenas 5% das 

empresas melhoraram em seus negócios, conforme gráfico apresentado abaixo: 

Gráfico 1 - Atuação das empresas do ramo de eventos entre 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABEOC/BR-16 

 

Já a tabela e o gráfico de desempenho do Setor de Eventos abaixo, expressam 

que o faturamento aumentou para quase 20% e piorou para pouco mais de 80%. Os 
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preços aumentaram em pouco mais de 30% e ficaram estáveis para quase 70%. Os 

custos também aumentaram em pouco mais de 30% e para pouco mais de 60% se 

mantiveram estáveis, demonstrando discreta piora. Já em relação ao pessoal, tanto 

a redução quanto o aumento se mantiveram abaixo de 10% e a estabilidade 

prevaleceu com mais de 80%. Ou seja, em tempos de crise, o setor reduziu bastante 

o faturamento para manter os custos, preços e pessoal. 

Quadro 1 - Indicadores de desempenho do setor de eventos (2014-2015) 

 

         Fonte: ABRAFESTA  

 

Gráfico 2 -  Desempenho do Setor de Eventos no Brasil em 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: ABEOC/BR-16 

     

A ABEOC/BR-16 declara também, que em 2015, 90% das empresas investiu 

cerca de 10,6% do faturamento, sendo que deste percentual, 80% foi investido em 
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tecnologia, pouco mais de 60% em marketing, vendas e treinamento de pessoal. A 

tabela e o gráfico a seguir ilustram estes dados. 

Quadro 2 -  Investimentos mais frequentes dos organizadores de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fonte: ABRAFESTA 
 

Gráfico 3 – Distribuição do investimento 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABEOC/BR-16 

        

Considerando a amostra, empresas de eventos infantis em Salvador, foi 

necessário compreender melhor sobre publicidade e o público-alvo deste mercado. 

A publicidade infantil é muitas vezes questionada, já que influencia pessoas 

que ainda não têm discernimento para julgar sobre o que pretendem consumir ou ao 

que está sendo exposto para consumo. Essa ausência de espírito crítico as deixam 
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indefesas em relação à propaganda, conforme Correa (2010). A situação se agrava 

ainda mais quando a publicidade está direcionada para as crianças com menos de 5 

anos que ainda não são alfabetizadas. Como será que elas são estimuladas a 

consumir? A citação abaixo destaca uma estratégia utilizada para conquistar o 

desejo dos pequenos que já entendem que as propagandas são mais curtas e 

engraçadas do que os programas. São minifilmes que se quando estão associados a 

algum personagem sensibilizam ainda mais as crianças, ou seja, aumentam as 

possibilidades do final feliz das empresas.  

Mesmo sem identificar com clareza os objetivos das propagandas e sem 
poder verbalizar com precisão como percebem a diferença entre as 
propagandas e os programas de televisão, 98% das crianças com 6 anos e 
82% das crianças com 4 anos sabem diferenciar propagandas e programas, 
e segundo elas, as propagandas são mais engraçadas e mais curtas do que 
os programas. É, justamente, com base nessa constatação que algumas 
empresas utilizam personagens conhecidos ou desenhos animados 
associados aos seus produtos para sensibilizar mais as crianças. Outro 
aspecto levantado pela autora foi que as pesquisas indicam que 50% das 
crianças prestam atenção à história que envolve o produto em vez de se 
concentrarem nele, pois a propaganda é considerada um espetáculo para 
elas e se atêm aos atributos que mais lhe interessam, esperando que a 
propaganda seja um minifilme de 30 segundos e que desejam encontrar 
elementos que deem a mesma sensação de prazer que os filmes e 
desenhos animados proporcionam (KARSAKLIAN, 2000 apud CORREA, 
2010, p.3). 

 
Diante desse cenário, será que podemos afirmar que a influência das crianças 

tem papel definitivo na hora da compra? Ou a publicidade deve estar voltada para os 

pais que decidem a compra porque sabem o que é melhor para seus filhos? Então, 

que linguagem ou viés a publicidade tem investido para obter mais sucesso? 

Conforme a psicanalista Ana Olmos, entrevistada no Fantástico em 2000, 71% das 

crianças e adolescentes já influenciavam fortemente as compras familiares, e em 

2005 esse percentual aumentou para 82%, segundo Correa (2010).  

Segundo Soares (2009) apud Schadeck e Rodrigues (2015), o consumidor 

infantil passou a despertar o interesse do mercado a partir dos anos 90, já que 

passou a influenciar na compra familiar, visto que ao longo dos anos, passou por 

diversas transformações no âmbito familiar, social, cultural, econômico e tecnológico. 

Diz que os pais de hoje querem oferecer a seus filhos aquilo que não tiveram tais 

como: liberdade de escolha e expressão e direito ao livre consumo, inclusive 

exclusividade, atendendo ao mercado de luxo. As crianças estão cada vez mais 
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exigentes e dão opiniões sobre marca, funcionalidade, promoções, influenciam 

desde a indústria até o pós-consumo e 80% delas já influenciam na compra familiar.  

Segundo a ABRAFESTA (2015) - Associação Brasileira de Eventos Sociais – o 

setor de eventos nos últimos anos chegou ao patamar de R$ 16,8 bilhões. Embora 

tenha passado por mudanças significativas para se ajustar a crise, o segmento 

segue em crescimento. Apesar das expectativas, em 2015, do setor de eventos 

continuarem desfavoráveis em 2016, o mercado infantil não parou de crescer. 

Crianças consomem mais de US$ 50 bi/a. E o setor de festas faturou R$16,8 bilhões 

em 2014 e o Nordeste ficou em 2ª lugar no Brasil, alcançando a quantia de R$ 3 

bilhões no mesmo período. 

As principais causas desse crescimento em tempos de crise são: a redução da 

taxa de fecundidade; o maior investimento dos pais em sofisticação e exclusividade; 

e a adaptação do mercado de eventos para atender as diversas classes sociais, 

justifica a ABRAFESTA (2015). A Associação ratifica os resultados divulgados 

através do depoimento de um empreendedor do ramo: "Os eventos que realizamos 

hoje têm custos menores, adaptados a crise econômica. Tecnologia e trabalho duro 

nos ajudarão a nos diferenciar da concorrência", afirma Aldo Teixeira, que além de 

administrar a cozinha do Immensitá que recebe uma média de 120 eventos por ano, 

também cuida de outras seis casas na capital paulista.   
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3.  METODOLOGIA 

A metodologia baseou-se no método de abordagem hipotético-dedutivo. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), “[...] toda investigação tem origem num 

problema, cuja solução envolve conjecturas, hipóteses, teorias e eliminação de 

erros” e a solução proposta é uma conjectura deduzida a partir das hipóteses que 

serão refutadas em testes pela observação e/ou experimentação.  

A pesquisa possui natureza aplicada, porque gera conhecimentos para 

aplicação prática para resolver problemas específicos, conforme Prodanov e Freitas 

(2013). Neste caso, saber como as empresas podem utilizar o marketing na internet.  

A abordagem é fundamentalmente qualitativa, baseada dados quantitativos 

encontrados nos sites, blogs e redes sociais da amostra e tabulados em planilhas 

estruturadas.  Qualitativa porque visa entender os aspectos sociais, culturais 

envolvidos na relação de consumo de produtos e serviços para crianças no setor de 

eventos; perceber valores e conceitos pré-estabelecidos; e interpretar o 

comportamento dos consumidores de acordo com as experiências e ações 

proporcionados pelas empresas que usam o marketing digital como estratégia de 

gestão.  

A pesquisa possui caráter bibliográfico e documental. Bibliográfico porque a 

contribuição de vários autores fundamenta a teoria e documental porque o conteúdo 

das mídias sociais online são material que ainda não receberam tratamento analítico 

e poderão ser reelaboradas a partir desta pesquisa.  (PRODANOV E FREITAS, 

2013, p. 55).  

A pesquisa bibliográfica deve ser o primeiro passo de toda pesquisa científica, 

já que esclarece a questão norteadora a luz de publicações de referência. Além 

disso, os campos de investigação precisam ser estudados com aprofundamento 

para se ter dados suficientes e de qualidade para serem analisados e as conclusões 

feitas com segurança e ética para que a pesquisa possa ser reconhecida e 

aprovada, conforme a cultura acadêmica. Neste caso, especificamente, é de 

fundamental importância, visto que muitos termos técnicos e de pouca familiaridade 

aos leigos em marketing digital são utilizados. 



55 

 

A técnica de observação foi escolhida porque a autora julgou ser a mais 

adequada para atender aos objetivos da pesquisa, já que possibilita o levantamento 

de aspectos importantes do comportamento do público consumidor de eventos 

infantis por meio do marketing na web. Essa observação foi feita nas principais 

redes de relacionamento social utilizadas pelas empresas da amostra de pequenas 

e grandes empresas que atuam no ramo de eventos infantis em Salvador.  

Em geral, as empresas são de serviço e alugam brinquedos e alguns também o 

espaço para festa; oferecem animação, decoração e buffet. Vários detalhes como 

bolas, flores, forminhas de doces e salgados e outros objetos afins, são produtos 

descartáveis, mas nessa pesquisa consideramos como serviço de buffet e não 

venda de produtos. Mas, nem todas oferecem todos esses produtos ou serviços.  

Então, foram elaborados roteiros estruturados, disponíveis nos Apêndices 

deste trabalho, e abordagem aprofundada, o posicionamento da empresa enquanto 

emissor de mensagens que explicitem as estratégias gerenciais de marketing e suas 

adaptações ao marketing digital. 

 Foram observados (posicionamento, frequência de postagens, principais 

conteúdos, recursos utilizados, se responde aos comentários, se faz promoções), 

produtos e serviços; a quantidade de curtidas, comentários e compartilhamentos; 

quem influencia no processo de compra, a fim de refletir sobre a efetividade ou 

ineficácia das ações de marketing digital dos gestores e proprietários. 

Os objetivos metodológicos da pesquisa estão divididos em três etapas: 

exploratória, descritiva e explicativa.  

Na etapa exploratória, o foco está no aprofundamento sobre o conteúdo e na 

descoberta sobre as estratégias do marketing digital e viral usados por empresas de 

eventos infantis. Na explicação de como a relação, via internet, entre comerciante e 

consumidor tem crescido em todas as fases dos canais de distribuição: 

conhecimento, avaliação, compra, entrega e pós-venda. De acordo com Cervo, Silva 

e Bervian (2006), a pesquisa exploratória também estabelece critérios, métodos e 

técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o 

objeto desta e orientar a formulação de hipóteses.  
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A finalidade da pesquisa descritiva é observar, registrar e analisar os 

fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos. 

Dessa forma, as pesquisadoras buscaram estudar e entender melhor sobre os 

campos de investigação analisando os sites e redes sociais mantidos por algumas 

empresas de eventos infantis. Verificaram suas características e a relação entre 

suas variáveis. Após a observação, coleta de dados e registro, aconteceu uma 

análise explicativa dos dados observados. 

Fundamentalmente, foram selecionadas 27 empresas de eventos infantis que 

atuam em Salvador, mediante uma busca informacional, segundo Mesquita (2017), 

acontece quando usamos apenas o buscador online, no caso, o Google no mês de 

fevereiro e reajustada na primeira semana de março deste ano. Os roteiros de 

observação estão disponíveis nos Apêndices. Na busca informacional, o 

pesquisador não sabe exatamente qual site encontrará, já que apenas palavras-

chaves (empresas de eventos infantis em Salvador; festas infantis; buffet infantil) 

foram digitadas no buscador. Dessa forma, são mostradas empresas que tenham 

um bom ranqueamento no Google. Numa segunda triagem, considerando as que 

utilizam sites e redes sociais, apenas 21 sites / blogs permaneceram como amostra 

do estudo e 39 redes sociais.  

 Gráfico 4 – Formação da amostra 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

É relevante esclarecer que alguns dos conceitos técnicos só foram 

encontrados, em versões inteligíveis para leigos em tecnologia, em sites 

especializados e em dicionários. Tanto material acadêmico quanto o bibliográfico 

pesquisado, apenas usavam os termos sem necessidade de definição. 
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E por fim, a etapa explicativa contará como foi feita a pesquisas considerando a 

comunicação utilizada pelas empresas de eventos infantis por meio do marketing 

digital, a fim de identificar os fatores estratégicos mais frequentes e eficazes para a 

efetivação das negociações.  
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4.  ANÁLISE DE DADOS 

4.1.  SITES E BLOGS 

 A planilha, que analisa a ‘Arquitetura da Informação’ em categorias e 

subcategorias dos sites e blogs, demonstra que em relação a estrutura, as 21 

empresas pesquisadas estão organizando bem suas páginas virtuais. Poucas estão 

descuidando da ‘Página Inicial’ e da ‘Quem Somos’. Essas denominações variam 

entre as empresas, mas é possível identificar facilmente, mesmo que com outro 

nome, a função de cada uma. Essas duas primeiras páginas, respectivamente, são o 

cartão de visitas da empresa, onde a empresa tem a oportunidade de causar a 

melhor 1ª impressão possível. Sem elas, os usuários poderão ter dúvidas sobre o 

que a empresa realmente oferece, como acessá-la com facilidade e rapidez. Por 

isso, o ‘Menu’ precisa ser bastante claro e objetivo. A primeira página, também 

denominada como ‘Home’ apresenta o site e dá condições de acessibilidade para a 

página desejada. Ela também pode conduzir o usuário para fora do site, através de 

ícones de acesso, para redes sociais, por exemplo. Da amostra, 81%, possui a 

página principal. Interessante acrescentar que na parte de baixo desta página, 

também podem estar publicadas a agência de publicidade, gerenciamento de 

marketing ou de TI, além de parceiros e principais clientes. Esses dados foram 

encontrados em 61,9% dos sites/blogs pesquisados. Os principais clientes também 

foram encontrados em páginas específicas. 

 A segunda, também denominada como ‘Sobre’ ou ‘A Empresa’, serve para 

que a organização demonstre quem realmente é. Podendo descrever aqui a história, 

missão, visão, valores, crenças. Quase 91% das empresas utilizam esse recurso. 

Sendo que, 19% do total da amostra possui apenas uma página para as duas 

funções. 

 Se a empresa tiver uma sede, alugar o espaço para eventos, é interessante 

colocar o contato de endereço completo. Pouco mais de 57% das empresas 

observadas oferecem esse serviço e todas divulgaram seu endereço quer seja na 

‘Home’, quer na página ‘Contatos’, quer nos rodapés das páginas. É importante 

considerar que apesar de óbvio, este detalhe não é usado com riqueza de detalhes. 

Algumas empresas são homônimas e isso gerou retrabalho, pois não estava claro 

inicialmente que a empresa era de outro ramo ou localizava-se em outra cidade ou 
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estado. Simplesmente pela falta do endereço completo e de fácil acesso. O Google 

Maps é uma ferramenta de localização bastante utilizada nos projetos de website e 

as empresas pesquisadas já sabem disso.  

 O ‘Catálogo de Produtos’ foi bem explorado por mais de 95,2% das 

empresas, ainda que denominando este módulo de formas variadas. Nenhuma das 

empresas utilizou o módulo ‘Trabalhe Conosco’. E todas utilizaram o ‘Fale Conosco’ 

ou denominações afins como ‘Contato’ ou ‘Orçamento’. Algumas destacaram o 

‘Orçamento’ criando uma página específica. 

Em relação às ferramentas de marketing digital destacadas, quase 91% dos 

sites pesquisados estampam seu logotipo. Pouco mais de 76% possui e-mail 

corporativo. Já 71,4% possui Fanpage (formato específico do Facebook ideal para 

interação entre clientes e empresas, celebridades, marcas, associações com e sem 

fins lucrativos). 

Em relação ao SEO, 100% dos sites usam Heading Tags (cabeçalhos) com 

destaque (negrito ou caixa alta ou outras fontes ou tamanho diferenciado).  

                       Figura 13 - Heading Tags 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fonte: Site (http://www.buffetplanetaencantado.com.br/)  
 

 
As ‘imagens’ precisam ser as menores possíveis sem perder a qualidade, e 

leves para que o usuário não desista de acessá-la. No trato com as imagens, notou-

se que apenas 61,9% das empresas conseguiram garantir a qualidade das fotos. 

Esse critério de qualidade foi baseado na percepção de uma leiga que considerou 

apenas: a capacidade de valorização do objeto a ser fotografado, ausência de ruídos 

http://www.buffetplanetaencantado.com.br/
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(imagem tremida, desfocada, imagem sem edição - corte de algo que não deveria 

aparecer, deve-se manter o foco no que é relevante). A grande maioria pecou na 

qualidade do foco provavelmente pela falta de um equipamento mais adequado ou 

pela tentativa de reduzir ao máximo para deixar as imagens leves e rápidas. 

Considerando a internet ‘banda larga’ utilizada para a pesquisa, apenas 85,7% das 

empresas pesquisadas apresentaram imagens que abriram instantaneamente. E 

66,7% dos sites/blogs apresentavam descrições específicas – ‘Alt Text,’ ou ‘Título’ 

em cada foto. Em geral, usavam um título para um conjunto de imagens de mesmo 

tema. Vídeos foram usados como recurso de atração de clientes por apenas 28,6% 

das empresas.  

Dos sites ou blogs analisados, 85,7% são responsivos, ou seja, se adaptam a 

outros formatos além do computador, tais como tablets, smartphones. E 90,5% 

possuem URL4 amigáveis e inteligíveis. A interação empresa-cliente também pode 

acontecer num espaço como blog/site, e apenas 14,3% das empresas exploraram 

esse recurso – UX Design (User Experience Design).  

        Figura 14 - UX Design 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site (http://www.balaomagico.net/) 
 

O Drop-down, segundo a Cambridge Dictionary, é uma lista de opções que 

está na tela do computador que está escondida até alguém decidir olhar para ela. 

                                            
4 URL Segundo MOLINARI (2016) (Uniform Resource Locator – Localizador Padrão de Recursos) é um 

localizador, exemplo: ‘significados.com.br’, que contém um protocolo, tais como: ‘http’, ‘https’, que provê 
informações de como este recurso pode ser acessado. Exemplo de URL: https://www.significados.com.br/url/. Já 
o site ‘Significados’, define como um link ou endereço virtual disponível em uma rede. Serve para indicar onde 
está o que o usuário procura. Seu formato é definido pela norma RFC 1738.  

 

http://www.balaomagico.net/
https://www.significados.com.br/url/
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Ou seja, é um recurso que influencia na usabilidade, porque subdivisões do menu 

aparecem ao passar o mouse. Este recurso foi observado em 23,8% dos sites/blogs.  

  Figura 15 -  Dropdown 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fonte: Site (http://www.marconisbuffet.com.br/) 

 
 

Outro recurso semelhante é o ‘Mapa do Site’ que fica na parte inferior da 

página e funciona como um sumário a fim de direcionar facilmente o usuário para a 

página de seu interesse. Apenas 28,6% das empresas utilizaram algum desses 

recursos. Já as opções de ‘compartilhamento em redes sociais’ apareceram em 

66,7% deles e 28,6% solicitaram autorização para usar o newsletter (e-mail 

marketing). Na imagem abaixo é possível identificar esses recursos e também a 

agência digital que dá suporte em gestão de rede e TI (Saiteria) discretamente 

posicionada na parte inferior esquerda da base do site. 

Figura 13 - Mapa do site, Newsletter, Agência Digital, Redes Sociais 

 
 

 
 

 

 

 

 

         Fonte: Site (http://www.brinkae.com.br/)  

Apenas 23,8% das empresas disponibilizam entretenimento 

(pintura/música/jogo) em sua página na web. Esse dado mostra que a comunicação 

com as crianças é discreta.  

http://www.marconisbuffet.com.br/
http://www.brinkae.com.br/
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        Figura 14 - Entretenimento 

  
        
Fo
nte
: Site (http://www.buffetplanetaencantado.com.br/)  

 
 

Por fim, 85,7% foram cuidadosos quanto ao correto uso das normas da língua 

portuguesa, não apresentando problemas com a norma culta ou descuidos de 

digitação. Nesta pesquisa não foi observado se a linguagem estava adequada ao 

público-alvo ou propósito da empresa. E em relação ao nível de produto, que 

segundo Menshhein (2006) é definido pelo grau de satisfação do consumidor,  4,8% 

oferecem o básico (brinquedos e animações), 42,9% oferecem o esperado 

(brinquedos limpos, conservados e seguros e com animação divertida), 33,3% 

oferecem o produto ampliado (brinquedos mais animados, diferenciados, 

personagens atualizados, excelente caracterização dos animadores, muita qualidade 

na decoração e apresentação do buffet) e 19% oferecem o potencial (apresentam 

exclusividade, brinquedos inovadores, ultrapassam o tradicional, participam e 

promovem de eventos socioambientais).  

 

4.2. ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS 

Aqui foram avaliadas as 39 redes sociais das 27 empresas pesquisadas. Com 

base na planilha de dados técnicos das redes sociais, no período de 02 a 15 de 

abril, é possível perceber quais as redes sociais utilizadas; qual o nível de interação 

dos usuários; se a empresa explora recursos que poderiam valorizá-la, tais como: 

logomarca, contatos, total de postagens, visualizações, likes/curtidas, seguidores e 

se seguem outros sites; se a empresa responde com rapidez e como ela é avaliada.  

Raras empresas fugiram do padrão Facebook e Instagram. Duas empresas 

criaram uma página no Google+, uma delas pareceu não dar muita importância o 

uso dessa ferramenta, pois possui apenas 8 imagens que mostram o espaço 

reservado para as festas. A página registra apenas 9 seguidores e não foram 

encontrados registros de interatividade com possíveis clientes. Já a outra, possui 26 

http://www.buffetplanetaencantado.com.br/
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seguidores e posta menos fotos que no blog, porém foca mais na divulgação dos 

serviços e contatos. 

Outra empresa possui, além da Fanpage, duas outras redes sociais. No 

Twitter, posta algumas festas realizadas e também artigos sobre temas diversos 

dentro da área de eventos infantis. Porém, não foram observadas interações com 

possíveis clientes. Apenas os registros estatísticos: 581 tweets, 58 followers 

(seguidores) e 40 following (seguindo). No Flickr, foram encontradas postagens de 

60 fotos com descrição, usando Alt Text/Título, organizadas em 2 álbuns. Foram 

feitas 11.970 views (visualizações) no álbum da sede Caminho das Árvores e 13.519 

views no álbum do Imbuí. Porém, o número de followers e following estão zerados. 

Em geral, foi observado que 24 das empresas pesquisadas preferem 

Facebook e 11 preferem o Instagram. E 9 delas usam essas duas redes sociais. 

Nessa relação foi observado que, nesse último caso, o total de ‘curtidas’ e 

‘comentários’ das mesmas postagens são bem mais significativas no Instagram. 

Avaliando as duas redes sociais mais utilizadas, foi constatado que não houve 

ocorrência de maior interação no Facebook, 33% mantiveram o mesmo nível e 67% 

aumentou o nível no Instagram. Os níveis de interação basearam-se no movimento 

dos internautas expressado pelo ‘Total de curtidas’ do Facebook e ‘likes’ do 

Instagram. Esses dados foram categorizados pela autora da seguinte forma: Fraca 

(0 – 49); Regular (50 – 99); Boa (100 – 999) e Ótima (acima de 1000). No 

Facebook/Fanpage, a quantidade de ‘curtidas’ apresentou o seguinte resultado: 

4,2% apresentou frequência de ‘curtidas’ regular; 29,2% apresentou frequência boa; 

e 62,5% frequência ótima. Considerando que o maior número encontrado nas 

últimas 5 a 10 postagens5, foi de 7.094 ‘curtidas’. 

Dentre as 27 empresas pesquisadas, 24 utilizaram Facebook/Fanpage e 

considerando, em números aproximados, 67% explora o logotipo e 33% utiliza uma 

foto que considera bonita de algum evento realizado no lugar.  

Considerando o propósito da página escolhida, nota-se que das 24 amostras, 3 

utilizam o Facebook pessoal, 21 a Fanpage e 1 utiliza as duas opções. Ou seja, 

87,5% das empresas busca comunicar-se de forma mais profissional. Porém, a 

                                            
5 O número de postagens variava de acordo com a relevância ou repetição encontrada nas redes sociais. 
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empresa que possui as duas formas, tem 1.096 seguidores, enquanto que sua 

Fanpage apenas 280. Não temos como afirmar, mas a segunda pode ter sido criada 

recentemente e estar em processo de transição (migração de seguidores). Mas, 

afinal como diferenciar o Facebook pessoal da Fanpage? A princípio, ambas são 

páginas do Facebook. Segundo Kapital O Perfil pessoal é ideal para pessoas físicas, 

suporta 5.000 amigos no máximo e tem alcance limitado, ideal para entretenimento, 

fins sociais. A Fanpage é usada por empresas e famosos, o número de fãs é 

ilimitado, o alcance é global, é visível no Google, possui recursos específicos para 

negócios, faz análises estatísticas, mensuração de conteúdo e permite publicidade. 

É importante saber que para ter uma fanpage é necessário ter antes um perfil 

pessoal, já que é uma pessoa física que administra a pessoa jurídica. As imagens 

abaixo mostram a comparação entre o Perfil do Facebook e a Fanpage e depois, o 

layout diferenciado entre os tipos de página.  

  
   Figura 18 – Perfil Pessoal versus Fanpage 

 

Fonte: Marketing e mídias sociais (http://marketingemidiassociais.com.br) 
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       Figura 19 – Empresa usando Perfil Pessoal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Fonte: Internet 

 

   Figura 18 – Empresa usando Fanpage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet 

 

É importante perceber que além das diferenças pontuadas acima, é possível 

ver que existe um espaço mais adequado para a logomarca, a qual encabeça um 

menu de navegação e controle. As páginas de avaliação e curtidas traz dados 
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interessantes para o acompanhamento de um gestor. O perfil pessoal convida 

amigos e a fanpage, seguidores ou fãs.  

A taxa de resposta é um recurso disponibilizado pela rede, mas não utilizada 

por todas as empresas. Considera-se que seria importante saber quão rápida será a 

resposta da empresa no relacionamento B2C ou B2B6. Dentre as 9 empresas que 

possuem esse recurso, a que foi menos rápida apresentou 72% em sua taxa de 

resposta. As outras ficaram acima dos 89%, sendo que 4 atingiram a taxa de 100%. 

Ou seja, as empresas que se importam com a rapidez de resposta, estão 

satisfazendo seus clientes neste requisito. 

Avaliação é disponibilizada pela rede e mostra por meio de dados numéricos 

de (0-5) como o usuário percebeu o serviço prestado. Esse recurso não foi 

encontrado em toda a amostra, 21 deles expõe a avaliação, apenas 3 não. Ou seja, 

87,5% considera que a avaliação dos clientes, cooperará com o crescimento da 

empresa. Considerando que as notas variam de 0 a 5, todos ficaram acima da 

média. 17% foi avaliado entre (3,0 - 3,9); 62,5% (4,0 – 4,9) e 8,3% atingiu a nota 

máxima. Outra forma encontrada de feedback são os ‘depoimentos’ deixados pelos 

clientes. Pouquíssimas empresas entenderam muito bem isso e postaram imagens 

de mensagens oriundas de outras redes sociais, até mesmo de aplicativos como o 

Whatsapp. As avaliações positivas, evidentemente, impulsionam as possibilidades 

de negócios. 

Dentre as 27 empresas pesquisadas, 11 utilizam o Instagram. Dentre elas, 

70% explora o logotipo, e 30% não explora, da mesma forma que fizeram no 

Facebook. Interessante observar que uma delas possui logotipo em seu site. As 

outras não possuem site ou blog. 

O total de posts representa a quantidade de postagens feitas pela empresa, ou 

seja, se ela valoriza a comunicação digital, produzindo conteúdo para sua página. 

10% das empresas possuem abaixo de 49 posts; 10% estão entre 50 e 99 posts e 

80% entre 100 e 999. Os critérios aqui foram mais específicos para facilitar a análise 

                                            
6 B2C – Segundo GREWAL (2012. p.9), Business-to-Customer é o processo pelo qual as empresas vendem aos 
consumidores. B2B – Business-to-Business., é o processo de venda de mercadorias ou serviços de uma 
empresa para outra. 
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dos resultados da empresa em relação a estratégia de marketing digital. O mesmo 

acontecerá no critério abaixo. 

O total de seguidores demonstra a popularidade da página e seu alcance em 

termos de possíveis clientes. Os resultados encontrados foram: 20% possuem de 

400 a 999 seguidores; 50% possuem de 1.000 a 1.999 e 30% de 2.000 a 2.999.  

A empresa apresenta sua marca de diversas formas, uma delas é seguindo 

outras páginas, marcas, personalidades, pensamentos, ideologias. Isso pode 

valorizá-la ou não, por isso deve ter muito cuidado com suas escolhas. As páginas 

que segue pode fazer o cliente se aproximar, gerar mais valor compartilhando e 

comentando favoravelmente ou até mesmo replicar informações negativas, gerando 

consequências distante do controle. Os resultados encontrados aqui foram: 20% 

seguem menos que 99 outras páginas; 50% seguem entre 100 e 999; 30% seguem 

acima de 1.000. A quantidade máxima encontrada foi 4.626. 

O resultado de várias escolhas aparece na quantidade de likes e views. As 

empresas que escolheram o Instagram como estratégia de marketing digital 

apresentaram os seguintes resultados: 20% fraca; 10% regular; 50% boa e 10% 

ótimo, considerando os mesmos critérios de frequência usados acima na avaliação 

do Facebook. 

Além de todas estas análises estruturadas foi possível observar deslizes que 

passaram desapercebidos pelas empresas, mas talvez não pelos visitantes de 

qualquer mídia digital, ainda que todo o resto esteja bom. Aqui serão ilustrados 

apenas alguns. A primeira observação vai para a dificuldade de acesso. A imagem 

abaixo mostra um blog que utilizou letras muito claras e rebuscadas, dificultando a 

leitura e consequentemente desinteresse.  

 

 

 

 

 

 



68 

 

Figura 21   - Texto pouco legível 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Internet 

 

A segunda observação destaca o imediatismo da internet e a credibilidade da 

fonte. A promoção em destaque está postada até maio de 2017, mas claramente 

refere-se a uma promoção de dois anos atrás. 

      
        Figura 22 – Promoção desatualizada 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Internet 

  

A terceira, caso mais grave, possui um nome que gera muitas dúvidas em 

relação à grafia (Art Festa, Art Festas, Artfestas, Si Art Festas) e à localização 

(Salvador, Juazeiro, Serrinha, Teresópolis, Belo Horizonte, DF) 
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            Figura 23 – Falta de precisão na busca 

 

 

              Fonte: Internet 

 

A quarta refere-se à adequação entre a URL e o nome do site. A diferença 

entre eles pode confundir o usuário. Neste exemplo, o nome do site, da URL e uma 

das marcas da empresa se confundem. 

 

                      Figura 24 – Falta de conexão entre as nomenclaturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: Internet 
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Esta mesma empresa apresentou no site, um ótimo rendimento na valorização 

da marca e divulgação de seus produtos. Observando no canto inferior direito, o 

tobogã já vem personalizado com o boneco do Tio Paulinho. Além disto, ele 

apresenta seus produtos de forma clara, fácil e bonita e promove o produto menos 

conhecido que é o Fala aí Tio. O menu, os contatos e ícone de acesso direto com a 

rede social estão bastante acessíveis. 

 
Figura 25 – Valorização da marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Fonte: Internet 
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5. CONCLUSÃO 

Esse trabalho buscou organizar conhecimentos científicos e práticos da área 

de marketing que fossem relevantes para auxiliar na tomada de decisão estratégica 

ao avaliar a possibilidade de se fazer marketing na internet. Para isso, foi necessário 

um resgate de estudos sobre o comportamento do consumidor e das funções 

comunicativas e estratégicas de uma ação de marketing. Depois seu potencial de 

alcance pela sua modalidade viral e finalmente, algumas ferramentas do marketing 

digital que podem instrumentalizar e potencializar essa relação entre oferta e 

procura. Por fim, adquirir conhecimento comparando a teoria estudada com a prática 

do marketing na internet utilizado pelas empresas soteropolitanas de eventos infantis 

escolhidas pela busca orgânica. 

As organizações já entenderam que precisam inovar para crescer e aumentar 

sua produtividade em tempos de alta concorrência. Com isso, é fundamental 

compreender os princípios da gestão em marketing para que as empresas 

fundamentem suas ações em estratégias bem planejadas e ajam de forma segura. 

O Marketing digital e o viral têm se mostrado como fortes aliados para aumentar as 

chances de sucesso nos negócios.  

O marketing digital despontou ao produzir aparelhos eletrônicos de 

comunicação conectados à internet de alta velocidade. Mas, a tecnologia sozinha 

não serve para nada. Junto com ela, surgiram estudos em comunicação online e 

localização. Foram produzidos softwares, aplicativos, canais de busca, sites, blogs, 

redes sociais, tudo isto em função da geração de negócios, promoção de marcas, 

comunicação, interatividade, posicionamento, aprendizagem, relacionamentos, 

enfim, em função das necessidades dos usuários ou consumidores. 

Para terem sucesso na web, além dos aparatos tecnológicos e da internet, ou 

seja, da infraestrutura, é fundamental produzir material de qualidade para não 

impactar negativamente os possíveis clientes. Por isso, esta pesquisa apresenta 

algumas ferramentas, estratégias e o expertise de especialistas para que os 

empreendedores possam começar a produzir conteúdo de marketing com qualidade 

para aumentar as chances de gerar resultados positivos. Muitas empresas já 

utilizam o marketing digital, porém, isso não é sinônimo de que esteja fazendo certo 

ou que estejam colhendo bons frutos. Um site de negócios não se torna bem-
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sucedido por acaso. Ele deve estar preparado para atrair visitantes, mantê-los no 

site e trazê-los de volta repetidas vezes. O conhecimento adquirido aqui pode 

melhorar a produtividade e o retorno dos investimentos, por meio de sites atraentes, 

muitas vezes gratuitos ou baratos. Para isso, o empreendedor já precisa ter clareza 

de qual é o seu negócio e qual o seu mercado-alvo. 

A princípio, o planejamento deve utilizar mídias publicitárias que promovam 

mobilidade, interatividade, acessibilidade, dirigibilidade e rastreamento. É 

fundamental que o empreendedor posicione bem sua marca no tráfego orgânico, 

utilize corretamente o Inbound marketing para captação de clientes e acompanhe os 

resultados daquilo que produziu pelos relatórios oriundos das métricas. Importantes 

recursos para ajudar o visitante a seguir o fluxo do funil são os CTAs e ofertas grátis. 

As taxas de conversão auxiliam o gestor a direcionar esforços para a posição correta 

do funil. 

Os principais objetivos do marketing digital é possuir páginas na internet com 

eficientes mecanismos de acelerador de buscas, caso contrário estará invisível. 

Relacionar-se bem com o público-alvo, segmentar e conhecer cada vez mais a 

fundo o comportamento daqueles que consomem o que a empresa produz é 

essencial. A expressão comumente em marketing chamada de audiência é muito 

ampla, atualmente a caracterização do público é cada vez mais específica e na 

internet partem ‘de pessoas que veem a URL’ para personas e leads até se 

tornarem clientes. Desenvolver campanhas publicitárias digitais; fortalecer a marca; 

ampliar os negócios; identificar sua posição no funil de captação de clientes; se 

autoavaliar e agir estrategicamente em cada fase são passos que não podem ser 

negligenciados. 

O empreendedor precisa lembrar que esse não é um caminho fácil, nem 

rápido, nem garantido, considerando que este estudo está longe de abordar tudo 

que já existe nesta área. E se essa estratégia não for bem administrada pode até 

gerar efeito contrário, provocando danos difíceis e muito caros para reparar. Mas, se 

decidirem investir nessa modalidade de comunicação publicitária, precisam buscar 

ajuda profissional e considerar os passos indicados pelos especialistas citados 

nessa pesquisa. Ou seja, partir do Planejamento Estratégico e Financeiro, 

especialmente os valores de ROI, avaliando se o marketing na web será uma boa 
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estratégia para a empresa, quando iniciar e se seus resultados tem sido conforme o 

planejado. Caso não seja possível investir nisso, é melhor não utilizar porque os 

resultados virtuais podem também ser negativos e gerar custos de reposicionamento 

da empresa para recuperação da imagem que podem ir muito além dos gastos 

economizados. 

Em relação às redes sociais é importante desmistificar algumas ideias 

fantasiosas que rondam esse assunto. O primeiro deles é que ‘se caiu na rede 

viralizou, logo vou vender muito’. Isso não é verdade. Aqui também precisamos de 

bom posicionamento, bom conteúdo e captação de visitantes e os que interagem 

curtindo, comentando e compartilhando. Mas, o essencial é conhecer sua persona 

para poder atendê-los de forma mais proativa e eficaz, antes que a concorrência o 

faça. 

Outro mito é que o Facebook vai falar com muitos porque é a rede social mais 

popular. Isso também não é verdade. Atualmente há uma migração entre redes 

sociais de públicos específicos. Com a entrada dos pais e pessoas mais velhas no 

Facebook, os mais jovens migraram para o Instagram, considerando os dados 

encontrados na amostra. Ora, se o perfil da rede muda, o empreendedor precisa 

estar atento a isso e ‘não sair replicando conteúdo para todos os lados’.  

Os sites, blogs, as redes sociais, todo aparato do marketing digital, bem 

organizados e gerenciados também podem ser fortes aliados para os bons 

resultados nos negócios. Porém, não se pode perder de vista que essa interlocução 

entre produtor e consumidor precisa ser ética para ser saudável. O marketing seja 

ele qual for, serve para estabelecer relações de trocas de valores a fim de beneficiar 

tanto o que oferta quanto o que procura.  

A princípio, ao instrumentalizar empresas a lucrar mais, senti uma sensação de 

estar posicionada do lado errado, afinal sou trabalhadora. Mas, logo entendi que a 

exploração, o engano, o desrespeito são características de indivíduos que levarão o 

seu bom ou mal caráter para todas as áreas da vida. O cyberbullying, amplamente 

discutido esses últimos dias por causa da “Baleia Azul”, site que desafia crianças e 

adolescentes a cumprir uma lista de desafios arriscados e destrutivos, levando-os ao 

suicídio, não pode ser negligenciado nesta conclusão, pois o que acontece com os 

jovens, também acontece entre adultos e em ambiente de negócios. O ambiente 
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virtual permite o anonimato e consequentemente a liberdade para cometer crimes 

difíceis de serem desvendados porque os transtornos mentais e emocionais não 

aparecem fisicamente para facilitar exames. As vítimas tendem a se isolar, se 

esconder, se matar sem antes revelar a situação. Também são difíceis de serem 

condenados, porque os agressores raramente são encontrados; e difíceis de serem 

discutidos, porque é uma situação delicada e a linha limítrofe entre conscientizar e 

estimular é muito tênue. A sociedade não está preparada para isso.  

Quando a empresa comete erros que custam a sua reputação talvez seja mais 

fácil de digerir e buscar soluções de reposicionamento do que as situações onde a 

liberdade do ‘cyberambiente’ destrói maldosamente o que foi construído com muito 

trabalho e investimento. Ao viralizarem, geram consequências semelhantes às do 

cyberbullying que acontece entre jovens e a estas consequências são adicionadas 

outras como: financeiras, sociais (tanto no impacto causado à sociedade global 

quanto pelo impacto causado na economia do país e nos trabalhadores e familiares 

que dependem daquela organização para subsistência, a exemplo do escândalo da 

Petrobrás, Odebrecht, “Carne Fraca”).  

 Portanto, o ambiente virtual serve tanto para o mal quanto para o bem. Assim, 

as organizações que desejem investir nesse ambiente precisam analisar bem seus 

objetivos para crescer e gerar crescimento com mais segurança. Mas, para isso, 

precisam estar cientes que essa vereda é promissora, mas também arriscada. 

Sendo delegado a cada um, o livre arbítrio para decidir.  

Os dados da ABRAFESTA (2015) sobre o mercado de eventos mostram que o 

ramo está em crise entre 2014 e 2015, custos e preços altos gerando redução de 

pessoal e grande redução do faturamento. E que as empresas não se acomodaram, 

pelo contrário, reagiram a isso de forma positiva e com mais investimento em novas 

tecnologias; marketing e promoção de vendas; e treinamento de pessoal. Essa 

postura garantiu a permanência de muitas empresas nesse mercado competitivo. 

Mas, não foi apenas por esse motivo, atender ao público infantil é um desafio a 

parte, pois muitos pais não medem esforços para oferecer a seus filhos aquilo que 

não tiveram, são sonhos frustrados que se realizam em outra geração. Então, caso a 

crise não chegue a condições extremas, evento infantil continuará tendendo a ser 

boa oportunidade de negócio. 



75 

 

Por fim, ao reavaliar os objetivos da pesquisa, foi possível perceber que foram 

todos alcançados, já que analisando as empresas de eventos infantis em Salvador, 

organicamente buscadas, percebeu-se como o marketing na internet funciona na 

prática e como precisa estar integrada a um plano de marketing para que esses 

recursos digitais e virais possam ser cada vez mais eficazes. O planejamento 

profissional e consciente é fundamental para reduzir a insegurança, os erros ou a 

timidez nesse ambiente de marketing virtual. Isso não deve ser negligenciado. É 

certo que os adultos são responsáveis pela contratação de um evento, mas as 

crianças desde os anos 90 têm influenciado nas decisões de compra por meio de 

critérios claros e racionais. Pensando nisso, É interessante produzir conteúdo que 

comunique diretamente com o público infantil. Creio que apenas apresentar 

produtos, serviços, espaços, decorações, fachadas e mesas e quão bonitos podem 

ser, ainda é pouco para alavancar vendas. É uma cilada transformar o perfil em 

simples vitrine ou mural de promoções. Não se pode esquecer da identificação 

adequada e fácil, exploração de uma boa marca, interatividade, relacionamento e 

mensagem dirigida.  

A comunicação tímida de alguns visitantes poderia ser transformada em 

intervenções nas diversas fases do funil de captação de clientes. Uma sugestão é 

identificar e cativar por amplificadores (pessoas que interagem mais e possuem 

maior rede de contatos) dentro e fora da web. Afinal, a linguagem entre eles é 

natural, direta, aberta. Estimulados financeiramente, estes amplificadores participam 

e estimulam mais pessoas a participar de ranking de ofertas mais replicadas 

ganhando descontos, prêmios, bônus, comissões. Assim aumentam as conversões 

em vendas. Os clientes fiéis precisam de atenção especial, contínua e também 

podem se tornar amplificadores.  

Em um período de crise, gerar consumo de produtos que não são 

necessidades básicas é um grande desafio. Para estimular os negócios nessa área 

é necessário ser mais profissional e criativo possível na manutenção da qualidade; 

produção de bom conteúdo na internet; comunicação adequada e relacionamento 

constante e cada vez mais próximo para atender às necessidades dos visitantes até 

os consumidores, estabelecendo laços de confiança, gerando renda e sólidas 

oportunidades. 
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A pesquisa analisou o Facebook como principal rede social, já que o Instagram, 

rede que ocupou o segundo lugar na preferência da amostra, ainda não possui 

estudos relevantes e porque outras redes sociais não fazem parte do escopo deste 

estudo. Em um futuro próximo, resultados mais consistentes sobre as redes sociais 

surgirão. Esta investigação registrou alguns componentes de marketing digital que 

podem maximizar o sucesso corporativo online. Contudo, outros componentes 

poderão estimular pesquisas futuras.  
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APÊNDICE A: Seleção de Empresas e Coleta de Dados Gerais 

 

EMPRESA SITE/BLOG REDES 

SOCIAIS 

OBSERVAÇÕES STATUS 

Alegria Mil blog não Telelistas, Zipanuncios, 

Organizandoeventos,  

 

All Mkt e Eventos   Nada relacionado ao 

público infantil 

X 

Aquarela Festas sim Facebook Telelista, Peixeurbano, 

Guiamais, Elefanteverde, 

Apontador 

 

Arco Íris Eventos não não Facebook pessoal          X 

Art Festas  

 

sim não Prêmio Quality      

Ballons Fest   Fornecedor de balões X 

Brinkaê Buffet 

Infantil 

sim Facebook, 

Instagram 

Telelista, Acharei, 

Guiatelefone 

 

Buffet Balão 

Mágico 

sim Facebook Peixeurbano, Guiamais, 

Apontador, 

Planetabrasileiro 

 

Buffet Eterna 

Magia 

não Facebook Peixe Urbano, Grupon, 

Catering 

 

Buffet Infantil 

Marconi’s 

sim Facebook Peixeurbano, Telelista, 

Coligado, 

Guiacomercialdabahia 

 

Buffet Planeta 

Encantado 

sim Facebook, 

Instagram, 

Youtube 

Festasinfantismagazine, 

Guiamais 

 

Cabriola Festas 

Infantis 

não Facebook Peixeurbano, 

Organizandoeventos, 

Portaldoservidor, 

Catering 
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Carolina Moreira 

Festas Infantis 

Sim 

 

Facebook Page Free.net, Guiamais, 

Empresafone, 

organizandoeventos.com 

 

Dany’s Festa não não Telelistas.net X 

Dely Festas não Facebook Telelista, Catering, 

Guiamais, Empresafone 

 

Fantástica 

Fábrica 

Site / blog Facebook, 

Instagram 

Apontador, Kikanto  

Festeleco Buffet 

Infantil 

Sim Facebook, 

Instagram 

  

Happy Eventos sim Facebook Listamais, 

Roteirobabysalvador, 

Bahiaja, Correio24h, 

Carnavalsalvador, Ibahia, 

Bloco Happy, Diga aí Tio 

 

Mixirica 

Produções e 

Eventos 

sim Facebook, 

Youtube, 

Instagram 

  

Naty Jujubinha 

Festas Infantis 

não Facebook, 

Instagram 

Telelista, Achecerto, 

Listatudo, 

Organizandoeventos.com 

 

Pingo Mágico 

Buffet Infantil 

sim Facebook, 

Instaram 

Telelistas, 

Festasinfantismagazine 

 

Pink Blue Party blog não Agitosalvador, 

Festasinfantismagazine, 

Ebay 

 

Planeta Festa sim Facebook, 

Twitter, 

Flickr 

Newsletter 

2 sedes 

 

RecreArt sim Facebook Maeforadacaixa, 

Jusbrasil 

 

Salvador 

Eventos 

sim Facebook, 

Google+ 
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Sonho de 

Criança Festa 

Blog/site Facebook Vitória-ES X 

Superfantástico 

Buffet Infantil 

sim Facebook Newsletter, 

Busqueventos 

 

Tainá Festas não Facebook, 

Instagram 

Buffetdacidade, Grupon, 

Elefanteverde, 

Empresafone, Listamais, 

Apontador 

 

Tia Festeira 

Eventos 

não Facebook, 

Instagram 

           

Titia Bia Festas sim não  

 

 

Tok de Festa sim Facebook Casamentos.com, 

Guiamais, Elo7, Tokstok, 

Peixeurbano, 

Alugueldeespaço 

 

 

Turma da Alegria sim Facebook, 

Orkut7 

Jogo + desenho para 

pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 A Rede social ORKUT não existe mais desde 30/09/2014, porém ainda consta no site da Turma da 

Alegria. 
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APÊNDICE B: Planilha de Registro de Dados Específicos das Empresas 

Empresas: 27 

Geográfico: ( 27 ) Salvador e Região Metropolitana         ( 4 ) outras cidades     

                     ( 2 ) outros estados 

Conteúdo:   ( 2 ) produto e serviço           (  24 ) serviço          (  1 ) marca  

Audiência:   ( 2 ) física         ( 11 ) jurídica e física           ( 14 ) não define 

Apelo:          ( 17 ) factual       ( 10 ) emocional e factual 

Níveis de produto: (21 sites) 

            ( 0 ) central    ( 1 ) básico    ( 9 ) esperado    ( 7 ) ampliado   ( 4 ) potencial 

Possui site 
ou blog? 

(17) site 

(2) blog 

(8) não tem 

Possui sede? 

( 12 ) sim 

( 15 ) não 

Redes Sociais / Sites / Software / Aplicativo: 

(24) Facebook     (11) Instagram     ( 3 ) Youtube           ( 1 ) Twitter     

( 0 ) Snapchat      ( 0 ) Pinterest       ( 0 ) Messenger      ( 0 ) Skype       

( 2 ) Google+       ( 1 ) Flickr             ( 0 ) LinkedIn 

Publicidade 
para / 
Linguagem: 

( 1 ) crianças 

(27) responsáveis 

Recursos da comunicação publicitária infantil: 
 
( 19 ) cores     ( 11 ) personagens   ( 1 ) música     ( 12 ) vídeos     ( 2  ) histórias    

( 0 ) jogos    ( 0 ) humor   ( 1 ) curiosidade   ( 2 )  conhecimento    ( 24 ) fotos    

( 10 ) informações úteis 

Níveis de rede:  
(24) (Facebook) 

 
(1) = (4,2%)  
até 100 contatos 
 
(8) = (33,3%)  
101 a 999 
 
(15) = (62,5%) 
1000 acima 
 

A empresa expõe/demonstra nas redes: 
 
( 23 ) produto/serviço         ( 3 ) preço          ( 12) praça            ( 9 ) promoção    

( 6 ) inovação                     ( 4 ) acessibilidade                          ( 4 ) interatividade             

( 1 ) formas pgto                ( 4 ) flexibilidade/adaptabilidade      ( 27 ) contatos 

( 21 ) avaliação                  ( 5 ) divulgação de outros eventos  (  5 ) parceiros 

Níveis de rede:  
(11)  (Instagram) 
 
(0) = (0%) 
até 100 contatos 
 
(2) = (18,2%)  
101 a 999 
 
(8) = (72,7%) 
1000 acima 
 

 A empresa cativa amplificadores dentro ou fora da web? 

( 14 ) não cativa 

( 12 ) cativa os fiéis      

( 1 ) financeiros (prêmios / descontos / bônus / ranking de ofertas mais 

replicadas / comissões) 

Redes 
atualizadas: 

(16) sim    (-2m) 

(8) não   (+2m) 

(2) não tem como 
medir 
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APÊNDICE C: Planilha de Registro de Dados Técnicos de Sites e Blogs 
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APÊNDICE D: Planilha de Registro de Dados Técnicos de Sites e Blogs (%) 

1. Qual a estrutura?  SIM % NÃO 

a)  Home / Página Inicial 17 81,0% 4 

b)  Quem somos / Sobre / a Empresa 19 90,5% 2 

c)  Estrutura / Localização (sede) 12 57,1% 9 

d)  Catálogo de produtos / Temas / Serviços 20 95,2% 1 

e)  Trabalhe conosco 0 0,0% 21 

f)   Fale conosco / Contato / Orçamento 21 100,0% 0 

g)  Clientes / Parceiros / Agência Publicidade e/ou TI 13 61,9% 8 

        

2. Quais as ferramentas?        

a)    Marca 19 90,5% 2 

b)   E-mail corporativo 16 76,2% 5 

c)    Fanpage 15 71,4% 6 

        

3. SEO       

Heading Tags (Títulos / Subtítulos) 21 0,0% 0 

Destaque (Negrito / Caixa Alta) 21 0,0% 0 

Imagem (qualidade) 13 61,9% 8 

Imagens (rápidas) 18 85,7% 3 

Imagem (Título e/ou Alt Text) 14 66,7% 7 

Vídeos 6 28,6% 15 

Site responsivo 18 85,7% 3 

URL amigável e inteligível 19 90,5% 2 

UXDesign 3 14,3% 18 

Dropdown 5 23,8% 16 

Breadcrumb / Mapa do site 6 28,6% 15 

Opções de compartilhamento em redes sociais 14 66,7% 7 

Relacionamento com outros links  20 95,2% 1 

Autorização para newsletter (e-mail mkt) 6 28,6% 15 

Texto revisado 18 85,7% 3 

Entretenimento (pintura/música/jogo) 5 23,8% 16 

 

Nível de Produto / Conteúdo básico esperado ampliado potencial 

 
1 9 7 4 

 
4,8% 42,9% 33,3% 19,0% 
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APÊNDICE E: Planilha de Registro de Dados Técnicos 

de Redes Sociais 

Facebook / Fanpage 
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APÊNDICE F: Planilha de Registro de Dados Técnicos 

de Redes Sociais 

           Instagram 

 

 

 

 

 


