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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo geral identificar as ferramentas que tornaram o emprego das
ferramentas das Mídias Digitais, um sucesso na captação de clientes para uma empresa. Traz
como objetivos específicos a identificação das ferramentas de Mídia Digital. Também analisar
as estratégias utilizadas, através da pesquisa de um estudo de caso com uma Instituição de
Ensino de Pós-Graduação de Porto Alegre. Com essa pesquisa, verificara-se porque as
organizações precisarão introduzir a comunicação digital no marketing das suas empresas, o
resultado que se quer atingir tendo em vista a magnitude da internet, e porque não é mais
possível ficar de fora dessa inovação, sendo a inserção dessas ferramentas uma vantagem
competitiva no cenário atual.

Palavras-chave: Mídias Digitais. Ferramentas de marketing digital. Captação de clientes.
Google AdWords. E-comércio. Facebook Ads. Redes sociais. SEO.

ABSTRACT

This work aims to identify the tools that have made the use of Digital Media tools a success in
attracting customers to a company. It brings specific objectives to the identification of Digital
Media tools. Also analyze the strategies used, through the research of a case study with a
Graduate Institution of Porto Alegre. With this research, it was verified that organizations will
need to introduce digital communication in the marketing of their companies, the result that
one has to achieve in view of the magnitude of the internet, and because it is no longer
possible to stay out of this innovation, Competitive advantage in the current scenario.

Keywords: Digital Media. Digital marketing tools. Customer acquisition. Google AdWords.
E-commerce. Facebook Ads. Social networks. SEO.
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1 INTRODUÇÃO

As Mídias Digitais são a grande vantagem das empresas para aplicação de marketing
nessa nova era que veio acompanhada dessa onda de tecnologia. As possibilidades e recursos
são imensuráveis. Não é mais possível sobreviver neste mercado competitivo apenas com as
técnicas tradicionais, a não ser utilizando as ferramentas que as Mídias Digitais oferecem.
A sobrevivência das empresas depende da utilização dessas ferramentas e por isso,
este artigo vai impactar com que forma o Marketing Digital influência na captação de clientes
para as organizações.
O que são essas ferramentas e como elas são utilizadas para alcançar resultados
positivos através da conversão em vendas, serviços, relacionamento e fidelização de clientes.
Este trabalho estará analisando um caso específico de uma empresa, o qual se refere, é
a venda de cursos de Pós-Graduação de uma entidade da área da educação na cidade de Porto
Alegre.
O texto irá apresentar as ferramentas utilizadas, a sua performance, como elas
obtiveram tanto sucesso e porque servem de exemplo para outras organizações.
Também salientará o quanto essas ferramentas estão crescendo, como estão surgindo
empresas especializadas neste setor, como as empresas de marketing estão se adaptando com
esses novos recursos que são tão impactantes no mercado. E porque não se pode deixar de
utilizá-las.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A captação de clientes para as empresas é primordial para a saúde da empresa, sem
clientes não é possível gerar faturamento, sem o faturamento não se pode gerar riqueza para o
negócio.
Tendo em vista esse raciocínio, não há dúvidas que a saúde do negócio dependa
exclusivamente de clientes. A captação de clientes é o que torna o mercado tão competitivo
na manutenção de velhos clientes e na busca por novos. É claro que se investiga quais são as
necessidades dos clientes, também se investe na eficiência dos produtos e dos serviços. Mas
como chamar atenção dos clientes, convencê-los que se tem o melhor a oferecer, descobrir
onde eles estão e qual a melhor maneira de chegar até a eles.
Segundo Chiavenato (2006, p. 250):

No momento atual, fala-se em foco no foco do cliente. Isso significa conhecer não
somente o cliente, mas as suas necessidades e expectativas intrínsecas. Para tanto,
deve-se colocar no lugar do cliente e pensar o negócio como se o empreendedor
fosse seu próprio cliente. O foco no foco do cliente significa que você vai trabalhar
de acordo com as expectativas e as necessidades do cliente, totalmente sintonizado
nele.

É preciso muito estudo e planejamento de cada negócio para implantar um plano de
marketing. Segundo Cobra (2006, p. 331): “A propaganda é alma do negócio”. Porém uma
propaganda precisa ser bem elaborada e dever ter um mecanismo de comunicação bem
apropriado.
Qual seria o meio de comunicação mais apropriado no momento? Pensando nisso, é o
que o capítulo a seguir irá tratar.

2.1 Marketing digital

Marketing Digital refere-se às estratégias que são desenvolvidas para a plataforma
virtual. Portanto, foca-se na internet e em suas possibilidades para trabalhar com as melhores
ferramentas específicas, disponíveis no cenário atual, levando em consideração cada tipo de
negócio, ou seja, o seu segmento, afim e obter os melhores resultados.
De acordo com Gabriel (2010, p. 73): “É inegável que as tecnologias digitais tem se
tornado cada vez mais presentes em todos os aspectos da vida humana - social, profissional,
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pessoal -, impactado e afetado a sociedade, a cultura, o modo como vivemos e interagimos
com o mundo.”
2.1.1 Conceitos e práticas

Podemos verificar que o Marketing Digital é qualquer forma de marketing de
produtos ou serviços, que envolvam aparelhos eletrônicos e isso possibilita a comunicação
e pode atingir diversas dimensões.
Segundo Turchi (2012, p. 5-6):

O mundo corporativo, em particular, foi e continua sendo bastante impactado pelo
crescimento rápido e contínuo da Internet, não só porque a rede abriu um novo canal
para divulgação e comercialização de produtos e serviços para empresas de todos os
tipos de portes, como as obrigou a repensar suas estratégias de marketing e a forma
de se relacionarem com os clientes e com parceiros de negócios – locais e do mundo
todo. Não é mais possível ignorar o grande potencial oferecido pelo universo digital
e as suas mais variadas opções de acesso, que hoje não se restringem apenas ao
computador de mesa (desktop), mas englobam também os dispositivos móveis como
notebooks, netbooks, iPads, iPods, celulares, smartphones, iPhones, entre tantos
outros gadgets.

As pessoas estão o tempo todo interligadas com a tecnologia e a internet, sendo elas
parte indispensável de suas vidas, por isso o Marketing Digital é uma forma de prospecção,
pois trata de abordar clientes em suas diversas necessidades em tempo integral.

Com a evolução da tecnologia da informação e da comunicação, especialmente a
internet, o marketing interativo evoluiu para o marketing eletrônico ou e-marketing,
também conhecido como marketing digital, conceito que expressa o conjunto de
ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos - por exemplo, a internet -,
em que o cliente controla a quantidade e o tipo da informação recebida. (LIMEIRA,
2007, p. 10).

Todo o tipo de necessidade de clientes, desde serviços e produtos é possível pesquisar
na internet, comparar e adquirir. E aí que Marketing Digital se torna uma ferramenta para
captar clientes, é um canal direto entre o cliente e a empresa, através da internet.

2.2 Planos e 8 P’s

O plano de marketing é um dos produtos mais importantes de processo de marketing.
Kotler (1998, p. 100). No plano de marketing é possível observar à situação do atual de
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marketing, analisar as oportunidades, os objetivos, as estratégias, os programas de ação,
demonstrar os resultados projetados e acompanhar os controles.
De acordo com Limeira (2007, p. 6):

O plano estratégico de marketing contém a explanação dos objetivos e das
estratégias de marketing a serem implementadas para o desenvolvimento de um
produto, ou de uma linha de produtos, e dos serviços da empresa. As estratégias de
marketing são as seguintes: segmentação, diferenciação, posicionamento e composto
de marketing (produto, preço, promoção, ponto de distribuição).

A melhor forma de realizar o plano e elaborar estratégias é fazendo a análise dos 8 Ps.
De acordo com Adolpho (2011, p. 300): “Os 8 Ps do Marketing Digital fazem com que sua
empresa extraia o máximo da estratégia de se apoiar no grau de atividade do consumidor e
permitem que as empresas aprendam sobre o marketing digital de seu negócio, de sua área de
atuação.”
De acordo com Cobra (2006, p. 40): “O composto de preço é configurado a partir do
custo de produção e/ou de venda, pelo markup até chegar ao preço de venda ao consumidor
ou distribuidor.”
Na formação de preço deve-se levar em consideração o custo para produzi-lo, o valor
a ser vendido e agregar valor a marca. Praça é saber informações sobre o público alvo, onde
encontrá-los. (KOTLER, 1998; COBRA, 2006).
Produto ou serviço se cria de uma necessidade dos clientes, deve-se conhecer muito o
produto e o serviço para manter o sucesso dos mesmos. Segundo Cobra (2006, p. 40): “O
composto de produto é formado por design, embalagem, marca e rótulo que caracterizam um
produto.” A Promoção está relacionada ao marketing de vendas, também direcionado para o
público alvo que deve ser estudado. “O composto de promocional envolve distribuição,
logística, propaganda, promoção de vendas, merchandising, relações públicas, assessoria de
imprensa e força de venda.” (COBRA 2006, p. 40).
Para trabalhar com pessoas deve-se preocupar, por isso deve-se contratar bem, treinar,
motivar e direcionar o esforço para satisfazer os clientes. Nos processos devemos conhecer
como ele é feito, quando e feito e por quem é feito, devem ser padronizados afim de melhor a
eficiência dos serviços. Como é feito por pessoas é a melhor forma de controlar e dar
qualidade, todos devem ter conhecimento de cada etapa. Posicionamento é observar onde o
serviço e realizado ou o produto é vendido, como a empresa interage em seu meio.
Segundo Limeira (2007, p. 9): “Estratégia de posicionamento visa criar na mente do
consumidor uma posição ou uma imagem positiva para a marca.” A Performance está
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relacionado a qualidade e a produtividade, deve ser mensurada em períodos e deve ser
avaliada através de indicadores, assim será possível saber se empresa alcançará o sucesso
tanto almejado. (KOTLER, 1998; COBRA, 2006).
Temos no Marketing Digital os 8 Ps, como metodologia: pesquisa, planejamento,
produção, publicação, promoção, propagação, personalização e precisão (ADOLPHO, 2011).
Esse é um ciclo que deve ser seguido passo a passo para que a estratégia atinja os resultados
esperados.

2.3 Ferramentas de marketing digital

A principal ferramenta considerada de impacto para a plataforma digital é o Ecommerce. É possível realizar diversos negócios através de canais interativos, melhorando as
negociações, estando os principais negociadores posicionados em locais diversos, unidos
unicamente pelo canal de comunicação digital.

Engloba a realização de negócios por meio da internet, incluindo a venda não só de
produtos e serviços físicos, entregues off-line, isto é, por meios tradicionais, mas de
produtos como os softwares, que podem ser digitalizados e entregues on-line, por
meio da internet. (LIMEIRA 2007, p. 37).

Esses negociadores poderão ser fornecedores, consumidores e parceiros de negócios.
Conforme (LIMEIRA 2007, p. 38): “O comércio eletrônico inclui os processos que
envolvem consumidores, fornecedores e parceiros de negócios, como vendas, marketing,
recepção de pedidos, entregas, serviços ao consumidor e administração de programas de
fidelidade.”
Uma ferramenta que permite uma comunicação com intuito interativo, onde se podem
compartilhar experiências com conteúdo positivo ou negativo. Permite a exposição de fotos,
textos e vídeos.

Um website que prevê a inclusão constante de textos e tópicos (chamados posts),
que são exibidos em ordem cronológica inversa - ou seja, os textos mais recentes
aparecerão primeiro -, e normalmente, costuma dispor de um canal aberto para que
os visitantes registrem suas opiniões e seus comentários sobre o conteúdo publicado
no blog. (GUNELIUS, 2012, p. 19).

O Facebook é a ferramenta mais utilizada pelas redes sociais, onde todas as classes no
mundo inteiro estão conectadas, acredito que é a ferramenta mais eficaz em comunicação no
mundo. É possível transmitir vídeos, fotos, áudios e mensagens instantâneas.
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Segundo Gunelius (2012, p. 128):

O Facebook (www.facebook.com) é utilizado é utilizado por mais de 350 milhões de
pessoas e é de longe, o site de rede social mais popular dos Estados Unidos. Você
pode criar um perfil pessoal no facebook, uma página para sua empresa e até mesmo
formar um grupo de pessoas com quem você tenha uma afinidade especial, para
comunicar-se junto com pequenos nichos de audiência.

O Facebook possui dimensões ainda não exploradas, acredito que ainda teremos
muitas novidades a serem apresentadas e de grande uso na comunicação empresarial. Essa
ferramenta enriqueceu muito a comunicação do cliente com a empresa e vive versa.
Através do Facebook é possível saber exatamente o cliente esta pensando, o que ele
esta precisando, pois alguns usuários expõem suas idéias sem medo de críticas e mesmo com
as críticas, sabemos o que está acontecendo no pensamento de outros usuários, nos
transmitindo infinitas informações, as quais poderão ser utilizadas a favor de novas idéias,
abrindo oportunidade para novas possibilidades e até novos negócios.

Graças às ferramentas das redes sociais na internet, centenas de milhões de pessoas
estão, agora, facilmente acessíveis e disponíveis para estabelecer contato com você,
bem como para ouvir o que você tem a dizer e compartilhar suas mensagens. Essa é,
portanto, uma oportunidade que nenhum empresário poderia dar-se ao luxo de
desprezar! (GUNELIUS, 2012, p. 127).

O Google AdWords é uma modalidade de pesquisa, onde pode se procurar por algo
específico, como por exemplo, uma palavra-chave daquilo que tem como objetivo para um
determinado assunto.
As empresas pagam para o Google para que quando o cliente usuário pesquisar algo
que quer consumir e as informações da sua empresa seja a primeira a ser disponibilizadas para
os usuários.

Um sistema de anúncio do Google cujos anunciantes pagam por determinadas
palavras-chave para aparecerem no Google (buscas pagas), com intuito
de conseguirem cliques dos usuários e, conseqüentemente, atingirem os
objetivos pelos quais o anúncio foi criado. O Google AdWords é um mercado
onde empresas pagam para ter o seu site ranqueado acima dos resultados de
busca orgânica, baseado em palavras-chave. Mais de 95% dos $60 bilhões da
renda deles, por ano, vêm do Google AdWords. Combine isso com o fato de que
mais de 1 milhão de empresas o usam, e você saberá que as empresas estão
gastando muito dinheiro com isso. (PATEL, 2017).
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Assim isso se reverte em venda certa, benefício de ambas as partes, pois o cliente
consegue extrair informações do produto, ou serviço e onde encontrá-lo, ou até mesmo já
efetivar a venda, pois é direcionado diretamente para a página da empesa que deverá
possibilitar esse serviço desde que esteja online.

Você pode obter uma análise detalhada do tráfego em seu blog ou website e também
descobrir as palavras-chave que as pessoas usam para encontrá-los, reconhecer sites
que façam referência ao tráfego no seu site, saber o desempenho de cada tipo de
conteúdo e muito mais. (GUNELIUS, 2012, p. 275).

É possível analisar quantas pessoas trafegaram no seu site através de pesquisa das
ferramentas e como os possíveis clientes estão procurando as informações para o seu negócio,
ou seja, é possível dar aos clientes o que eles precisam.
SEO é um conjunto de técnicas que possuem o objetivo de otimizar o seu site para
obter melhores resultados orgânicos no Google. Conforme Shenoy e Prabhu (2016, p. 19):

SEO é uma metodologia usada para conseguir tráfego deixando seu site visível nos
resultados das ferramentas de busca por meio das técnicas orgânicas ou pagas. O
termo orgânico significa usar maneiras naturais de melhorar a visibilidade do site
sem utilizar um serviço de pagamento por clique (pay-per-click service). Há várias
formas de implementar SEO, como usar palavras-chaves relevantes, conteúdo de
qualidade e conteúdos ideais de multimídia em sua página da web.

O Remarketing possibilita que usuários que ainda não se tornaram clientes, recebam
informações daquilo que estavam procurando. Através de um arquivo de visita no site. Pois às
vezes eles estavam indecisos e não efetivaram a compra e aí entra mais uma possibilidade de
conseguir fechar o negócio.

O Remarketing é uma nova ferramenta do Google que gera uma etiqueta um
pequeno código) que é incorporado na página do website e que diz ao AdWords para
guardar os visitantes na sua lista da página inicial. Quando as pessoas visitam essa
página, o respectivo ID do cookie é adicionado à lista de Remarketing. Em seguida,
pode-se criar uma campanha do AdWords que segmente mensagens apenas para
pessoas que estejam na lista quando elas navegam pela web. As mensagens de
Remarketing não serão mostradas a pessoas que não estejam na “Lista da página
inicial, (TURCHI, 2012, p. 168).

O E-mail Marketing tem sido um dos principais meios de comunicação de empresas e
seus clientes, isso pelo fato da praticidade e da vantagem em registrar ou arquivar
negociações, prazos de entrega, orçamentos e contatos futuros.
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O e-mail ou correio eletrônico é um dos meios mais importantes de comunicação
empresarial e de marketing atualmente. Enviar e responder e-mails com certa
freqüência pode ser decisivo para obter informações e feedback dos clientes, criar
relacionamento duradouro e desenvolver um negócio. (LIMEIRA, 2007, p. 116).

Possibilita o relacionamento extensivo, pois o cliente passa a receber sempre
novidades e promoções, daquilo que adquiriu ou precisará adquirir futuramente. Desde que
tenha uma boa experiência no consumo é claro. Caso contrário ficará o registro da sua
frustração e poderá até ser usado judicialmente como prova em algum processo do
consumidor contra a empresa, ou vice versa.
Segundo Newton (2013, p. 104):

O e-mail marketing é uma ferramenta segmentada, pontual. Para ampliar sua
eficiência, faça que o consumidor espere mais do que apenas uma única mensagem.
Ou pense num e-mail marketing que leve o consumidor para um hot site e, neste hot
site, oferece também algum benefício ou serviço.

2.4 Estratégias

Existem 7 Sete Estratégias do Marketing Digital: marketing de conteúdo, marketing
nas mídias sociais, marketing viral, e-mail marketing, publicidade online, pesquisa online e
Monitoramento. (TORRES, 2010, p. 10). Utilizando essas estratégias é possível desenvolver
um foco no contato constante com os consumidores e aproveitar melhor as ferramentas da
internet.
“A pesquisa online é o conjunto de ações de marketing digital que visam conhecer
melhor o consumidor, o mercado, a mídia e os concorrentes que afetam o seu negócio.”
(TORRES, 2010, p. 35).
“Não pense em produtos ou serviços, pense em informações úteis.” (TORRES, 2010,
p. 14). As informações são o que os consumidores mais procuram para a tomada de decisão
no ato da compra.
Acertar no público-alvo é o objetivo principal para que se obtenha sucesso nas vendas.
As informações precisam se úteis. De acordo com Torres (2010, p. 13): “Não produza
conteúdo para você ou sua empresa. Produza conteúdo para atrair o seu cliente.”
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3 METODOLOGIA

A presente pesquisa é de natureza quali-quantitiva e tem como o tema o Marketing
Digital e suas ferramentas de marketing, tais como: anúncios Google, Display, Redes sociais,
SEO, Remarketing e Facebook. Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 227): “A mudança das
coisas não podem ser indefinidamente quantitativa: transformando-se, em determinado
momento sofrem mudança qualitativa. A quantidade transforma-se em qualidade.”
A metodologia aplicada é a revisão bibliográfica com estudo de caso. Segundo Yin
(2001, p. 32): “Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo, dentro de seu contexto da vida real”. De acordo com Marconi e Lakatos
(2006, p. 227): “A citação das principais conclusões a que outros autores chegaram permite
salientar a contribuição da pesquisa realizada, demostrar contradições ou reafirmar
comportamentos e atitudes.”
O problema encontrado é de que forma o Marketing Digital oferece ferramentas para
captação de clientes de uma Instituição de Ensino de Pós-Graduação de Porto Alegre? De
acordo com Marconi e Lakatos (2006, p. 169): “A formulação do problema prende-se ao tema
proposto: ela esclarece a dificuldade específica com a qual se defronta e que se pretende
resolver por intermédio da pesquisa.”
O estudo de caso tem como objetivo geral analisar, interpretar e compreender, como o
Marketing Digital pode colaborar com a captação de clientes numa organização. De acordo
com Marconi e Lakatos (2006, p. 169): “Análise e interpretação são duas atividades distintas,
mas estreitamente relacionadas.”
Organizando-se quanto aos objetivos específicos: entender o Marketing Digital e no
que ele consiste e identificar as estratégias utilizadas e analisar os resultados gerados a partir
delas. “Apresentam carácter mais concreto. Têm função intermediária e instrumental,
permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicá-lo a situações particulares.”
(MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 221).

4 ESTUDO DE CASO

O presente estudo de caso apresenta um exemplo verídico aplicado por uma empresa
especialista em Mídia Digital em seu cliente, cujo qual, é uma Instituição de Ensino, o serviço
é aumentar significativamente as vendas de um curso de Pós-Graduação na cidade de Porto
Alegre.
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Essa Instituição de Ensino, objeto do estudo está inserida no mercado desde 1999, ou
seja, possui 18 anos de atuação, oferece cursos de formação superior e pós- graduação, com
aulas presenciais e EAD, em diversas áreas. Possui grande renome no mercado entre as
instituições de ensino.
As formas de atuação de marketing, desenvolvidas seguiam os modelos tradicionais de
marketing off-line, tais como:
a) Panfletagem: contratavam-se pessoas para que entregassem folders para pessoas que
passem na rua, em um determinado ponto estratégico da cidade.
b) Outdoors: contratava-se uma empresa de publicidade para aplicação de imagens em
outdoors em pontos estratégicos.
c) Anúncios nos meios de comunicação: a TV, o rádio e os jornais.
Conforme Adolpho (2011, p. 126):

As ferramentas utilizadas por empresas e consumidores são as mesmas. Antes da
internet, as empresas utilizavam a tevê, o rádio e outros meios da mídia de massa,
que não eram espaços abertos para consumidores. Hoje, os consumidores se
tornaram veículos ao passo que utilizam as mesmas ferramentas que os anunciantes as ferramentas disponíveis na internet.

A grande dificuldade é que não se podia atingir um público alvo específico que
realmente possuíssem essa necessidade de serviço. Clientes que realmente estavam
interessados em aulas de cursos de pós-graduação não chegavam a ser atingidos com precisão.
Muitas turmas não podiam ser fechadas devido ao número insuficiente de matrículas e
as aulas acabavam sendo adiadas, até que se possuísse um número de alunos que equilibrasse
ao menos o custo e o benefício para aplicação dos cursos.
Investia-se muito em comunicação, mas o retorno nem sempre era exatamente aquilo
que se esperava, principalmente pela falta de métricas de ROI.

5 ANÁLISE DE DADOS

Devido à necessidade da Instituição de Ensino de atingir um público alvo específico,
foi contratada uma agência especialista em Marketing Digital, pois a campanha era
direcionada diretamente a possíveis clientes que estavam através da internet à procura
especificamente desses serviços.
Em resumo desta campanha de Marketing Digital, obteve-se o relatório com a
demonstração desses dados:
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Na aplicação da ferramenta de Google AdWords, onde a conversão obteve a geração
de 15 Leads gerados entre os dias 24/08/2015 à 03/11/2016, isso custou R$ 4.477,76.
Além dos Leads gerados o anúncio alcançou 3.066.679 impressões, com mais de
12.342 clicks, sendo que foi investido por Lead R$ 298,51.
Os cliques fizeram com que os clientes da Instituição de Pós Graduação, através dos
anúncios passem a conhecer os seus serviços, conforme se verifica no Quadro 1.
Quadro 1: Análise dos cliques

CPC MÉDIO

CPC MÉDIO

% de CTR

1,46

0,36

0,40%

CUSTO POR MIL IMPRESSÕES

CUSTO POR CLIQUE

TAXA DE CLIQUES

Fonte: Dados da empresa coletados pela Autora

Desta amostra a idade a média das mulheres está entre os seus 18 a 34 anos e entre os
homens a idade média é de 24 e 34 anos.
Sendo que as mulheres obtiveram um alcance de 1.576.995 e gerou um custo de R$
2.353,40. Em relação aos homens obtiveram um alcance de 1.174.153 e gerou um custo de R$
1.621,32.
Com a ferramenta de Anúncios de Displays, de acordo com o Quadro 2.
Quadro 2: Análise dos cliques

CPC MÉDIO

CPC MÉDIO

% de CTR

1,29

0,33

0,39%

CUSTO POR MIL IMPRESSÕES

CUSTO POR CLIQUE

TAXA DE CLIQUES

Fonte: Dados da empresa coletados pela Autora

A os cliques foram de 11.863, obteve um alcance de 3.048.145 e gerou um custo de
R$ 3.928,40.
Nas conversões da ferramenta Facebook, os leads gerados foram 109 durante todo o
período e gerou um custo de R$ 5.714,27. Alcançou 196.086 impressões com 109 cliques
investidos por leads a R$ 52,42.
Em resumo da campanha desses 109 cliques, obteve-se um aproveitamento de 60%
desses cliques revertidos em matrículas.
As turmas dos cursos de pós-graduação que muitas vezes não chegavam a ter 10
alunos por disciplinas sofreram uma mudança positiva nessa contagem. Como consequência,
foi necessário abrir outras turmas para dar conta da demanda de alunos matriculados nas
disciplinas dos cursos de pós-graduação.
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6 CONCLUSÃO

Após o encerramento desta pesquisa, pode se concluir que se deve utilizar a Internet
para os negócios e é fundamental inserir ações de marketing na internet para que haja a
sobrevivência das organizações.
Neste trabalho abordaram-se as principais estratégias, ações, ferramentas e mídias
presentes na web. Demostrou-se que a Internet é para o crescimento dos negócios
empresariais, seja um pequeno ou médio empresário, um executivo de uma grande empresa,
um publicitário, um profissional de comunicação e marketing, é claro que através de um
exemplo de um estudo de caso real aplicado por uma empresa especialista em Mídia Digital
em seu cliente uma Instituição de Ensino de Pós-Graduação.
Todavia no estudo de caso, pode se observar a abrangência e o percentual revertido em
venda de serviços com a atuação da campanha. Os mesmos resultados não teriam sido
alcançados se fossem utilizadas as técnicas tradicionais de marketing off-line.
Possibilitou aos futuros alunos da instituição de Ensino de Pós Graduação, assim
podendo dizer-se, a possibilidade de conhecer os cursos, obter informações relevantes para
realizarem a matrícula. Também gerando um canal direto para esclarecer dúvidas e negociar
valores.
Possibilitou-se através das ferramentas de Mídia Digital uma pesquisa avançada
trazendo para a Instituição de Ensino, a identificação do seu público-alvo, como por exemplo,
idade e sexo.
Entretanto fica claro que as Mídias Digitais possuem diversas ferramentas de grande
relevância para os negócios na internet, é um canal para consumidores e fornecedores de
serviços e de produtos, promovendo soluções para todos os atores de qualquer mercado.
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