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RESUMO 

 

A pesquisa realizada neste artigo é do tipo exploratória, feita por meio de perguntas 

abertas, através da aplicação de entrevistas com três organizações, com o objetivo 

de compreender as ações adotadas por empresas de maquiagem do bairro 

Alecrim/RN, com ênfase no marketing digital. Para a compreensão dos resultados 

coletados, foi realizada a análise do conteúdo, através da transcrição das respostas e 

agrupamento dos pontos, por meio do auxílio de tabelas. Desse modo foi possível 

compreender o tempo de atuação das empresas no marketing digital, os impactos nas 

vendas, as mídias utilizadas, as ações de marketing e as métricas adotadas. Por fim, 

foi possível concluir que as organizações compreendem a importância do marketing 

digital, adotam estratégias e ferramentas de divulgação, entretanto focam sua atuação 

no mercado presencial, deixando lacunas de ações que podem ser realizadas 

futuramente e possibilitar crescimentos nos resultados obtidos pelo marketing digital.   

 

Palavras-chave: Marketing digital. Empresas de maquiagem. Ações. 



 
 

ABSTRACT  

 

The research carried out in this article is exploratory, made through open questions, 

through the application of interviews with three organizations, in order to understand 

the actions taken by makeup companies from Alecrim/RN, with an emphasis on digital 

marketing. To understand the collected results, a content analysis was performed, 

through the transcription of the answers and grouping of points, using tables. In this 

way, we understand the time of operation, digital marketing actions, the impacts on 

sales, how they are used, the media used, the marketing actions and the metrics 

adopted. Finally, it was possible to conclude that organizations understand the 

importance of digital marketing, adopt dissemination strategies and tools, however, 

they focus on the face-to-face market, leaving gaps in actions that can be carried out 

in the future and enable growth in the results obtained by digital marketing. 

 

Keywords: Digital marketing. Makeup companies. Actions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 contextualização e problema de pesquisa 

 

A internet chega ao Brasil em 1989 para fins acadêmicos e desse ano até os 

dias atuais muita coisa mudou. Desde a abertura das redes ao grande público, por 

meio das linhas discadas, passando para o acesso via banda larga e posteriormente 

para a imersão no meio digital, via a diversificação de telas.  

A internet deixou de ser um momento de acesso, para ser um envolvimento 

diário, devido ao grande número de equipamentos conectados, como televisores, 

computadores, notebooks, tablets e em especial os smartphones.  

Os smartphones, ganharam os lares de milhares de pessoas. De acordo com 

os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua TIC 

(2018), foi divulgado que 79,1% dos domicílios no Brasil utilizavam internet, sendo o 

celular o aparelho mais utilizado para ter acesso, mais especificamente 99,2% dos 

domicílios que utilizavam o serviço, acessam pelo celular.  

Além disso, a utilização dos smartphones e toda a imersão proporcionada no 

mundo digital, resultou na mudança dos hábitos de consumo da população.  Desse 

modo, o marketing buscou compreender as novas formas de compra do público. De 

acordo com Gabriel (2010), se o comportamento do público alvo muda, as ações de 

marketing também precisam ser alteradas. Por meio dessa compreensão, o marketing 

passa a atuar intensamente no meio virtual, chegando à era do marketing digital.  

Uma das categorias que está acompanhando a tendência do digital é o 

mercado de beleza e perfumaria, estando entre os mais vendidos do Brasil por meio 

de e-commerce, alcançando de julho a setembro de 2020, 15,1% do total de pedidos, 

ficando atrás apenas da categoria de moda e acessórios, 20% (NEOTRUST, 2020).  

Além do sucesso nas vendas online, o setor de beleza, passa também por 

incrementação tecnológica na forma de lidar com o cliente, como é o caso da Natura, 

que em parceria com a empresa chinesa Meitu, desenvolveu em 2015 o Makeup Plus, 

aplicativo que possibilita testar maquiagens de forma virtual e realizar a compra 

diretamente da plataforma (LUANA, 2018). 

Em meio a tudo que foi apresentado, entretanto, existe um bairro em especial 

no estado do Rio Grande do Norte, que se destaca por seu comércio presencial, o 
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Alecrim. Um dos exemplos de sua demanda física é a ocorrência da maior feira livre 

do estado, considerada patrimônio cultural imaterial do RN. Segundo a AEBA [202-?] 

apud G1 (2021), mais de 250 mil pessoas circulam pelo bairro diariamente.  

Nesse sentido, com toda essa demanda física, quais ações de marketing digital 

estão sendo adotadas por empresas de maquiagem do bairro do Alecrim? Quais são 

os impactos dessas ações para as organizações? Quais mecanismos estão sendo 

utilizados para acompanhar os resultados?  

 

1.2 Objetivos do estudo 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Compreender as ações adotadas por empresas de maquiagem do bairro 

Alecrim/RN, com ênfase no marketing digital. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

● Analisar as mídias sociais mais adotadas; 

● levantar o impacto do marketing digital nas vendas; 

● Verificar as os mecanismos de acompanhamento e controle de 

resultados. 

 

1.3 Justificativas 

 

Tendo em vista o cenário atual cada vez mais globalizado, conectado e de 

novos hábitos digitais, as organizações devem se adaptar cada vez mais a esse 

contexto para que permaneçam no mercado.  

Dessa forma, esse trabalho visa identificar as formas de marketing digital 

adotadas por empresas de maquiagem e sua relevância para a corporação e, por meio 

dos resultados coletados, e das análises realizadas, auxiliar empresários na sua 

jornada para o mundo digital, servindo como referência ou inspiração para suas 

organizações.  
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Além disso, o presente artigo visa também auxiliar outros estudantes que 

estejam em busca de conhecimentos sobre os temas abordados.  

Por fim, esse assunto tem relevância particular ao abordar um conteúdo que 

permitirá um maior conhecimento no marketing digital, fundamental para a vivência 

empresarial após a conclusão do curso.  

 

2. ESQUEMA TEÓRICO 

 

2.1 Marketing digital  

 

Antes de realizar a abordagem a respeito do marketing digital, é necessário 

definir inicialmente o marketing. Para Kotler e Keller (2012) o marketing em sua 

definição, envolve a identificação e solução das demandas humanas e sociais, 

visando a sua satisfação.  

Essa definição traz uma das essências do marketing, que é ser dirigido para  

satisfazer os desejos humanos, com isso, torna-se fundamental identificar e conhecer 

o público alvo para poder agradá-lo.  

A centralização do marketing, todavia, nem sempre foi para o ser humano, 

chegando nessa etapa apenas após o passar de vários anos e após as diversas 

revoluções que ocorreram em todo o mundo. As transições ocorreram da seguinte 

forma: Marketing 1.0 direcionado ao produto, marketing 2.0 voltada para o consumidor 

e marketing 3.0 voltado para o ser humano. Foram necessários quase 70 anos para o 

marketing percorrer o percurso citado (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2021). 

Após o marketing 3.0 inicia-se a quarta geração, que busca realizar a 

integração do marketing tradicional e o marketing digital. O marketing digital não veio 

para romper com o marketing tradicional, mas sim para coexistir com papéis 

permutáveis ao decorrer do caminho do consumidor (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017). 

Na etapa inicial de interação entre as empresas e os clientes, o marketing 

tradicional exerce o papel de promover a consciência e o interesse. Na medida que a 

interação permanece, o marketing digital entra com o papel de aproximar o 

relacionamento com a empresa. Dessa forma, o marketing tradicional foca em iniciar 
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a interação e o marketing digital em promover resultados (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017). 

Ao falarmos a respeito do marketing digital, estamos falando em utilizar 

efetivamente a Internet como uma ferramenta de marketing, envolvendo 

comunicação, publicidade, propaganda e todas as estratégias e conceitos já 

conhecidos na teoria do marketing (TORRES, 2009). 

 

2.2 Mídias sociais 

 

Um dos pontos iniciais para ser abordado sobre o tema mídias sociais é sua 

definição e diferenciação das redes sociais, dessa maneira Gabriel (2010) aponta que 

as redes sociais se referem a pessoas que se conectam em função de interesses em 

comum, já as mídias sociais se relacionam a textos, imagens, vídeos, entre outros 

conteúdos, gerados e compartilhados em redes sociais. Desse modo, nenhum dos 

dois necessariamente ocorre de forma online. A tecnologia, entretanto, veio para 

facilitar a conexão entre as pessoas, ampliando o alcance das redes sociais, por 

exemplo por meio de plataformas como o Facebook ou Instagram, em que nelas 

conseguimos arquivar, compartilhar as mídias sociais.  

Já para Torres (2009, p. 74) “As mídias sociais são sites na Internet construídos 

para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o 

compartilhamento de informações em diversos formatos”. 

Para Kotler e Keller (2012), entretanto, além das mídias sociais serem um meio 

para os consumidores compartilharem textos, imagens e arquivos entre si, elas 

também são um meio para os consumidores realizarem essas atividades com as 

empresas. Dessa forma, as mídias sociais possibilitam que as organizações tenham 

voz e presença pública na internet. Além de poder incentivar as empresas a serem 

inovadoras e relevantes, devido ao imediatismo do online.  

Corroborando com o apontado anteriormente, Torres (2009, p. 75) relata: “No 

Brasil, mais de 80% dos internautas participam de alguma rede social, de modo que 

elas devem ser entendidas e consideradas em qualquer atividade empresarial”. 

Ademais, mídias sociais como Twitter e Instagram permitem que usuários 

compartilhem suas experiências como clientes, inspirando outros consumidores a 

buscarem experiências semelhantes (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 
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Atualmente, muitas pessoas pedem conselhos a outros usuários, que nem 

mesmo conhecem, nas mídias sociais e confiam neles mais do que nas opiniões 

advindas da publicidade e de especialistas. Essa tendência estimulou o crescimento 

de sistemas de avaliação pública como TripAdvisor e Yelp (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017). 

 

2.2.1 Redes Sociais 

 

As redes sociais atualmente são amplamente utilizadas para a realização de 

marketing pelas organizações, tendo em vista seu número de usuários assíduos.  

Para Kotler e Keller (2012), entretanto, devido ao caráter não comercial das 

redes sociais, visto que os usuários normalmente visam se conectar com outras 

pessoas, os profissionais de marketing ainda estão aprendendo as melhores formas 

de explorar as redes de modo comercial.  

De acordo com Digital 2022 April Global Statshot Report (2022) apud Volpato 

(2022) algumas das redes sociais mais utilizadas no Brasil atualmente são:  

 

2.2.1.1 WhatsApp 

 

O aplicativo de mensagens instantâneas se tornou a rede social mais utilizada 

pelos brasileiros. De acordo com a pesquisa, o aplicativo é utilizado por o equivalente 

a 165 milhões de brasileiros de 16 a 64 anos, ou seja 96,4% dos usuários de redes 

sociais do Brasil.  

Para as empresas o WhatsApp conta também com sua versão business, onde 

oferece ferramentas que auxiliam as organizações. Alguns dos recursos disponíveis 

são:  

● Catálogo, possibilitando a exibição e compartilhamento dos produtos e 

serviços diretamente de sua conta.  

● Link curto, que por meio dele inicia-se uma conversa com o perfil que o 

gerou.  

● Mensagens rápidas, como a mensagem de saudação (enviada para 

quem enviou mensagem pela primeira vez, ou após muito tempo, para o 
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perfil empresarial), mensagem de ausência (utilizada quando o perfil 

empresarial não está em horário de atendimento) e as respostas rápidas 

(possibilitando o envio de mensagens programadas, normalmente as 

utilizadas com frequência, com apenas dois cliques). 

 

 

2.2.1.2 YouTube 

 

O Youtube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos, que conta com 

milhões de usuários no Brasil. Segundo Volpato (2022) a plataforma passou por uma 

mudança recente em sua metodologia, contando apenas os usuários entre 18 e 65 

anos, que podem ser impactados por anúncios. Dessa forma, a pesquisa apontou 138 

milhões de brasileiros utilizando seus serviços mensalmente, estando em segundo 

lugar da lista.  

O Youtube é utilizado por organizações através da criação de canais 

corporativos, onde pode ser compartilhado informações sobre os seus produtos ou 

serviços, tanto de forma direta, na intenção de realizar uma propagando para a venda 

do item, como de uma forma mais discreta, ao realizar um tutorial, unboxing ou 

análise.  

Além disso, a ferramenta também pode ser aplicada de forma paga, por meio 

de anúncios que antecedem os vídeos ou até mesmo por divulgações realizadas pelos 

criadores de conteúdo, através de parcerias. 

Por fim, o Youtube além de ser uma vitrine para os produtos e serviços, de 

acordo com o Sebrae (2019) ele serve também para gerar autoridade para a marca, 

tendo em vista que na era do compartilhamento, a empresa que não mostra seu 

conhecimento, sua relevância sobre seu setor de atuação, ficará à margem da 

concorrência. Entretanto, quem gera conhecimento e o compartilha, tem mais 

condições de determinar comportamento e tendências aos seus clientes. 

2.2.1.3 Instagram 

 

 O Instagram é uma rede social visual, voltada para o compartilhamento de fotos 

e vídeos diretamente do celular. Apesar de permitir sua utilização via computador 
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atualmente, seu layout permanece direcionado para a utilização em dispositivos 

móveis.  

 A pesquisa de 2022 apontou que o Instagram é a terceira rede social mais 

utilizada no Brasil, com 122 milhões de usuários. 

Como apontam as informações do site Resultados Digitais (2020), até 2016 

diversas empresas atuavam no Instagram, porém sem um retorno claro de suas 

ações, contando apenas com a métrica de curtidas e comentários. Porém, em 2016 

ocorreu o lançamento do Instagram for Business, ou Instagram para negócios, que 

possibilitou a criação de perfis profissionais, com posts patrocinados e métricas mais 

assertivas.  

Por meio do Instagram for Business é possível ter o acesso a dados como 

impressão, alcance e engajamento das suas publicações. Ademais, a plataforma 

também mostra gênero, idade e localização dos seguidores, além de horário e dia em 

que mais acessam. 

Atualmente também é possível patrocinar as publicações, segmentando o 

alcance da publicidade por público alvo e até vender diretamente da plataforma.  

 

2.2.1.4 Facebook 

 

O Facebook é uma rede social que permite o compartilhamento de fotos, 

vídeos, textos, por meio de perfis pessoais e profissionais, que podem interagir no 

mundo todo. Volpato (2022) afirma que a rede social liderou como a mais utilizada até 

2021. Após a mudança de base de cálculo para contas que podem ser impactadas 

por anúncios, seus números caíram e atingiram 116 milhões de usuários brasileiros, 

ficando em 4° lugar no ranking. 

O Facebook permanece sendo uma rede social utilizada por diversas 

organizações, na intenção de divulgação de seus perfis comerciais, apresentar seus 

produtos e serviços. Assim como o Instagram o Facebook permite que a empresa 

realize ações com postagens patrocinadas e por meio de sua plataforma de 

gerenciamento de empresas, Facebook Business, consegue realizar a elaboração de 

campanhas de forma direcionada ao público ideal, assim como acompanhar um 

conjunto de métricas de resultados.   
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2.2.1.5 TikTok 

 

O TikTok é uma rede social voltada para o compartilhamento de vídeos curtos. 

O número de usuários não era divulgado anteriormente pela organização. No ano de 

2022, todavia, o relatório da Global Statshot Report obteve essa informação por meio 

de documentos voltados para anunciantes, o que apontou a quantia de 73,5 milhões 

no Brasil, ficando na 5° posição das redes sociais mais utilizadas no país. 

De acordo com Gratão (2020) a atuação das organizações no aplicativo está 

sendo diferente de outras redes sociais, como no caso da Nestlé que utilizou a rede 

para fazer um recrutamento de colaboradores de forma criativa. Outra situação de 

sucesso é a Starbucks, em que uma de suas colaboradoras posta receitas da marca 

diariamente e conta com mais de 1,5 milhão de seguidores. Por fim, temos o exemplo 

é o da empresa Chipotle Mexican Food, que lançou o desafio #GuacDanceChallenge, 

em que os consumidores tinham que dançar uma música que citava o abacate, 

ingrediente de um dos pratos da franquia. A empresa teve mais de 250 mil vídeos com 

a hashtag em seis dias e vendeu 800 mil porções durante a campanha.  

Desse modo, o TikTok está se tornando cada vez mais presente nas 

organizações, utilizando a criatividade como um dos principais fatores de sucesso 

para suas campanhas.   

  

 

2.3 Estratégias de marketing digital 

 

 Para traçar uma estratégia de marketing digital, faz-se necessário identificar os 

objetivos que a organização deseja atingir interna e externamente e assim alinhar com 

suas ações de marketing. Isso leva em conta desde o que a empresa realiza, a qual 

público deseja atingir, até qual produto ou serviço será destacado, assim como qual 

canal de comunicação será utilizado. Tudo isso é importante pois dessa forma a 

organização consegue caminhar na direção correta e obter os resultados 

vislumbrados de forma mais eficiente.  
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 Desse modo, algumas das ações estratégicas que devem ser adotadas no 

marketing digital, segundo Torres (2009), são as dispostas na tabela 1.  

 

Tabela 1 - O marketing na Internet 

Estratégia de 
marketing digital 

Ações táticas e 
operacionais 

Tecnologias e 
plataformas 
empregadas 
atualmente 

Marketing de conteúdo 
Geração de conteúdo 

 
Marketing de busca 

Blogs 
 

Seo/sem 

Marketing nas mídias 
sociais 

Ações em redes sociais 
 

Ações com blogueiros 
 

Orkut, twitter, facebook, 
youtube, linkedin etc 

E-mail marketing 

Newsletter 
 

Promoções 
 

Lançamentos 
 

E-mail 
 

Sms 

Marketing viral 

Postagem de vídeos 
 

Animações e músicas 
 

Publicações de widgets 
 
 

Redes sociais 
 

Youtube 
 

Widgets virais 
 

Publicidade on-line 

Banners 
 

Podcast e videocast 
 

Widgets 
 

Jogos on-line 
 

Sites e blogs 
 

Mídias sociais 
 

Google adwords 

Pesquisa on-line 

Buscas e clipping 
 

Monitoramento de 
marca 

 
Monitoramento de 

Google 
 

Redes sociais 
 

Clipping 
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mídias 
 

Fonte: Modificado de Torres (2009). 

 

 O autor além de citar as estratégias, também ramifica em suas possíveis ações 

táticas e operacionais, como plataformas que podem ser adotadas. 

 Além disso, Torres (2009) afirma que os consumidores estão inseridos em 

diversos contextos e ambientes, com isso o ideal é que as organizações não realizem 

as estratégias de marketing digital de forma isolada e especializada, mas sim que 

busque interligar todas as estratégias de forma coordenada, de modo que uma ação 

ajude a potencializar a outra, gerando sinergia e eficácia.  

  

2.3.1 Marketing de conteúdo:  

 

O objetivo do marketing de conteúdo consiste em informar o público para que 

futuramente, além de respeitar sua marca, eles a enxerguem como referência, 

tornando-se clientes da empresa. Esse tipo de estratégia de marketing é utilizado em 

diversas formas de propagação, como por meio de vídeos, blogs, postagens em redes 

sociais, imagens entre outros meios (SIQUEIRA, 2021). 

Para Rez (2016) o marketing de conteúdo é importante pois ele deixa o 

comércio menos suscetível a sazonalidades, tendo em vista que um conteúdo bem 

elaborado sempre será relevante e terá acessos. O material sempre volta à tona, 

mesmo com o passar dos anos, gerando atividade, renda e autoridade por tempo 

indeterminado.  

Além disso, uma informação importante a ser abordada é que a grande maioria 

da população se adaptou a procurar sites ou informações a partir de uma ferramenta 

de busca, como o Google, que por sua vez filtra os resultados por meio de palavras-

chave. Dessa forma, as empresas devem se atentar para que, além do assunto do 

site conter informações relevantes, faz-se necessário que seja atrativo e que possua 

as palavras-chave corretas para ser facilmente encontrado pelo consumidor. Com 

isso, caso o empreendedor realize a elaboração do próprio site, é importante se 

atentar ao marketing de busca, também chamado de SEM (Search Engine Marketing), 

que visa tornar o site mais visível e melhorar seu posicionamento. Muitas plataformas 
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de criação de sites, porém, já são otimizadas para os sites de busca, utilizando o SEO 

(Search Engine Optimization) (TORRES, 2009).  

 

2.3.2 Marketing nas mídias sociais 

 

Assim como abordado anteriormente, o marketing nas mídias sociais são 

fundamentais para as organizações na atualidade, sendo utilizados em Blogs, redes 

sociais e até mesmo jogos online. 

Por meio dessa estratégia as empresas podem estar mais próximas dos seus 

clientes, mostrando seus valores e mantendo um relacionamento com o seu público. 

Faz-se fundamental que as organizações entendam que o seu perfil profissional não 

deve virar um simples mural promocional. O ideal é que a instituição, só após a criação 

de laços de relacionamento, parta para ações sutis de vendas. (VALLE 2021). 

Algumas das vantagens da utilização de marketing nas mídias sociais, de 

acordo com Casarotto (2020) são: aumentar a interação com o público, aumentar o 

alcance da marca, humanizar a marca, gerar tráfego e conversões, conhecer melhor 

seu público e segmentar os anúncios com precisão.  

 

2.3.3 E-mail marketing 

 

O e-mail marketing é uma estratégia de envio de e-mails para pessoas que 

aceitaram receber as mensagens das organizações, o que diferencia do spam, 

mensagens enviadas de forma indesejada.  

De forma alinhada com o marketing de conteúdo, o e-mail marketing pode 

auxiliar no fortalecimento e reconhecimento da marca, ao realizar o envio de 

conteúdos, dicas e informações pertinentes ao seu público. Além disso, essa 

estratégia permite o aumento do número de vendas, ao realizar o envio de sugestões 

de produtos mais vendidos e promoções. Outro benefício do envio de e-mails é 

estabelecer um melhor relacionamento com os clientes, que podem estar recebendo 

frequentemente informações a respeito da organização, assim como a empresa pode 

coletar feedbacks dos clientes. (WEBCOMPANY, [201-?]). 
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Uma das formas de diferenciar a prática do spam é utilizando o “opt-in”, que 

consiste em colher o consentimento do usuário em receber e-mails marketing de uma 

determinada organização, geralmente é feito no próprio site, por meio de uma caixa 

de seleção, em que aparece a mensagem “concordo em receber e-mail marketing 

dessa empresa” (ANDRADE, 2019). 

Torres (2009) especifica que o "e-mail" tratado no livro, se refere a qualquer 

forma de enviar mala direta ao consumidor, como por exemplo via SMS, tendo em 

vista o avanço das tecnologias.  

Sabe-se que a estratégia de envio de mala direta não possui altas taxas de 

conversão, dessa forma, as empresas devem buscar tornar as mensagens cada vez 

mais atrativas e realizar o envio para o maior número de pessoas possíveis, visando 

formar uma volumosa carteira e gerar um retorno mais expressivo. (TORRES, 2009). 

 

2.3.4 Marketing viral 

 

O marketing boca a boca sempre foi muito importante para as empresas, com 

o aumento das interações online, essa forma de marketing foi potencializada, tendo 

em vista que uma informação chega para diversas pessoas com apenas um clique.  

 Dessa maneira, uma mensagem passa de pessoas para pessoa gerando uma 

corrente de milhares ou milhões de visualizações. Esse tipo de marketing é conhecido 

como marketing viral, pois acontece como ocorre com um vírus.  

Para obter sucesso nesse tipo de marketing é necessário ter criatividade e 

entendimento das necessidades básicas do ser humano, pois o marketing viral é 

baseado no relacionamento. (TORRES, 2009). 

Thomé (2021) indica que para uma boa campanha de marketing viral, você 

deve trabalhar o lado emocional, não que um vídeo informativo não possa tornar-se 

viral, mas somente a informação, sem a emoção, não será eficiente. Desse modo, 

aflore o humor, romance ou até a tristeza, afinal a maioria das decisões tomadas no 

dia são emocionais.  

Entretanto vale ressaltar o risco de uma atuação errada nesse tipo de 

marketing, como aponta Business Conection (2022, p. 6) 
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Embora um marketing viral possa elevar a conscientização sobre a 
marca de maneira econômica, caso a campanha não atinja os 
objetivos como imaginado, pode diluir a marca, criando um burburinho 
negativo e, em alguns casos, até mesmo o temido “cancelamento 
digital”. 

 

2.3.5 Pesquisa on-line 

 

A pesquisa online ocorre por meio da aplicação de softwares que realizam 

varreduras em sites, blogs, redes sociais entre outros, visando captar o máximo e 

informações referentes a determinados assuntos. (TORRES, 2009). 

A pesquisa online é um recurso que permite a validação das estratégias de 

marketing, por meio do entendimento do contexto de mercado no qual a organização 

está inserida, quais são seus principais desafios e pontos fortes em relação à 

concorrência, além de apresentar caminhos para alcançar e atrair consumidores. 

Algumas das possibilidades são, por exemplo, analisar a saúde da marca, definir o 

público alvo, traçar a jornada do consumidor, mensurar a satisfação dos clientes, entre 

outros pontos. (TAKE BLIP, 2021) 

Uma das formas de pesquisa online é por meio do clipping. Essa forma de 

atuação consiste em, de acordo com Souza (2018), compilar todas as informações de 

matérias e notícias a respeito da marca analisada. Para realiza-lo, é necessário 

monitorar constantemente os canais de comunicação. Esse mapeamento é 

interessante para compreender a visão externa a respeito da organização. 

 

2.3.6 Publicidade on-line 

 

A publicidade que foi iniciada por meio de banners e outdoors, passou para 

internet de forma mais criativa e atrativa, com animações, sons e interações. 

(TORRES, 2009). 

Para Casarotto (2018), publicidade digital é toda forma de promover uma marca 

por meio de dispositivos e canais digitais, servindo para divulgar uma marca, seus 

produtos e alcançar o seu público-alvo, além de criar um relacionamento com os 

consumidores. 
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Atualmente essas publicidades podem aparecer em diversos locais diferentes, 

sejam em anúncios em sites, youtube, podcasts, ou até mesmo em jogos online. Um 

dos impulsionadores de publicidade utilizados é o Google Ads, antes chamado de 

Google AdWords. (TORRES, 2009). 

Patel (2022) aponta que investir na publicidade online atualmente é mais barato 

do que investir nos meios tradicionais e ainda assim possui um retorno sobre 

investimento maior, visto que por meio desse tipo de divulgação é possível delimitar 

melhor o público e alcançá-lo de forma mais eficiente.  

 

2.4 Mecanismos de acompanhamento 

 

 Os mecanismos de mensuração no marketing digital, diferentemente do 

marketing offline, possuem precisão e são de fácil acesso para as empresas que 

trabalham com as tecnologias. Isso porque, por meio do digital, é possível visualizar 

todo o trajeto do cliente até a aquisição.  

 A mensuração de dados, ademais, é de fundamental importância para as 

organizações, tendo em vista que por meio dela é possível identificar quais estratégias 

de marketing estão tendo os melhores resultados, quais não estão tendo os resultados 

esperados e, por meio de análises, descobrir o que pode ser aprimorado para obter 

as metas desejadas.  

 Dessa forma, de acordo com Torres (2009) o primeiro passo é definir como 

será feito o monitoramento. Isso porque de acordo com cada plataforma trabalhada, 

existe um programa que pode realizar a apresentação de dados. Algumas das 

ferramentas de monitoramento utilizadas são, por exemplo:  

Google Analytics, ferramenta gratuita utilizada para a mensuração de 

resultados em sites.  

 

Figura 1- Novo Analytics4.0: entenda as principais mudanças da plataforma do Google. 
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Fonte: Modificado de Bozi (2020). 

 

Já no youtube, é possível visualizar informações sobre os vídeos no campo 

"Estatísticas".  

 

Figura 2 - Métricas de Alcance das Estatísticas do YouTube Analytics. 

 

Fonte: Modificado de Bolsanelo (2021). 

 

No Instagram, ao clicar no campo “Insight” do painel profissional é possível 

verificar os resultados alcançados.  

 

Figura 3 - {sem título} 
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Fonte: Modificado de Echosis (2018). 

 

 Após a definição da ferramenta, é fundamental determinar o que será 

monitorado, como também quais suas metas para esse item. Torres (2009) fala que 

os principais grupos de informações monitoradas são: 

● A origem das visitas: onde o visitante estava antes de acessar seu site? 

● Conteúdo visitado: o que ele fez após entrar no seu site? 

● O visitante: primeira visita ou é um retorno? Quanto tempo ficou no site? 

Qual sua região?... 

● Conversão em ações efetivas: quantos clientes realizaram a ação 

traçada na meta?  

Já Gabriel (2010) nomeia três tipos de indicadores, os de volume, os de 

engajamento e os de conversão.  

Os indicadores de volume são os relacionados a indicar as quantidades puras, 

como o número de visualizações de uma publicidade do Instagram.  

Já os de engajamento, estão relacionados a ações de influência, engajamento, 

por exemplo o número de comentários, curtidas e compartilhamentos de uma 

postagem. 

 Por fim, os indicadores de conversão, são aqueles que medem o número de 

pessoas que converteram suas ações ao objetivo estipulado. Para melhor 

compreensão, Torres (2009) cita o funil de metas, onde se imagina um funil com várias 
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etapas, que é o caminho que o cliente irá passar até a realização da compra. Dessa 

forma, o indicador de conversão é a análise de quantas pessoas passaram para a 

etapa do funil almejada.  Por exemplo, se uma campanha tem como objetivo realizar 

a venda de um curso online, então o indicador de conversão irá medir quantas das 

pessoas alcançadas realizaram efetivamente a compra do curso. Já se o objetivo for 

um maior número de pessoas que demonstrem interesse no curso, então o indicador 

irá medir, por exemplo, quantas das pessoas que viram o anúncio desejam receber 

mais informações sobre o curso.    Um exemplo de funil de metas, ou funil de marketing 

é o apresentado na figura 4. 

 
Figura 4 - {sem título} 

 

Fonte: Modificado de Colina Tech, [s.d.]. 

 

 Além disso, Certificado Digital (2021), informar alguns outros indicadores 

utilizados para o controle dos resultados online que fazem a relação de investimento 

X retorno financeiro. 

 

2.4.1 Custo de Aquisição de Clientes (CAC) 

 

 O custo de aquisição de clientes, CAC, apresenta quanto foi gasto para 

conseguir um cliente novo. Por exemplo, se uma campanha custou 500 reais e a 

empresa conseguiu 20 novos clientes, ela teve um custo de 25 reais por cliente.  
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2.4.2 Retorno Sobre Investimento (ROI) 

 

O retorno sobre investimento, ROI, mostra quanto sua empresa lucrou ou 

perdeu por cada real investido na ação de marketing.  Se foi gasto 4000 reais entre 

colaborador, verba para anúncio e outros investimentos da campanha e o seu retorno 

foi de 20000 reais, o seu ROI é calculado da seguinte forma.  

 

(Retorno obtido – valor investido) / valor investido X 100 

 

Ou seja, 20000 de retorno - 4000 investido, dividido por 4000 e multiplicado por 

100. O resultado da conta é 400%. Dessa forma, a cada 1 real investido obteve-se 4 

reais de retorno.  

 

2.4.3 Custo Por Clique (CPC) 

 

O custo por clique, CPC, mede quantas pessoas clicaram no anúncio e 

relaciona com o valor investido, geralmente quanto mais barato o clique, mais atrativa 

foi sua publicidade ao cliente. Por exemplo, se em uma ação foi investido 100 reais e 

teve um total de 1000 clique no anúncio, ela teve um CPC menor, consequentemente 

foi mais atrativa, que uma ação que foi investido 1000 reais e teve 100 cliques no 

anúncio.   

 

2.3 Mercado de maquiagens 

 

Ao iniciar a abordagem a respeito de maquiagem, cabe diferenciá-la de 

cosméticos. Segundo o Centro de Vigilância sanitária [19-], cosméticos são “Produtos 

para uso externo, destinados à proteção ou ao embelezamento das diferentes partes 

do corpo”. 

Já de acordo com o site de conceitos e definições, oque-e [20-]  maquiagem é 

uma subcategoria de cosméticos, pois é um produto de beleza usado para alterar a 

aparência da pele do corpo ou do rosto. 
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Nery (1997) afirma que o termo em inglês, make-up, desenvolvido pelo 

maquiador Max Factor, define a finalidade verdadeira da maquiagem, que é realçar a 

imagem pessoal. 

Dessa forma, os cosméticos abrangem uma linha mais ampla de produtos, 

tendo em vista que algumas maquiagens visam somente o embelezamento, mas não 

cuidado com o corpo.  

A maquiagem ajuda a realçar a beleza e corrigir pequenas imperfeições e, 

segundo Magalhães (2010), podem auxiliar até mesmo os indivíduos a se inserirem 

em grupos sociais, ao adquirirem suas características e suas expressões corporais, 

por meio da utilização desses métodos. 

Hallawell (2010) destaca que toda imagem expressa conceitos, sensações e 

emoções, desse modo, a imagem de uma pessoa é constituída pelo formato do seu 

rosto, suas feições, seu corte de cabelo, penteado, sua maquiagem, entre outros 

fatores.  

 Vale destacar que o ato de se maquiar não é algo exclusivo dos dias atuais, 

pois já era realizado na antiguidade, utilizando matérias primas vindas da natureza, 

como terra vermelha, fuligem e frutas silvestres. A maquiagem era lidada em regiões 

como Mesopotâmia, Egito, Creta, Grécia e no Império Romano. (PEREIRA; 

EMILIANO, 2014). 

 Por volta de 3200 a.C, no Egito, foi que a maquiagem se tornou mais frequente, 

sendo utilizada como protetor do brilho do sol e como recurso estético. (ACR Vita 

,2008) e (ALLAIRD; BOOLES; BOYCE; MCKENNA; MOREN; MULROY, 2016).  

 Na segunda metade do século XVIII, todavia, os cosméticos ainda eram feitos 

em casa, e cada família tinha forma de preparação. Somente no século XX que 

passaram a ter produção em maior quantidade, por meio das indústrias (TREVISAN, 

2011). 

 Um fator muito importante para a maquiagem ganhar ainda mais formação no 

século XX, foram as estrelas de Hollywood, que ditavam a moda e a maquiagem 

acompanhava sua evolução (CEZIMBRA, 2005). 

 A emancipação da figura feminina, assim como o surgimento do cinema mudo, 

quebrou estigmas e possibilitou a maquiagem ser vista como algo divertido e símbolo 

de força feminina (ELDRIDGE, 2015). 
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 Atualmente, a maquiagem é um dos produtos mais consumidos no Brasil e no 

mundo.  Em 2021 o mercado global de higiene e beleza, por exemplo, cresceu 7,2% 

em relação ao ano anterior, alcançando US$ 529,835 bilhões. (EUROMONITOR [202-

]) Apud (COSMETIC INNOVATION, 2022).  

Cosmetic innovation (2022) afima também que as vendas de produtos de 

Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC), no Brasil, totalizaram em 2021 

R$124,5 bilhões.  

Além disso, de acordo com a pesquisa da Euromonitor [202-?]  Apud Revista 

Capital Econômico (2022) o país é o quarto maior no mercado de beleza e cuidados 

pessoais do planeta, atrás somente dos Estados Unidos, China e Japão.  

O Brasil também se destaca em lançamentos, como o terceiro maior em 

produtos lançados no mercado global, depois de Estados Unidos e China. Além disso, 

no início de 2020, a compra da norte-americana Avon pela brasileira Natura criou o 

quarto maior grupo mundial de beleza (NEGÓCIOS SC, 2021). 

Por fim, como citado anteriormente, o mercado de beleza e perfumaria, 

encontra-se entre os mais vendidos do Brasil também por meio de e-commerce, 

alcançando mais de 15% dos pedidos de julho a setembro de 2020, ficando atrás 

apenas da categoria de moda e acessórios (NEOTRUST, 2020).  

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

O modelo de pesquisa escolhido foi a exploratória, tendo em vista a finalidade 

de entender a respeito das formas de atuação do marketing digital em empresas de 

maquiagem do bairro Alecrim/RN.  

De acordo com Gil (2002, p. 41): 

 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu 
planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
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Para Theodorson, G. A. e Theodorson, A. G. (1970) o estudo exploratório é um 

estudo preliminar, cujo objetivo principal é familiarizar-se com um fenômeno que é 

investigado, de modo que o estudo principal a seguir possa ser projetado com maior 

compreensão e precisão. Por meio dessa investigação, geralmente com uma amostra 

pequena, permite ao investigador definir seu problema de pesquisa e formular sua 

hipótese com mais precisão, também permite que ele escolha as técnicas mais 

adequadas para sua pesquisa e decida sobre as questões que mais precisam de 

ênfase e investigação detalhada, e pode alertá-lo para potenciais dificuldades, 

sensibilidades e áreas de resistência. 

Para obter as informações, foram utilizadas pesquisas qualitativas. Na consulta 

qualitativa, as informações são coletadas através de uma série de perguntas abertas 

e predeterminadas, sendo um dos conjuntos de métodos que gera dados textuais dos 

participantes. (BRAUN; CLARKE E GRAY, 2019) 

Triviños (1987) afirma que alguns autores entendem que a pesquisa qualitativa 

por um lado, compreende atividades de investigação que podem ser denominadas 

específicas, mas por outro, todas elas podem ser caracterizadas por traços comuns. 

  

3.2 Sujeitos de pesquisa  

 

Tendo em vista o modelo de pesquisa qualitativa, a amplitude do bairro e o 

desconhecimento do número total de empresas atuantes no setor de cosméticos do 

Alecrim, foi utilizada uma amostragem intencional que representou os comerciantes 

do setor de maquiagem do bairro. 

 Para Gil (1989, p. 91) “quando um pesquisador seleciona uma pequena parte 

de uma população, espera que ela seja representativa dessa população que pretende 

estudar”.  

Dessa maneira, a pesquisa ocorreu nas empresas que atuam no setor de 

maquiagem e que fazem parte da AEBA, Associação dos Empresários do Bairro do 

Alecrim. 

A AEBA possui mais de 18 anos de atuação e tem como objetivo “representar 

os empresários, fazendo reivindicações, apresentando soluções para sanar os 

problemas do Alecrim e buscando sempre o bem-estar da comunidade e o 

fortalecimento do bairro” AEBA [201-?]. 
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Ao ser abordado, Matheus Felipe Martins Feitosa, atual presidente da 

associação, apontou que a organização possui mais de 130 empresas participando 

oficialmente do grupo, entre elas 3 (três) que atuam no setor de maquiagem, porém 

visando a preservação das informações das organizações, serão nomeadas de 

empresa “x”, empresa “y” e empresa “z”. 

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

A pesquisa ocorreu por meio de entrevistas presenciais, aplicadas com um 

roteiro de perguntas semiestruturadas, feitas aos empresários ou gestores 

responsáveis pelas organizações abordadas.  

 

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela 
que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta 
maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 
pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da 
pesquisa.  (TRIVIFIOS, 1987, p. 146) 

 

3.4 Tratamento e análise de dados 

 

As respostas dos entrevistados foram transcritas, após a transcrição foram 

interpretadas, segmentadas por áreas em comum e dispostas em tabelas, visando a 

melhor comparação resultados de cada empresa e a melhor análise dos dados 

colhidos.    

Para Bardin, (1977, p. 3) apud Trivifios (1987, p. 161): 

 

A fase de interpretação referencial, apoiada nos materiais de 
informação, que se iniciou já na etapa da pré-análise, alcança 
agora sua maior intensidade. A reflexão, a intuição, com 
embasamento nos materiais empíricos, estabelecem relações, 
no caso da pesquisa sobre a função, do supervisor, com a 
realidade educacional e social ampla, aprofundando as 
conexões das ideias, chegando, se é possível (no estudo, dos 
supervisores isso foi indispensável), a propostas básicas de 
transformações nos limites das estruturas específicas e gerais. 
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4. Análise e discussão dos resultados  

 

 Essa etapa do trabalho visa realizar o agrupamento das respostas, assim como 

análise, de modo que por meio da sua compreensão seja possível sanar todos os 

objetivos da pesquisa, gerais e específicos.  

 O roteiro de entrevista foi composto de 13 questões abertas e pode ser 

visualizado no anexo do trabalho. Tendo em vista a preservação das informações das 

empresas, as respostas não estarão vinculadas diretamente aos nomes das 

organizações. Com isso, as empresas foram nomeadas de empresa x, y e z, para fins 

de análise. 

 

4.1 Período de atuação da empresa e de utilização do marketing digital 

 

A empresa “x” existe de forma concreta há mais de 15 anos e utiliza o marketing 

digital a aproximadamente 8 anos, intensificando a sua utilização após a pandemia, 

criando canais de e-commerce. A razão de iniciar no marketing digital foi a união da 

vontade com a necessidade.  

A organização “y” tem atuação há 23 anos, iniciando a utilização do marketing 

digital há aproximadamente 8 anos, tendo um início tímido e um crescimento 

progressivo. Atualmente possui um departamento de marketing. Passou a utilizar o 

marketing digital devido a modernização, da globalização e seguindo o que via de bom 

no mercado.  

A organização “z” tem atuação há 30 anos, fazendo a adesão do marketing 

digital a aproximadamente 4 anos, intensificando durante a pandemia, realizando a 

melhoria no trabalho devido a necessidade. 

 4.1.1 Análise do período de atuação da empresa e de utilização do marketing 

digital  

 

 Na tabela 2 é possível verificar algumas das informações de período de 

atuação da empresa e de utilização do marketing digital de forma visual.  

 

Tabela 2 – Período de atuação da empresa e de utilização do marketing digital  
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Fatores Empresa x Empresa y Empresa z 

Tempo no 
mercado 

15 anos 23 anos 30 anos 

Início no marketing 
digital 

8 anos 8 anos 4 anos 

Razão de iniciar 
no marketing 

digital 

Já utilizava, mas 
intensificou devido 
a pandemia, tendo 

em vista a 
necessidade. 

Globalização, 
tendência. 

Intensificou devido 
a pandemia, tendo 

em vista a 
necessidade. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Apesar das diferenças de idade de surgimento das organizações, a utilização 

do marketing digital se deu a partir de no máximo 8 anos, sendo a organização que 

está a mais tempo no mercado passou a utilizar a apenas 4 anos em seu comércio. 

Essa utilização se deu tanto pelas tendências de globalização, porém se intensificou 

principalmente pela necessidade vivenciada na pandemia, tendo em vista as 

restrições de abertura do comércio e do lockdown, confinamento, devido ao Covid-19. 

O processo de intensificação do online foi uma realidade, assim como aponta 

KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN (2021, p. 12): 

  
Acreditávamos que os profissionais da área ainda estavam no período 
de transição e adaptação ao mundo digital. No entanto, a pandemia 
de covid-19 acelerou a digitalização dos negócios. Com o 
estabelecimento de lockdowns e políticas de distanciamento físico, 
tanto os mercados quanto os profissionais de marketing foram 
forçados a se adaptar a essa nova realidade digital e sem contato. 

 

4.2 Impactos do marketing digital  

 

A empresa “x” considera o marketing digital não só importante como 

necessário, afirmando que o hoje o marketing digital atende a todos os públicos. Na 

empresa “x”, o marketing digital é responsável por 11% a 17% das vendas, sendo 

muito variável pois o consumidor faz pesquisas completas em outras organizações, 

muitas vezes indo até a loja entrevistada só para comprar.  

A empresa “y” acredita que marketing digital é importante para a divulgação, 

que pode gerar vendas, mas não como uma ferramenta própria para venda. Suas 
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vendas por meio do marketing digital estão em torno de 10% a 15%. Avalia que 

poderia ser maior, mas o tipo de produto trabalhado é algo que o cliente precisa pegar, 

testar, sentir para comprar. Após testar, ele pode comprar o mesmo produto de forma 

online. 

A empresa “Z” avalia que hoje o marketing digital é fundamental para fazer o 

trabalho de divulgação, devido a rápida abrangência e atingir lugares longes. Sua 

demanda por meio do marketing digital está em torno de 40%, tendo em vista sua 

ampla divulgação de catálogos via WhatsApp para clientes de atacado. 

4.2.1 Análise dos impactos do marketing digital 

 

Na tabela 3 é possível verificar algumas das informações sobre os impactos do 

marketing digital de forma objetiva.   

 

Tabela 3 – Impactos do marketing digital  

Fatores Empresa x Empresa y Empresa z 

Importância 
Importante, 
necessário. 

Importante como 
divulgação. 

Fundamental para 
divulgação. 

% de vendas 11% a 17% 10% a 15% 40% 

Motivo da % de 
vendas 

Varia, pois o 
consumidor 

pesquisa muito 
antes de comprar. 

Poderia ser maior, 
mas o cliente 

costuma testar 
antes de comprar. 

Tendo em vista 
sua ampla 

utilização em 
clientes de 
atacado via 
WhatsApp. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Todas as organizações avaliaram o marketing digital como importante, em 

especial para a divulgação dos produtos. Suas porcentagens de vendas variam, sendo 

as duas primeiras com faturamento vindo do marketing digital abaixo de 20%, tendo 

em vista que o público de ambas tem uma etapa de avaliação antes da compra, seja 

de pesquisa, ou de realização de testes do produto. A última organização, entretanto, 

possui em média 40% de faturamento vindo por esse canal, devido sua atuação 

frequente por meio da rede social para clientes de atacado.  
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Em relação às características dos clientes, sobre a necessidade de testar o 

produto fisicamente, assim como pesquisar bastante em outras empresas antes de 

comprar online, faz-se um aspecto não só do setor de maquiagem, mas sim uma 

tendência de mercado. KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN (2017) abordam essa 

temática e explica o “showrooming”, quando o consumidor visita lojas físicas para 

conhecer o produto e depois retorna a sites e realiza sua compra online, assim como 

o “webrooming” quando o cliente realiza pesquisas online em busca de mais 

informações sobre o produto e, após tomar sua decisão de compra, vai até uma loja 

mais próxima para realizar sua compra fisicamente. É importante compreender, 

portanto que no período do digital, nem sempre o caminho do consumidor é direto, 

entrando em cena o onicanal, onde a empresa deve integrar vários canais, físicos e 

digitais, em busca de proporcionar uma experiência de consumo contínua e uniforme 

aos seus clientes.  

 

4.3 Mídias digitais utilizadas  

 

A empresa “x” utiliza Instagram, facebook, tiktok, whatsapp e youtube, porém o 

último de forma menos assídua. O motivo de utilização dessas redes sociais são as 

tendências, seguindo o que o público está querendo, atendendo a demanda, onde 

está o foco, o potencial. Sua ferramenta principal é o Instagram, pois na sua opinião 

está deixando de ser uma mídia puramente de rede social. Através dela realiza 

publicações, seja de produtos, seja de datas, horários. Acredita que ela se destaca 

pelo público, pela capacidade de alcance, número de usuários.  

A organização “y” utiliza o Instagram e o Whatsapp. O instagram devido ao 

alcance, tendo em vista o número de clientes que acompanha. O instagram é onde 

faz a apresentação, e no WhatsApp realiza a venda. Sua mídia destaque é o 

WhatsApp, pois é onde a venda acontece.  

A empresa “z” atua no WhatsApp e Instagram, pois avaliou que são os que as 

pessoas mais utilizam. Acredita que não tem uma mídia destaque, mas sim a divide 

em dois fatores, o Instagram para mostrar o que está chegando e a finalização de 

venda pelo WhatsApp.  



 

27 
 

4.3.1 Análise das mídias digitais utilizadas  

 

Apesar da primeira empresa utilizar muitas mídias, todas as organizações 

entrevistadas destacaram o Instagram como uma forte ferramenta de divulgação, 

tendo em vista sua possibilidade de alcançar mais pessoas, realizando assim a 

apresentação de seus produtos e, no caso das duas últimas organizações, realizando 

o fechamento da venda via WhatsApp.  

Dessa forma, as organizações atuam principalmente em duas mídias sociais, 

sendo elas o WhatsApp e Instagram. De acordo com a Digital 2022 April Global 

Statshot Report (2022) apud Volpato (2022), essas redes sociais estão entre as três 

primeiras mais utilizadas no Brasil.  

 

 

4.4 Ações de marketing digital  

 

A empresa “x” utiliza a produção de marketing de conteúdo. Quando o cliente 

chega à loja ele já sabe o manual, o funcionamento do produto e já se identificou com 

o objeto. A experiência dos clientes é o principal motivo para a utilização dessa 

estratégia.  

Acredita que a pandemia diminui a vertente de ações com blogueiros, mas que 

está retomando novamente.  

A empresa “x” não sabe quanto é investido percentualmente em marketing 

digital, ao relacionar com seu faturamento mensal. Entretanto, afirma que além de 

contar com pessoas qualificadas no setor, sempre buscam inovar nas ideias de 

postagem e contam com um espaço destinado, com iluminação e aparência prontas.  

Realiza investimentos em blogueiros, fotógrafos para fotos exclusivas. Realizam 

também vídeos curtos, os próprios funcionários utilizam dessas ferramentas, Tiktok, 

para proporcionar a melhor experiência ao cliente, transformando o produto, e a 

utilidade do produto num vídeo divertido para o cliente, tentando contagiá-lo para vir 

à loja física.  As respostas dos consumidores, a atratividade, o retorno positivo dos 

clientes com as modificações, foi o que fez a empresa utilizar essa forma de atuação.  

A organização “y” utiliza a estratégia de divulgação de encartes digitais, com 

os produtos, os preços, os direcionamentos e os esclarecimentos dos produtos para 
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o público. Optou por essa forma pois acredita ser mais eficiente para a venda. A 

divulgação é feita pelo Instagram e pelo WhatsApp. 

Avalia o seu investimento em marketing digital como pequeno, porque acredita 

que o cliente da sua empresa não vai realizar a compra diretamente da internet, 

necessitando vir à loja para testar e sentir. Dessa forma investe em torno de 0,03% 

do seu faturamento. Seus investimentos são em Google Ads, blogueiros e design. O 

design para elaboração de artes. O blogueiro, pois quando tem um vídeo falando as 

pessoas gostam de ver, chama atenção. O google, para quando a pessoa colocar na 

internet já aparecer a empresa como destaque em cosméticos. 

 A empresa “z” costuma fazer postagens de fotos, pois acha mais fácil de fazer. 

Seu investimento chega a 1% do seu faturamento, tendo em vista que parte do 

trabalho é feito com funcionários que já atuam na empresa. Com isso já possui design 

dentro da empresa e uma blogueira dentro da loja, pelo volume de publicações que 

necessita, achei melhor contratar. 

  

4.4.1 Análise das ações de marketing digital 

 

As ações de marketing, portanto, possuem particularidades em cada 

organização, sendo a empresa “x” voltada para a produção de marketing de conteúdo, 

a empresa “y” atuando por meio de encartes digitais e a empresa “z” por meio de 

postagens de fotos.  

 Todas as organizações possuem colaboradores contratados que atuam no 

marketing da empresa, ainda que não seja de forma exclusiva para essa área. 

Chamou atenção também a utilização de blogueiros e designs por maior parte das 

empresas. Destacou-se também a utilização de um espaço físico exclusivo e pronto 

para a atuação, por parte da empresa “x”, pois indica que existe de fato frequência, 

por estar sempre pronto para uso, assim como a importância para a empresa, ao 

realizar os investimentos no local.  

 Em relação aos valores investidos, duas organizações conseguiram dar um 

parâmetro, sendo o maior investimento percentual 1%.  

 Por meio dessas informações, é interessante observar que as organizações 

estão atuando no marketing digital com pessoas que fazem parte da organização, 
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tendo em vista que possibilita maior dinamismo e autoridade na hora de se comunicar 

com o cliente, principalmente no caso da empresa “x” que atua na elaboração de 

conteúdos ricos.  

 Um ponto a ser abordado é que cada organização focou em uma maneira de 

abordagem, diferentemente do indicado por Torres (2009, p. 70): 

 

Você não deve pensar nas sete ações estratégicas do marketing 
digital como estratégias avulsas, atividades isoladas ou 
especialidades. Não pense em caixas fechadas. Para entender a 
interdependência entre elas, você deve pensar em cada uma como os 
fios de uma teia tecida por uma aranha. Embora pareçam mais 
adequadas para acomodar ideias e objetos, as caixas são rígidas e só 
acomodam aquilo que se adapta a seu formato. Já as espertas 
aranhas criaram, com suas teias, um método muito mais dinâmico, 
flexível e ao mesmo tempo resistente para acomodar o que lhe 
interessa. 
 

 Dessa forma, por meio da atuação em diferentes estratégias no marketing 

digital, as empresas poderiam ter melhores resultados no setor e na organização 

como um todo.  

 Ademais, ao realizar a comparação dos dados de investimentos com as 

informações citadas anteriormente de retorno, é possível observar que a organização 

que possui retorno por marketing digital de até 15% das suas vendas mensais, realiza 

o investimento de aproximadamente 0,03% e a organização que obtém 40% da 

demanda por meio desses canais, investe aproximadamente 1% do seu faturamento 

total.  

 

 

4.5 Métricas e acompanhamento 

 

A instituição “x” possui um setor interno, que trabalha com metas, essas metas 

são medidas mensalmente, visando ter parâmetros de melhorias e inovações. Essas 

medidas são feitas por um sistema pago, semelhante a um CRM. São avaliados os 

feedbacks dos clientes, valor de vendas, a criatividade dos funcionários e as 

ferramentas utilizadas. Essas medidas servem como guia para seguir criando, manter 

ou reformular ações. A empresa afirma que seguem o padrão do mercado, para não 

ficar defasada, segue as tendências.  
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Se porventura as metas não forem alcançadas, reveem, reformulam as ações, as 

posturas, as ferramentas, avaliam o que estão investindo e o que precisam investir, 

tudo em busca de conquistar o mercado.  

A organização “y” também realiza medidas de forma mensal, na intenção de 

agregar verbas com o patrão, ao mostrar quantas pessoas estão vendo as mídias.  

Suas medidas são feitas pelo Instagram, por meio da conta comercial. Realizam essa 

ferramenta para tentar atingir o público alvo. Inclusive descobriram um novo público, 

que atualmente é o consumidor final.  

Os dados analisados são: visualizações e feed e storys e comentários. 

Optaram por essas informações pois acreditam que seriam o que traria mais resultado 

para a empresa.  

Se por acaso a campanha não estiver tendo o resultado esperado, eles mudam 

de segmento de postagem e intensificam no que tiver o melhor resultado.  

A empresa “z” também realiza a mensuração de dados pelo Instagram, olhando 

quase diariamente, para avaliar se o conteúdo está abrangendo a quantidade de 

pessoas esperadas. Costumam observar o número de pessoas que viram e que 

interagiram. Observa essas informações para ver se o trabalho está bem feito, se os 

produtos que estão sendo publicados na hora certa, se o que ela fez teve resultado. 

Geralmente o resultado é imediato, no mesmo dia consegue ter um retorno. Caso os 

números não estejam como esperados, realizam mudanças na estratégia de 

publicação ou nos produtos, para que o alcance seja melhor. 

4.5.1 Análise das métricas e acompanhamento 

 

 A tabela 4 apresenta um compilado de informações a respeito das métricas e 

formas de acompanhamento adotadas pelas empresas entrevistadas.  

 

Tabela 4 - Métricas e acompanhamentos 

Fatores Empresa x Empresa y Empresa z 

Frequência de 
acompanhamento 

Mensal Mensal Diário 

Sistema utilizado Sistema pago Instagram Instagram 
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Pontos 
observados 

Feedbacks dos 
clientes, vendas 

realizadas, 
criatividade dos 
colaboradores e 

ferramentas 
utilizadas. 

Visualizações 
(feed e stories) e 

comentários. 
Visualizações. 

Objetivos da 
análise 

Servir como guia, 
para saber se 

segue criando ou 
reformula as 

ações. 

Atingir o público 
alvo e obter mais 

verbas de 
investimentos com 

o proprietário. 

Verificar se o 
trabalho está 

sendo bem feito, 
se está postando 

nos horários certos 
e obtendo 
resultados. 

Medidas de 
correção 

Reformulam as 
ações, as 

posturas, as 
ferramentas. 

Avaliam o que 
precisam investir. 

Mudam para 
produtos de outros 

segmentos e 
investem nos que 
tiverem melhores 

resultados. 

Realiza mudanças 
na estratégia de 
postagem ou nos 

produtos 
publicados. 

Fonte: Autoria própria. 

  

Por meio da disposição das informações na tabela, é possível verificar que as 

organizações possuem pontos em comum e pontos divergentes. Um dos pontos de 

semelhanças é que todas elas realizam a mensuração dos resultados, entretanto uma 

realiza de forma diária e outras duas mensalmente.  

Torres (2009, p. 69 a 70) afirma “Mas embora as seis estratégias de marketing 

digital apresentadas permitam planejar e executar ações na Internet, é necessário 

monitorar os resultados dessas ações para que se possa controlar e agir na correção 

de rumos”. 

A mensuração ocorre por meio do Instagram para duas das empresas, porém 

uma realiza o investimento em um sistema pago para realizar o monitoramento dos 

dados. Todas as empresas utilizam a mensuração com o objetivo de obter melhores 

resultados, entretanto uma empresa utiliza para verificar a necessidade de reformular 

suas ações, outra para conseguir atingir o seu público alvo como também para 

conseguir novas verbas de investimento e outra para verificar se o trabalho está sendo 

bem feito.  

 Em relação às medidas de correções, caso a campanha adotada não tenha o 

resultado esperado, as organizações verificam outros produtos para postar, novas 
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formas de postar, ou no caso da empresa “x” até mesmo o que pode investir para 

obter melhores resultados.  

 Percebe-se, por meio das análises, que as organizações estão realizando 

mensuração principalmente de indicadores de volume e engajamento. Entretanto, 

com a elaboração de campanhas, por exemplo no Google Ads, que é utilizado por 

uma das organizações, seria possível a análise de indicadores de origem do cliente, 

custo de aquisição do cliente, retorno sobre investimento, entre outras métricas que 

poderiam tornar mais ricas as informações coletadas.   

 

5. CONCLUSÃO  

 

 Por meio dos resultados foi possível tomar conclusões a respeito das ações de 

empresas de maquiagens do bairro do alecrim com ênfase no marketing digital. O 

primeiro ponto identificado é que as organizações avaliam o marketing digital como 

importante para a atuação das empresas nos dias atuais, em especial após a 

pandemia de Covid-19.  

As empresas costumam utilizar principalmente WhatsApp e o Instagram, tendo 

em vista a ampla adesão do público e a possibilidade de alcance com essas 

ferramentas. Suas estratégias de atuação, entretanto, são distintas.  

 Foi possível identificar também que, apesar do investimento ainda conservador 

na área, as empresas possuem colaboradores já atuando com enfoque no setor de 

marketing das organizações, corroborando assim para resultados de até 40% do 

faturamento originado pela divulgação digital.  

 Já em relação a análise dos resultados obtidos por meio do marketing digital, 

as empresas realizam algumas mensurações, sendo principalmente medidas pela 

ferramenta disponível no próprio Instagram, analisando principalmente os números de 

visualizações, curtidas e comentários.  

 Dessa forma, foi possível concluir que as empresas sabem do valor do 

marketing digital, costumam acompanhar tendências na área, adotam estratégias e 

ferramentas de divulgação online em suas atividades diárias, entretanto focam sua 

atuação no mercado presencial, deixando espaços de crescimento na área digital que 

poderão ser explorados futuramente, como utilização de estratégias múltiplas de 

marketing digital, adesão de outras redes sociais, investimentos em Google Ads e 
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posts patrocinados, mensuração de indicadores financeiros e indicadores que 

possibilitem maior conhecimento do público que acompanha seus canais digitais, por 

exemplo idade, gênero, origem da visita e o que gostam de visualizar. Desse modo, a 

aplicação dessas ações poderá trazer melhores resultados para o setor de marketing 

digital e para a organização como um todo.  
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ANEXO – ROTEIRO DE PESQUISA E RESPOSTAS 

 

1) A quanto tempo a empresa está no mercado?  

 

EMPRESA X 

“Está no mercado a no mínimo 15 anos, já existia antes, mas de maneira como um 

pequeno comercio, até a logomarca e a empresa se concretizar, fazem 15 anos.” 

 

EMPRESA Y 

“Fazem 23 anos.” 

 

EMPRESA Z 

“30 anos”.  

 

 

 

2) A quanto tempo a empresa utiliza o marketing digital? Por que ela 

passou a utilizar a partir dessa data? (Exemplo: WhatsApp, Facebook, 

Instagram, sites, blogs…)  

 

EMPRESA X 

“O marketing digital ele já existe a alguns anos, acredito que depois de 2014, 2015, 

porém acredito que ele se intensificou após a pandemia, é tanto que a gente criou 

canais de e-commerce encima disso, usando as mídias sociais, juntou a necessidade 

com a vontade e uniu o digital a um canal de e-commerce.”  

 

EMPRESA Y 

“O marketing digital a gente passou a utilizar faz uns 8 anos, nós começamos de uma 

maneira progressiva, bem tímido, aos poucos a gente foi alimentando e hoje a gente 

tem um espaço na empresa que é o marketing, que fica só nessa parte aí, um 
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departamento de marketing. Passamos a utilizar devido a modernização, da 

globalização, das coisas que a gente começou a ver no mercado e a gente foi 

seguindo, o que é bom a gente vai trazendo, tentando copiar e melhorar”.  

 

EMPRESA Z 

“Tem uns 4 anos que a gente utiliza o marketing digital, mas durante a pandemia que 

intensificou esse trabalho. A gente conseguiu melhorar esse trabalho por conta da 

necessidade”.  

 

3) Você avalia que o marketing digital é importante para a sua empresa? 

Por quê? 

 

EMPRESA X 

“Hoje ele se faz não só importante como necessário, hoje o marketing digital ele 

atende aos públicos alfa, z e w.” 

 

EMPRESA Y 

“Hoje ele é importante, hoje eu vejo ele mais importante para a questão da divulgação 

em si, eu não vejo ele como uma ferramenta própria para venda, mas sim para a 

divulgação que pode gerar uma venda.”  

 

EMPRESA Z 

“Avalio sim, hoje acho que não só na minha, mas em quase todos, ele é fundamental 

para a gente fazer um trabalho de divulgação, porque a abrangência é bem rápida e 

consegue atingir lugares longes”.  

 

 

4)  Você considera que quantos % do seu faturamento vem por meio do 

marketing digital? Por qual razão está nessa proporção, na sua opinião?  

 

EMPRESA X 

“Eu acredito que o marketing digital é responsável por pelo menos, de 11 a 17%. Isso 

é muito variável porque hoje o consumidor ele vem comprar aqui na loja, ele pesquisou 
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o produto antes em outras lojas, pesquisou aqui na loja se tinha, a cor que tinha, o 

valor que tinha, a forma de pagamento e ele está vindo só comprar. Então é um cliente 

hibrido hoje”.  

 

EMPRESA Y 

“No nosso segmento, eu creio que ele chega ai  entre 10 a 15%, poderia ser maior, 

mas é um tipo de produto que o cliente precisa pegar, precisa fazer um teste  pra 

poder comprar esse produto, ai quando ele faz esse teste, que ela já conhece o 

produto, ai depois ele pode comprar, porque ele já conhece, mas  nem sempre o 

marketing digital ele vai fazer a venda por o cliente ver o produto, não ele quer sentir, 

ele quer pegar ele quer ver a textura do produto, a fragrância do produto, a 

consistência, pra depois ele ser o cliente digital”.  

 

EMPRESA Z 

“Uns 40%, como a gente trabalha com atacado, a gente faz muito trabalho de 

divulgação e uso de whatsapp para mandar catálogos e assim colher os pedidos dos 

clientes”. 

 

  

5) Quais mídias sociais a organização utiliza? Por quê? 

 

EMPRESA X 

“Nós utilizamos Instagram, facebook, tiktok, ainda não colocamos massivamente no 

youtube, mas o facebook e o tiktok principalmente, e o whatsapp claro, nele nos temos 

os canais, as contas comerciais de atendimento e publicações. O motivo de utilização 

dessas redes sociais são as tendencias, tem que seguir o que o publico está 

querendo, a gente atende a uma demanda, vê onde está o foco, onde está o 

potencial.”  

 

EMPRESA Y 

“Hoje uso o instagram e o whatsapp, somente esses dois. O instagram pela questão 

do alcance, que a gente consegue ver hoje pela quantidade de clientes que a gente 
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tem pelo nosso Instagram, no instagram eu faço a apresentação, no whatsapp eu faço 

uma venda”.  

 

EMPRESA Z 

“WhatsApp e Instagram, pois são os que as pessoas mais utilizam”. 

 

 

6) Qual mídia social possui o melhor resultado na organização? Por qual 

motivo você acredita que ela se destaca?  

 

EMPRESA X 

“O Instagram, pois está deixando de ser uma mídia puramente de rede social. O 

Instagram é utilizado por muitas empresas, claro pela nossa também, através dela 

que fazemos o nosso marketing de publicação, seja de período, seja de produtos, seja 

de datas, horários, é uma ferramenta de grande relevância para nossa empresa. 

Acredito que se destaca pelo público, pela capacidade de alcance, número de 

pessoas.”  

 

EMPRESA Y 

 

“WhatsApp, pela questão de ser a venda já, ele se destaca porque consigo fazer a 

venda, fazer acontecer”. 

 

EMPRESA Z 

“Dá para dividir em dois fatores, o Instagram para a gente mostrar o que está 

chegando e a finalização de venda pelo WhatsApp”.  

 

7) Quais das estratégias de marketing digital sua empresa utiliza? Por quê? 

(Exemplo: Marketing de conteúdo, marketing nas mídias sociais, e-mail 

marketing, marketing viral). 

 

EMPRESA X 
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“O marketing de conteúdo, poque ele é focado na experiência do cliente, aquilo que 

eu te falei, o cliente antes de vir na loja ele já sabe, praticamente leu através da gente 

todo o manual daquele produto, o funcionamento, ele já se identificou com o produto 

a cor, o tamanho, então o marketing de conteúdo que a gente conhece mais, a 

experiência do cliente é o nosso principal objetivo, o motivo. 

Já trabalhamos antes com ações com blogueiros, antes da pandemia, mas acredito 

que a pandemia afetou um pouco essa vertente, mas aos poucos está retornando.” 

 

EMPRESA Y 

“Tenho encarte digital, divulgação de fábricas de cosméticos, e ali nós temos alguns 

direcionamentos, alguns esclarecimentos para o público, sobre aquele produto, sobre 

a maquiagem, sobre a coloração, eu uso dessa maneira. Poque aí eu faço a 

divulgação do produto com o preço, nos encartes. A divulgação é feita pelo Instagram 

e pelo WhatsApp. Utilizo ela pois acredito ser mais eficiente para efetivar a venda”. 

 

EMPRESA Z 

“A gente gera conteúdo, mas fazemos mais postagens de fotos, acho uma ferramenta 

mais fácil de fazer, a gente até tenta fazer uns vídeos, mas é mais complicado, é um 

trabalho maior”. 

 

8) Aproximadamente quantos % do seu faturamento é investido em 

marketing digital e por qual razão está nessa proporção? 

 

EMPRESA X 

“Desconheço a noção de investimento em percentual.”  

 

EMPRESA Y 

“Hoje a gente tem um percentual pequeno ainda de investimento para o marketing 

digital, poque o que a gente conseguiu perceber como eu falei no início é que o nosso 

cliente o nosso público, não é o que vai comprar o produto direto pela internet, o cliente 

quando vai comprar uma maquiagem ele gosta de pegar, sentir, ele não compra para 

guardar, ele vem na loja e tirar as dúvidas para poder usar o produto, então assim, é 

dessa maneira. O percentual é em torno de 0,03%”. 
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EMPRESA Z 

“A gente chega a 1%. Na verdade, a gente faz um trabalho já com funcionários que 

temos dentro da empresa”.  

 

 

9) Em que a empresa costuma investir para o marketing digital? Por quê? 

(Exemplo: Google Ads, blogueiro, design, gestor de mídias...). 

 

EMPRESA X 

“Além de ter pessoas qualificadas no setor, sempre buscando inovar nas ideias, para 

estarem postando, nós temos um espaço destinado, onde conta com aparato já pronto 

para isso, iluminação, aparência, tudo organizado. Tem as questões dos blogueiros, 

tem as questões que a gente trabalha também com fotografo, para fazer vídeos e fotos 

exclusivas de caráter profissional ou semi profissional, a gente contrata esses 

pacotes. A gente também faz mini clipes, os próprios funcionários utilizam dessas 

ferramentas, Tiktok, pra proporcionar a melhor experiencia do cliente possível. A gente 

transforma o produto, e a utilidade do produto num vídeo que também passa um pouco 

de diversão para o cliente, tentando contagiar os clientes a vir até a nossa loja física. 

O motivo principal de ter escolhido essa forma de atuação foram as respostas dos 

clientes, a atratividade, conforma a loja foi se modificando, ouve retorno positivo dos 

clientes então a gente foca mais naquela veia ali, onde tem mais fluxo.” 

 

EMPRESA Y 

“Google Ads, blogueiro, design. O design tem que ter para fazer umas artes. O 

blogueiro para fazer a divulgação, pra chamar atenção, quando tem um vídeo falando 

as pessoas gostam de ver, para entender. O google, para quando a pessoa colocar 

na internet já aparecer nossa empresa já como destaque em cosméticos”.  

 

EMPRESA Z 

“Temos uma design já dentro da empresa e temos uma blogueira já dentro da loja, 

pelo volume de publicações que eu tenho e necessito, achei melhor contratar”.  
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10) A organização mede os resultados obtidos através do marketing digital? 

Com qual frequência? Por quê?  

 

EMPRESA X 

“O marketing digital ele tem também o setor interno que trabalha com metas, as metas 

especificas ainda não incluem uma medição de ações desenvolvidas, mas sim de 

números. Esses números são medidos mensalmente. Para termos parâmetros de 

melhorias e inovações, seja no foco interno, loja física, ou no setor de marketing, 

buscando novas ferramentas.” 

 

EMPRESA Y 

“Sim, nosso marketing faz essa medida sim. Eles fazem uma vez mensal. Fazem para 

poder tentar angariar mais verbas com o patrão, mostrar quantas pessoas estão 

vendo, mostrando o alcance.” 

 

EMPRESA Z 

“Sim, a gente faz as medições pelo Instagram. Ela olha praticamente todos os dias. 

Para poder avaliar se o conteúdo está abrangendo a quantidade de pessoas 

esperadas”.  

 

 

11) Por meio de quais ferramentas são medidos os resultados? Por quê?  

 

EMPRESA X 

“Pagamos um sistema, quase como um CRM, para melhor controle dos resultados.” 

 

EMPRESA Y 

“Pelo Instagram mesmo, por meio da conta comercial. Utilizamos essa ferramenta de 

medir para poder tentar atingir o nosso público alvo, focar mais nesse público alvo. 

Antes nós tínhamos a impressão que o nosso maior público era o cabelereiro, mas 

depois veio a depiladora, a massagista, ai veio o barbeiro, mas hoje temos o 
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consumidor final que hoje é o nosso principal cliente nosso, que não prioriza ir a um 

salão por exemplo, ele prefere fazer as coisas em casa.”  

 

EMPRESA Z 

“Pelo próprio Instagram, eu não conheço outra, mas pra mim é a única ferramenta que 

tem de avaliação onde tem visualizações, engajamento”.   

 

12) Ao realizar a mensuração, quais informações são analisadas? Por quê? 

 

EMPRESA X 

“Avalia o cliente, a condição que o cliente teve aqui, o resultado, a gente trabalha 

muito com o feedback dos clientes também, a gente avalia também o valor de vendas, 

o agregado geral das vendas, a gente avalia o fator criatividade dos funcionários ligado 

ao setor, a gente avalia a qualidade das ferramentas que a gente utiliza, uma série de 

coisas que no final vão formar um todo. Uma avaliação de forma geral mesmo. Essas 

avaliações ela não tem um motivo especifico a não ser servir como guia, parâmetro 

para a gente seguir criando novas ações, mantendo ações, ou reformulando elas. A 

gente tem que seguir um padrão, uma tendência do comercio para que a gente não 

fique para trás, defasado, a gente segue tendências.” 

 

EMPRESA Y 

“Ela pega a quantidade de pessoas que visita nosso Instagram, tanto no feed quanto 

storys, a quantidade de pessoas que compartilharam os storys, a quantidade de 

pessoas que comentaram, e com esses números ela pode fazer um trabalho mais 

especifico. Escolhemos esses pois vemos que seriam os que teriam mais resultados 

para a gente.” 

 

EMPRESA Z 

“Número de pessoas que viram, que reagiram e que interagiram. Ela olha as métricas 

para ver se o trabalho está bem feito, se os produtos que estão sendo publicados 

estão sendo publicados na hora certa, se o que ela fez teve resultado. Geralmente o 

resultado é imediato, no mesmo dia a gente consegue ter um retorno”.  
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13) Quais as medidas de correção são adotadas, caso o resultado não 

esteja sendo o esperado?  

 

EMPRESA X 

“Sim, de fato, se o resultado não for o alcançado, precisamos rever, reformular tudo 

que for possível, nossas ações, nossa postura, nossas ferramentas, o que a gente 

está investindo, o que a gente precisa investir, o que precisa deixar de investir, o que 

precisa passar a investir, tudo em busca realmente da conquista de mercado.” 

 

EMPRESA Y 

“Todas as nossas campanhas tem um período muito rápido, por exemplo no caso do 

storys tem um prazo de 24 horas, a questão do feed, ela faz as medidas, e 

dependendo do segmento que colocar, ela não faz a reportagem sobre aquele 

segmento, ela vai intensificar em outro segmento”.  

 

EMPRESA Z 

“Quando vemos que os números não estão legais, fazemos algum tipo de mudança 

na estratégia de publicação ou produtos, para que o alcance seja melhor”.  

 

 


