
 

Anais do Observatório de Marketing da UESB 

Vitória da Conquista – Ba, 25 e 26 de Outubro de 2017. 

 

Marketing Digital: estratégias de comunicação online de uma escola de idiomas em 

Vitória da Conquista – BA 

 

Autoria: Daniela Gad Matos Rodrigues1, Daniele Vieira de Jesus2, Denise Lima Silva3, Pedro 

Henrique Brito4, Queli Cristina Cruz da Silva5, Leatrice Ferraz Macário6 

 

 

1Graduanda em Publicidade e Propaganda pela Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC - 

E-mail: daniela_gad@hotmail.com 

2Graduanda em Publicidade e Propaganda pela FTC – Faculdade de Tecnologia e Ciências - 

E-mail: contatodanieledesigner@gmail.com 

3Graduanda em Publicidade e Propaganda pela Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC - 

E-mail: deniselimma@outlook.com 

4Graduanda em Publicidade e Propaganda pela Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC - 

E-mail: pedro@agenciadonagraca.com 

5Graduanda em Publicidade e Propaganda pela Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC  - 

E-mail: quelicruz25@gmail.com 

6Mestre em Linguística - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; Professora da 

Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC; Professora da Faculdade Maurício de Nassau – 

UNINASSAU - E-mail: leaferraz@gmail.com 

 

 

Resumo: Este artigo teve como objetivo verificar a influência do marketing digital, bem como 

demonstrar as principais estratégias de comunicação online de uma escola de idiomas em 

Vitória da Conquista - BA. Ao longo da pesquisa foram analisadas a importância do 

crescimento do marketing no mundo digital, sua origem, conceito, funções e benefícios; a 

interatividade como uma forma de perpetuidade do negócio e como ela se tornou uma vantagem 

competitiva e crescente dentro das empresas; a mensuração e segmentação de público no 

ambiente digital. Para alcançar os objetivos desta pesquisa, optou-se pelos métodos exploratório 

e descritivo, com procedimentos que envolveram estudo de caso e levantamento com 

abordagem quantitativa e qualitativa, com aplicação de questionário estruturados aos 

seguidores da fanpage da empresa e uma entrevista semiestruturada com a agência responsável 

pelo marketing digital. Os resultados indicaram que as estratégias implementadas pelos gestores 

de marketing digital levavam a organização a alcançar os resultados esperados. 

 

Palavras-Chave: Estratégias; interatividade, marketing de relacionamento, marketing digital. 

 

 

 

Introdução 

 

Na última década, especialmente com a grande evolução da internet como ferramenta de 

negócio, é cada vez mais comum a utilização do marketing digital por parte das empresas com 

a intenção de aumentar sua competitividade e fazer parte do mercado de maneira mais ávida.  
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É possível perceber que através do marketing digital, as empresas podem promover e divulgar 

seus produtos ou serviços, negócios ou marcas. O avanço do marketing digital ocorre devido 

ao próprio avanço da internet, em que a conectividade da população tem alcançado índices cada 

vez maiores. Nesse contexto, as empresas assumem sua presença digital com o intuito de 

capturar cada vez mais clientes e estabelecer relações mais íntimas, baseadas em mais diálogos 

e menos anúncios. 

 

Nesse período de constantes mudanças, os hábitos de consumo também se alteram. É possível 

perceber essas transformações na utilização da internet para avaliar marcas, monitorar pessoas, 

avaliar o nível de satisfações de outros consumidores acerca de um produto ou serviço, entre 

outras atitudes que demonstram uma participação mais ativa das pessoas no processo de 

compra. Visto isto, as empresas estão procurando meios rápidos e econômicos par que 

consigam se aproximar cada vez mais do cliente. Tudo isso porque o consumidor está mais 

exigente, mais crítico em relação aos valores dos produtos e serviços  e isso fez com que as 

empresas criassem novas estratégias de comunicação.  

 

Com um início recente e promissor e sabendo da gama de possibilidades com o marketing 

digital, este trabalho abordará o marketing digital e estratégias de comunicação online, visando 

compreender de que forma um investimento menor em marketing digital, considerado uma 

mídia simples, pode impactar muitas pessoas, e, ao mesmo tempo, induzi-las a entrarem em 

contato com a sua marca. A pesquisa pretendeu avaliar esse resultados a partir da percepção 

dos clientes de uma escola de idiomas da cidade de Vitória da Conquista – BA, como também 

o posicionamento dos gestores das estratégias de comunicação da empresa. Para alcançar tais 

objetivos foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva, com procedimentos técnicos que 

envolveram levantamento com abordagem  quantitativa e qualitativa. 

Como fundamentação teórica, este artigo apresenta a importância do crescimento do marketing 

no mundo digital, sua origem, conceito, funções e benefícios; a interatividade como uma forma 

de aumentar o engajamento com o negócio e como ela se tornou uma vantagem competitiva e 

crescente dentro das empresas; Será abordado também sobre a mensuração e segmentação de 

público no ambiente digital, considerando que cada pessoa, cada público, tem comportamentos 

diferentes e devem ser tratados de forma diferenciada. Por fim, as estratégias de comunicação 
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online serão enfatizadas, destacando-se a importância destas como ferramenta no marketing 

digital. 

 

Marketing Digital 

 

Falar de internet e marketing digital é falar sobre pessoas, suas histórias e seus desejos, 

relacionamentos e necessidades a serem atendidas. Com o objetivo de realizar a vontade do 

consumidor e aumentar o número de vendas, o marketing digital promove estratégias capazes 

de alterar comportamentos e gerar novas oportunidades. Com intuito de levar satisfação na 

experiência do contato estabelecido nas plataformas digitais, através das estratégias voltadas, 

principalmente, para o marketing de relacionamento, as organizações têm aumentado 

consideravelmente o investimento na área.  

 

O crescimento desponta como uma tendência irreversível. Talvez pela 

novidade, ou pela necessidade, o fato é que aqueles que já estão dentro da 

rede, não querem sair e os que estão fora sabem que já estão atrasados para 

entrar. As motivações para ingressar no universo virtual são inúmeras e 

essenciais para quem quer se destacar (TURCHI, 2012, p.79). 

 

A mídia online ainda está em constante crescimento, nos apresentando a cada dia uma novidade. 

Estamos apenas no início de todo processo, mudanças ainda mais profundas estão ocorrendo a 

todo o momento, alterando os conhecimentos que as empresas já possuem sobre seus 

consumidores e qual a melhor forma de alcançá-los.  

 

Apesar de “público-alvo” continuar sendo o consumidor que pretendemos 

alcançar e converter para os nossos objetivos de marketing, no cenário digital 

que se apresenta o público-alvo não é mais apenas alvo, mas passou também 

a ser mídia e gerador de mídia (GABRIEL, 2010, p. 109). 

 

O marketing, portanto, deve ir além do convencional, é preciso utilizar ferramentas de pesquisa 

de mercado para detectar demanda e informações para saber se o negócio é aceitável ou não, 

com o objetivo de reduzir incertezas, atingindo os desejos e necessidades mais profundas de 

cada consumidor de forma individual, não colocando o cliente apenas como centro, mas 

atingindo seu emocional e os seus valores. Diante disso, as empresas utilizam as mais variadas 

estratégias, que envolvem técnicas e instrumentos para melhor adequar-se às mudanças em que 

estão submetidas, tornando mais fácil tanto para a presença online de uma marca, quanto para 

a venda de um produto ou serviço.  
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É notório que a internet e o desenvolvimento de outros meios digitais foram os principais 

responsáveis pelas transformações do marketing. Mas, mais do que ampliar as possibilidades 

de atuação, ela transformou consumidores e modelos de negócios. Aos consumidores, deu 

acesso à informação e a oportunidade de participarem atividade do processo de compra e de 

interação. Às empresas, obrigou-as a mudar seu modelo de negócio, deixando-se de se limitar 

à preocupação de venda e para o dialogo em torno dos valores, como afirma Kotler (2010). 

 

Chaffey et al (2009) explica que esse novo marketing surgido no contexto da internet levou 

também à criação de diferentes termos para se referir à mesma coisa, como  Internet Marketing, 

E-marketing, Digital Marketing, E-business, entre outros. Para Chaffey et al (2009), o conceito 

de Marketing Digital está muito relacionado ao marketing tradicional, uma vez que:  

 

- Fornece direcções para o futuro, nas actividades de marketing na Internet; 

- Implica a análise do ambiente interno e externo da organização; 

- Articula os objectivos do marketing digital com os objectivos gerais do 

marketing; 

- Implica a escolha de opções estratégicas para atingir os objectivos do 

marketing digital na criação de vantagens sustentáveis e competitivas; 

- Engloba a formulação de uma estratégia que vá de encontro às opções típicas 

da estratégia de marketing: público-alvo, posicionamento...; 

- Decisões sobre que estratégias não seguir e que funcionalidades não são 

viáveis; 

- Especifica como os recursos vão ser utilizados e como a organização será  

estruturada para atingir os objectivos. (CHAFFEY et al, 2009, p. 74) 

 

O Marketing Digital envolve, portanto, ações para promoção de uma marca na internet, que 

consiste em planos e táticas para divulgar e comercializar serviços ou produtos, chegando ao 

consumidor de forma rápida e eficiente, melhorando o relacionamento da empresa com o cliente 

e atendendo-o de forma direta, a fim de conquistar, potencializar e fidelizar, fazendo com que 

as pessoas participem do processo de construção da empresa no mercado. A estratégia, 

conteúdo abordado, criatividade, exclusividade e interação são as premissas para se obter 

sucesso no meio digital. 

 

Hoje, com as diversas ferramentas que a internet disponibiliza, ficou cada vez mais fácil 

publicizar algo do ponto de vista dos procedimentos técnicos e investimento. Contudo, não é 

tão simples, uma vez que, o receptor desse conteúdo também ficou mais crítico. Para tornar 

esse conteúdo produzido mais efetivo, as empresas e anunciantes vêm buscando cada vez mais 
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inovações e estratégias criativas para que tenha maior êxito.  

 

Segundo Chamusca e Carvalhal (2011), Transmídia Storytelling é uma das principais 

tendências do marketing hoje para construção de marca, realizando o 360 graus em um 

ambiente de consumidor 3.0. O comportamento mais inteligente e seletivo do consumidor, em 

relação à abundância de mídias e informação, faz com que ele procure as estórias que lhe 

interessem, proporcionando-lhe experiências enriquecedoras, e que o auxiliem na compreensão 

e significado do cotidiano. Contar essas estórias, portanto, passa a ser uma das principais 

estratégias de engajamento desse novo comportamento de consumidor. 

 

Sabendo disso, as empresas estão cada vez mais atentas e afiadas no desenvolvimento de suas 

estratégias; passando por cada etapa do seu desenvolvimento para que o investimento valha 

cada centavo, etapas essas que serão de suma importância para o resultado final.  

 

Para uma boa estratégia, a empresa deve conhecer a si mesma e a quem irá receber o seu 

conteúdo. Segundo Torres (2010), a empresa deve produzir informações que sejam relevantes 

para a comunidade de seus clientes, sempre se preocupando em manter um conteúdo atualizado 

e útil para seu público. Afinal, boas estratégias se iniciam de dentro para fora e já com um 

objetivo traçado, tendo em vista um alvo para alcançar. Dessa forma, acaba sendo mais tangível 

o resultado, assim como no ambiente offline, o ambiente online pede estratégias bem 

elaboradas, não somente para envolver o seu leitor, mas para transformá-lo em lead e esse 

propagar a mensagem que sua marca deseja passar. 

 

Observando o comportamento do consumidor online, e uma visão prática de 

marketing, de expor sua marca, manter contato com os consumidores, e se 

relacionar com eles, é que proponho as Sete Estratégias do Marketing Digital: 

1.marketing de conteúdo, 2.marketing nas mídias sociais, 3.marketing viral,  

4.e-mail marketing, 5.publicidade online, 6.pesquisa online, 7.monitoramento 

(TORRES, 2010, p.10). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que uma estratégia de comunicação online hoje em dia, além de 

essencial, é indispensável ao crescimento e sobrevivência das marcas, pois além de chamar a 

atenção dos espectadores essa gera publicidade espontânea para as empresas. 

 

Interatividade 
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O conceito de interatividade muitas vezes pode ser confundido com o de interação, que apesar 

de estabelecer uma vinculação, não comportam o mesmo significado. De acordo com o 

Dicionário Aurélio, a palavra interatividade é definida como a “capacidade de um equipamento, 

sistema de comunicação ou de computação, etc. de interagir ou permitir interação”. 

 

Lévy (1999) alega que, em geral, o termo interatividade evidencia a participação ativa de todo 

aquele que é favorecido em uma transferência de informação. Visto que, a não ser que esteja 

morto, um receptor de informação nunca será passivo. Aliado a essa definição, Primo (2007) 

declara que na década de 80, Andrew Lippman trouxe um conceito a respeito da interatividade 

que abrange o potencial multimídia do computador e também as suas habilidades de 

programação e automatização de processos: a interatividade é uma ação mútua e simultânea 

entre dois participantes. 

 

Primo (2005) propõe duas categorias de interação a partir de uma observação focada no 

relacionamento estabelecido entre os interlocutores, a interação mútua e a interação reativa. A 

interação mútua salienta as modificações recíprocas dos interagentes durante o processo de 

interação. Quando isso acontece, um interlocutor provoca modificações ao outro, tendo o seu 

comportamento formado em virtude das ações anteriores. Contudo, a construção do 

relacionamento que se almeja não pode ser prevista. Consequentemente, o relacionamento 

estabelecido entre eles é algo que também influencia recursivamente o comportamento de 

ambos.  

 

Já a interação reativa necessita da previsibilidade nas trocas, pois são capazes de repetir 

constantemente as mesmas respostas para estímulos iguais. Desta maneira, as interações 

reativas tem a necessidade de se estabelecerem consoante à determinação das relações possíveis 

de gerar estímulo-resposta, que são impostas por pelo menos um dos envolvidos. Primo afirma 

que uma mesma troca reativa pode reproduzir-se repetitivamente à exaustão pelo fato de 

atravessarem por caminhos previsíveis.  

 

Na comunicação contemporânea, visando o estado de uma economia integrada, que 

constantemente sofre alterações nos produtos, processos e serviços, a preocupação em fidelizar 

os clientes se torna cada vez mais intensa. Atenta-se, então, para a interatividade cliente-

empresa, que é uma forma de perpetuidade do negócio; Instituir um ambiente oportuno para 
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clientes já fidelizados e também para os possíveis clientes conquistados, através do espaço web, 

se tornou uma vantagem competitiva e crescente dentro das empresas. 

 

A interatividade é uma das principais características das estratégias de marketing de 

relacionamento nas redes sociais, uma vez que ela amplia as possibilidades de contato com o 

cliente. Através de um clique, ele tem o poder de pesquisar, escolher, opinar, elogiar e, também, 

reclamar. Ele tem a liberdade de tomar a iniciativa do contato, como receptor e emissor das 

comunicações. A partir disso, a empresa pode tomar postura quanto às necessidades dos 

mesmos. E depois que o produto ou serviço é proporcionado ao cliente, o que garante novas 

possíveis vendas é a interatividade da empresa com o cliente. 

 

Para Lévy (1999), a interatividade é a possibilidade, crescente com a evolução dos dispositivos 

técnicos, de transformar os envolvidos na comunicação, simultaneamente, em emissores e 

receptores da mensagem. É uma ação de influência mútua entre pessoas ou grupo de pessoas, 

em que cada um gera um estímulo no outro, a partir da relação de cooperação e colaboração 

que acaba ocorrendo de maneira indireta ou direta. 

 

 

Mensuração e Segmentação de Público 

 

No ambiente digital, cada pessoa, cada público, tem comportamentos diferentes e devem ser 

tratados de forma diferenciada. Para Vaz (1998), cada pessoa tem seus próprios 

comportamentos, valores, suas maneiras de ver a vida e uma percepção do mundo.  

 

E nas redes sociais, especificamente o Facebook, não é diferente. Cada público da marca deve 

ser tratado individualmente e muitas marcas têm explorado esse meio de forma inteligente, em 

relação à interatividade, segmentação e analise de métricas. Segundo dados levantados pela 

comScore (2015), os brasileiros são líderes no tempo gasto nas redes sociais, com 60% a mais 

que a média mundial. 

 

As empresas sabem desses dados através das métricas oferecidas pela própria rede social, como, 

por exemplo, dispositivo de onde está sendo acessada, a cidade, o horário, sexo. Isso se faz 

importante no momento que for ser realizada uma promoção ou até interação direta com o 
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usuário. Como afirma Porto (2014), “é importante lembrar que, além dos seus fãs, mais pessoas 

recebem informações sobre sua empresa a partir da interação com o conteúdo postado”. 

 

Mais que métricas, hoje o Facebook disponibiliza informações tão bem segmentas que, de 

forma objetiva, as empresas conseguem atingir seu público cativo com maior efetividade. Dessa 

forma, alcança uma campanha ou anúncio mais eficaz e traz o usuário para perto das empresas, 

possibilitando inúmeras formas de fazer com aquele suspect ou prospect venha a se tornar um 

prospect qualificado, pois além de já estar mais perto de seus espectadores, pelo simples fato 

de conseguir segmentar seus anúncios, os anunciantes têm a possibilidade de exercer um canal 

de comunicação direto com seu público-alvo. 

 
Este esforço inicial dará resultados. Em pouco tempo os clientes que busca na 

Internet vão encontrar seu conteúdo e a contatar sua empresa. É muito 

importante que seu site tenha uma página de contato para facilitar a vida dos 

consumidores (TORRES, 2010, p.17). 

 

Nesse momento, o gestor de uma página terá certeza que realmente houve engajamento, ou se 

simplesmente foi um tiro no escuro, pois, com todos dados em mãos, poderá dizer se as 

estratégias que estão sendo adotadas realmente funcionam, ou deverá ser tomado outro 

caminho. 

 

Metodologia da Pesquisa 

 

Para atingir os objetivos do tema escolhido, a pesquisa, quanto à sua natureza, foi básica, 

gerando conhecimento em relação ao efeito das estratégias do marketing digital online sobre o 

seu público-alvo. Quanto aos objetivos da pesquisa, foi feita uma análise exploratória e 

descritiva, a fim de se analisar, através da fanpage, o alcance das publicações, número de 

curtidas, compartilhamentos e comentários, bem como a  percepção geral do público atingido. 

Segundo Gil (1991), a pesquisa exploratória consiste na construção de hipóteses ou tornar 

explícito para proporcionar maior familiaridade com o problema e a pesquisa descritiva mostra 

as características de determinadas relações entre variáveis. 

 

Os procedimentos técnicos envolveram pesquisa bibliográfica, com a finalidade de obtermos 

conhecimento através de outros autores sobre o tema que iremos abordar, como, por exemplo, 

marketing digital, neuromarketing e estratégias de comunicação online. Foi realizado também 
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levantamento de dados, com abordagem quantitativa, com aplicação de um questionário 

estruturado aos seguidores da escola de idiomas no Facebook e uma entrevista, de abordagem 

qualitativa, aplicado com o responsável pelo gerenciamento da fanpage. Esta pesquisa foi 

realizada entre os dias 01 e 08 de novembro de 2016. 

 

 

Análise de Dados 

 

Seguidores da página 

 

Analisando os dados, dentre os 77 seguidores da fanpage da marca investigada que 

responderam ao questionário, referente a eficácia das estratégias de marketing digital escola na 

rede social Facebook, 51,9% eram do gênero feminino e 48,1% masculino. Em relação à idade, 

mais da metade, 50,7%, estavam na faixa de 16 a 20 anos, seguido pela faixa entre 21 a 25 anos 

(20%). De modo geral, 82,7% da amostra possuíam idade até 30 anos, caracterizando um 

público jovem. Apenas uma pequena faixa (17,3%) tinha acima de 30 anos 

 

Sobre a forma de acesso ao conteúdo da fanpage, 80,5% acessam a internet através de 

smarthphone  e 19,5% pelo computador. Sobre essa predominância de conexão via dispositivo 

móvel, Silva (2008) relata que “o celular, como um dispositivo híbrido, emerge como o 

disseminador principal da prática do imediatismo por concentrar uma série de funções e 

oferecer mobilidade ao portador”. Por isso, hoje em dia é muito comum o uso do celular como 

principal meio de informação. 

 

O gráfico 01, a seguir, indica como os seguidores avaliam as estratégias de marketing 

estabelecidas pela escola. 

 

 

Gráfico 01: Avaliação das estratégias de marketing na comunicação da fanpage. 
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Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2017. 

 

Partindo para as avaliações em relação a percepção dos seguidores da página, as respostas 

foram, e sua maioria, positivas à empresa.  Quando perguntados sobre as estratégias de 

comunicação da página, a resposta “boa” foi unanimidade (41,6%); não muito distante, outra 

parte considerou muito boa (37,7%), seguido por regular (13%), os que preferiram não opinar 

(6,5%) e péssima (1,3%). Em outro questionamento, em relação às estratégias de comunicação 

online da página, comparadas com outras do mesmo segmento, a avaliação foi boa (55,8%), 

muito melhor (23,4%), não viu diferença (10,4%), preferiu não opinar (9,1%) e, por último, 

muito pior (1,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02: Avaliação do conteúdo postado pela escola de idiomas na fanpage. 
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Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2017. 

 

De modo geral, percebe-se que os seguidores estavam satisfeitos com a página. Foram 

perguntados sobre o conteúdo postado, sendo que a maioria achou que era visualmente atrativo 

e apresentava relevância (84,2%), seguido por visualmente atrativo, mas sem relevância 

(11,8%), não tinha relevância (2,6%) e, em sua minoria, não era visualmente atrativo e não 

tinha relevância (1,3%).   
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Gráfico 03 Avaliação da interação e do atendimento da escola de idiomas. 

 

 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2017. 

 

O gráfico 03 apresenta como os seguidores avaliaram a interação e atendimento na página. 

79,7% afirmaram que a escola interage bem e responde a todas as perguntas no inbox. Já 9% 

indicou percebeu que há pouca interação nos posts, mas a escola responde a todas as perguntas 

no inbox. 6,8% indicaram que a escola interage nos posts, mas não responde no inbox e 4,1% 

afirmaram que não há nenhuma interação na fanpage. Nesse ponto, podemos perceber o quanto 

é importante a empresa estar perto dos seus clientes. Segundo Torres (2010), “as redes sociais 

se tornaram um canal de comunicação constante entre consumidores, que relatam em detalhes 

o que compram, como utilizam e o que acharam dos produtos e serviços”. Dessa forma, a 

percepção do consumidor em relação ao atendimento que a empresa oferece é o diferencial para 

que esta mantenha uma boa imagem perante os clientes e potenciais clientes. 

 

 

Entrevista com a agência que gerencia a página 

 

Quando perguntada quais eram, especificamente, as estratégias utilizadas para a comunicação 

online na página da empresa, a agência de publicidade, responsável pelo gerenciamento das 

estratégias em redes sociais da marca, respondeu que o planejamento das redes sociais era 
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trabalhado para atingir prioritariamente o público jovem, com uma abordagem institucional no 

Facebook. Sobre como é feito o controle de qualidade em relação à imagem da empresa perante 

o público-alvo, a agência respondeu que as principais ações realizadas por eles eram: 

esclarecimento de dúvidas e informações gerais sobre os cursos, além de monitoramento de 

comentários e ações que pudessem ser prejudiciais à marca da empresa. 

 

Para a agência, as ações de Marketing Digital da empresa em questão eram uma parte 

importante da comunicação, sendo um canal de esclarecimento de dúvidas e aumento de 

interação com o público. Como afirma Torres (2010), o marketing digital cada vez mais é 

importante para as empresas, pois o consumidor está utilizando cada vez mais a Internet para 

se comunicar, para informação, relacionamento e entretenimento. 

 

As etapas referentes ao gerenciamento da página da empresa seguia basicamente o roteiro das 

ações offline, até porque a agência acreditava na interação de meios.  

 

Assim, antes de qualquer ação de marketing, é essencial que seja 

desenvolvido um plano de marketing (...). Uma vez desenvolvido o 

plano de marketing, ele determinará quais estratégias devem ser 

implementadas e quais plataformas utilizar – online e offline. 

(GABRIEL, 2010, p. 43).  

 

Sendo assim, eram feitas reuniões de briefing e planejamento mensal, monitoramento diário e 

apresentação de resultados. A parte do processo de criação de conteúdo era feito pelo próprio 

setor de comunicação do cliente. 

 

Em relação ao investimento em torno dessas estratégias, a agência respondeu que, além dos 

custos internos, o cliente costumava impulsionar suas páginas com aproximadamente R$ 

200,00 por mês, sendo que, em ações específicas, como eventos e outros períodos importantes 

para a empresa, esse valor chegava a R$ 500,00 por mês. Para mensurar os resultados, a agência 

utilizava a própria plataforma que o Facebook disponiliza. 

 

 

Considerações Finais 
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Levando-se em consideração esses aspectos, percebemos que é importante o aprofundamento e 

conhecimento nessa nova e atual área do marketing, o das mídias digitais. Partindo desse 

pressuposto, dentro dessa nova realidade, a escola de idiomas pesquisada se empenhou e mudou 

sua forma de venda de serviços, gerando alcance e notoriedade.  

 

O objetivo de verificar a influência do marketing digital e demonstrar as principais estratégias 

de comunicação online em uma escola de idiomas em Vitória da Conquista – BA foi alcançado 

a partir da verificação dos dois lados, tanto o da empresa, quanto dos seguidores da página.   

 

Percebemos que muitas pessoas conheceram a página da escola de idiomas através da própria 

rede social. Isso foi possível graças aos mecanismos de postagens pagas no Facebook. Esses 

patrocínios possibilitam maior alcance das publicações, e caracteriza uma das estratégias 

possíveis online. A empresa utilizou das ações de impulsionamento dos posts e alcançou, com 

baixo investimento, o resultado esperado. 

 

Através da pesquisa realizada esperamos incentivar outras empresas, independente do setor em 

que atuam, a investirem tempo e recursos em plataformas tecnológicas novas. Bem como 

orientar as que já estão inseridas nesse meio a melhorar cada vez mais os seus serviços, afinal, 

o feedback através dos consumidores agora é imediato. É extremamente importante a empresa 

estar atentar ao que seus clientes ou potenciais clientes, estão falando sobre ela na rede digital, 

pois a imagem de uma corporação está nas mãos do consumidor. Estes não mais passivos, pelo 

contrário, cada vez mais interessados em participar, falar e serem vistos.  

 

Para a comunidade acadêmica, este trabalho pretende contribuir para os estudos na área do 

Marketing Digital que, apesar de recentes, têm despertado cada vez mais o interesse dos 

pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. 
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