
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

KETLEN KOMOREK DE AQUINO 

LARISSA JÁCOME DO CARMO 

VICTORIA FERREIRA ARANTES 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARKETING DIGITAL: UMA JORNADA VIÁVEL PARA MICRONEGÓCIOS  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GOIÂNIA 

2019 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

KETLEN KOMOREK DE AQUINO 

LARISSA JÁCOME DO CARMO 

VICTORIA FERREIRA ARANTES 

     

 

 

 

 

  

  

MARKETING DIGITAL: UMA JORNADA VIÁVEL PARA MICRONEGÓCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projeto Experimental apresentado ao Curso 

de Publicidade e Propaganda da Faculdade 

de Informação e Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás, para a 

obtenção de grau de Bacharel. 

Orientadora: Prof.ª. Dra. Thalita Sasse Fróes  

  

  

  

 

 

 

  

  

GOIÂNIA 

2019 



 

KETLEN KOMOREK DE AQUINO 

LARISSA JÁCOME DO CARMO 

VICTORIA FERREIRA ARANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MARKETING DIGITAL: UMA JORNADA VIÁVEL PARA MICRONEGÓCIOS 

 

 

  

Projeto Experimental apresentado ao Curso de 

Publicidade e Propaganda da Faculdade de 

Informação e Comunicação da Universidade 

Federal de Goiás, para obtenção do grau de 

Bacharel. Aprovada em _________ de 

_______________ de _____________, pela 

Banca Examinadora constituída pelos 

seguintes professores. 

  

 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof.ª. Dra. Thalita Sasse Fróes - UFG 

Presidente da Banca   

___________________________________________________________________________ 

Prof.ª. Ma. Alessandra Cristina Gomes - UFG  

___________________________________________________________________________ 

Prof.ª. Ma. Karine do Prado Ferreira Gomes - UFG 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aos meus duplos, companheiros, que ora me 

sabotaram de maneira inigualável e ora me levantaram 

de maneira imparável: obrigada. Um obrigado especial 

ao duplo que me faz sempre buscar pessoas para 

caminhar ao lado e crescermos juntos. Duplos, que 

continuem fazendo parte de mim. E que venham os 

próximos. 



 

AGRADECIMENTOS 

Este trabalho nasce de uma inquietude. Agradeço meus pais por me darem a 

oportunidade de morar e conhecer lugares tão diversos do Brasil e por terem me ensinado a 

levar minhas inquietudes para atitudes empreendedoras. Agradeço meu irmão Rafael por me 

dar um senso de responsabilidade e amor ao próximo. Agradeço ao meu companheiro, Arthur 

Lázaro por ser meu companheiro nesta jornada e fazer parte da mulher que sou hoje. 

 Agradeço à Odisseia, e às minhas sócias Isabela Lefol e Eliza Araújo; por terem topado 

essa jornada desconhecida que foi abrir uma empresa que só nos fez aprender tanto e crescer a 

cada dia que passa. Agradeço à UFG que sempre proporciona o crescimento das pessoas e ouve 

suas inquietudes. Agradeço ao CEI, por estarem comprometidos com o empreendedorismo e 

proporcionar eventos e cursos fantásticos e com um cuidado minucioso. Obrigada ambos, por 

terem realizado o 1º Hackathon de Inovações para UFG, na qual participei e que me agregou 

tanto de tantas formas.  

Agradeço aos meus colegas de turma e de curso que me despertaram a inquietude de 

podermos mais. De ver pessoas incríveis ao meu lado e que não se viam da mesma forma. Esse 

trabalho nasce para essas pessoas. Para que possam enxergar novas possibilidades. Para que 

possam se potencializar. E o maior agradecimento deste trabalho vai para minhas amigas e 

parceiras Larissa Jácome e Victória Arantes, também autoras do trabalho. Sem vocês, nada 

disso seria possível. Obrigada por aceitarem meu convite para caminharmos juntas no final 

desta jornada. Vocês tornaram todas nossas etapas mais produtivas, com mais qualidade e 

lindas. Obrigada pelo tempo que passamos e por poder conhecer mais das mulheres incríveis e 

competentes que são. Só reforça minha inquietude de ter gente incrível ao meu lado e eu não 

querer crescer sem ter vocês junto.  

Obrigada aos meus professores que incentivaram nessa jornada de alguma forma. Em 

especial à Thalita Sasse e à Janaína Jordão. E por fim, muito obrigada a todos meus amigos 

que estiveram presentes nesses anos de faculdade, que ouviram minhas ideias doidas, que me 

abraçaram e que riram comigo. Agradeço à vida, por esses serem tantos que tornaria esse texto 

enorme mencionar um a um. (por Ketlen Komorek) 

O fechamento de um ciclo é o momento que eu sinto todas as emoções borbulhando 

dentro de mim. Saudade, amor, orgulho, empolgação e, confesso, vazio existencial também. 

Mas fechar um ciclo, acima de tudo, pra mim, é sensação de dever cumprido, é um pedaço da 



 

história da minha vida que tenho a certeza que valeu a pena. Um momento que eu vivi, aprendi 

e que vou levar lições atemporais. A graduação, o processo de TCC, a minha carreira dentro e 

fora da UFG, o ser humano que eu sou hoje, nada disso existiria se não fossem as pessoas que 

estavam comigo em todos esses momentos. Eu agradeço a minha família por todo apoio, 

confiança, encorajamento e paciência. Agradeço meus mentores e professores dentro e fora da 

faculdade, principalmente minha orientadora Thalita Sasse. Meus amigos que sempre me 

apoiaram e acreditaram no meu potencial. E, por fim, as minhas parceiras do projeto e amigas 

Larissa Jácome e Ketlen Komorek. Obrigada pela paciência, pela parceria, por serem tão 

corajosas e dedicadas. Obrigada por deixarem eu conhecer vocês mais um pouquinho e pela 

nossa amizade. É uma honra ter na minha história um trabalho feito em conjunto com vocês. 

(por victória Arantes) 

Início esse trabalho inimigo do tempo, acreditando que ele corre para atrapalhar cada 

um dos meus planos. Saio desse trabalho como uma nova compreensão das horas, minutos e 

segundos, que refletem como eu tenho moldado cada um dos meus dias e até que ponto me 

entrego ao que não foi moldado. Nessa Jornada, tive a sorte de encontrar uma mulher com 

planos tão incríveis, que me fizeram viver o inesperado. À Victória e Ketlen, a minha eterna 

admiração pelos mundos únicos que me mostraram. Por compartilharem essa Jornada comigo. 

E por me mostrarem que é possível construir e reconstruir planos. Tentar de novo. E de novo. 

E de novo. Agradeço ao meu melhor amigo e amor, Eduardo, por deixar tudo mais fácil pra 

mim, me mostrando a luz nos dias difíceis e uma paciência que eu nem mesmo sabia que 

merecia. Agora sei que mereço e que também tenho para dar. Agradeço aos meus pais, que por 

mais distantes que estivessem, permitiram que eu estivesse de pé para dar cada passo que me 

trouxe até aqui. Por fim, agradeço a mim mesma, por não desistir. Por continuar. (por Larissa 

Jácome) 

  



 

RESUMO 

Na era da conectividade, os meios on-line e off-line caminham para a integração. As relações 

de consumo se alteram, ganhando uma configuração horizontal, nas quais os consumidores 

passam a cobrar das marcas uma comunicação cada vez mais ressonante. Consequentemente, 

o marketing se renova, apresentando novos recursos nativos do universo digital, dando origem 

a mais um desafio de adaptação para quem tem o próprio negócio. Visando desmistificar o 

marketing digital, o presente projeto experimental propõe a criação de um caminho assertivo 

para a construção da presença online de um micronegócio, definindo como público o aluno de 

graduação que empreende ou tem interesse em empreender. Para tanto, o projeto apresenta 

como proposta um curso presencial e material de apoio, baseados em um modelo de Jornada, 

desenvolvido para guiar o aluno ao longo de cada etapa da inserção do seu negócio nos espaços 

on-line. 

PALAVRAS-CHAVE: curso de marketing digital, empreendedorismo, on-line. 

 

  

  

  



 

ABSTRACT 

In the age of connectivity, on-line and off-line media are heading into integration. Consumer 

relations changes, gaining a horizontal configuration, in which consumers are demanding more 

resonant communication from brands. Consequently, marketing is renewing itself, introducing 

new native features from digital universe, giving another adaptation challenge for those who 

have their own business. Aiming to demystify digital marketing, this experimental project 

proposes the creation of an assertive way to build the online presence of a micro business. 

Defining the undergraduate student, who entreprend or is interested in entreprending, as public. 

Therefore, the project proposes a face-to-face course and supporting material, based on a 

journey model, developed here to guide the student through each step of the insertion of his 

business in online spaces. 

KEYWORDS: digital marketing course, entrepreneurship, on-line. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade está em constante mudança. Novos hábitos surgem, velhos hábitos 

enfraquecem e até mesmo a forma como as pessoas se relacionam, umas com as outras ou com 

bens materiais, também se transforma. A ascensão do digital representa um dos principais 

fatores de aceleração das transformações sociais. Observou-se nas últimas décadas o ritmo de 

mudanças crescer exponencialmente, o que se deve à democratização do acesso à internet. Em 

uma sociedade voltada para o consumo, surgem novos tipos de consumidores e, 

consequentemente, de negócios e de produtos. O aumento de possibilidades na indústria 

capitalista se reflete nas relações econômicas que, cada vez mais plurais, favorecem a entrada 

de novos players com propostas diversificadas e cada vez mais segmentadas. Dos 

empreendimentos mais inusitados ao mais tradicionais, todos compartilham de uma 

necessidade: estar onde o consumidor está. 

O surgimento dos novos formatos de consumo trouxe às empresas uma grande 

necessidade de adaptação. Reaprender os códigos para a comunicação efetiva com um público 

em constante transformação, tornou-se um grande desafio para a área de marketing. Neste novo 

contexto, o investimento em marketing digital mostra-se um divisor de águas no mercado, de 

modo que a ausência ou mau posicionamento nas mídias digitais constitui uma grande 

desvantagem competitiva para as empresas. Apesar disso, diversos negócios se encontram às 

margens do digital, em partes, devido ao desconhecimento das potencialidades e falta de 

domínio das novas ferramentas de marketing. 

Tendo a compreensão dos novos modelos de negócio e consumo que se apresentam na 

era digital, com o apoio de revisão bibliográfica, o presente projeto experimental visa construir 

um caminho para a inserção assertiva de um micronegócio no meio digital. Pretende-se, aqui, 

apresentar um curso de marketing digital básico e um material de apoio para alunos de 

graduação que empreendem ou tem interesse em empreender, desenvolvido a partir de uma 

metodologia que segue um modelo de jornada em cinco etapas. O projeto faz o seu recorte no 

mercado de microempreendedorismo goiano, definindo como público os alunos com interesse 

em empreendedorismo na Universidade Federal de Goiás. Neste trabalho, Philip Kotler e Seth 

Godin são utilizados como as referências centrais em marketing, e Solomon, em 

comportamento do consumidor. 

O projeto tem como principal objetivo a conscientização acerca da importância do 

marketing digital, visando atender a um público que possui pouca familiaridade com os 

recursos e linguagem próprias de uma área de conhecimento específica. Busca-se, por meio da 

informação, desmistificar as ferramentas digitais básicas e suas possibilidades, considerando 
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as diferentes realidades que atravessam o público-alvo deste trabalho. Como objetivo 

específico, é esperado que o produto beneficie o micronegócio, auxiliando em seu 

posicionamento e comunicação no meio digital, tendo definido como foco principal as mídias 

sociais. 
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2 MARKETING E O MICROEMPREENDEDOR 

Discutir os espaços nos quais se dão as atividades mercadológicas, torna-se 

imprescindível falar da internet. Na medida em que a facilidade do acesso à rede cresce, nota-

se uma mudança na forma de consumir.  De acordo com os dados levantados pela no estudo 

“Digital in 2018 – Global Overview”, haviam 3.196 bilhões de usuários ativos nas redes sociais 

no ano de 2018 (HOOTSUITE, 2018). A ocupação dos espaços cibernéticos trouxe às marcas 

uma necessidade de adaptação, e a presença on-line deixa cada vez mais de ser um diferencial 

para se tornar essencial às empresas. De acordo com o estudo da Hootsuite1, cerca de 1.77 

bilhão de pessoas realizam compras por meio da internet, tendo as vendas por meio de 

plataformas digitais uma média de crescimento de 8% ao ano. A presença das marcas em 

ambientes virtuais cria importantes pontos de contato com seus respectivos públicos, sendo, 

para algumas, o principal, ou até mesmo o único. Ainda nessa pesquisa, o Brasil ocupa o 

segundo lugar como o país que passa mais tempo em mídias sociais, com uma média de 3 horas 

e 43 minutos diários, atrás apenas das Filipinas com 4 horas e 17 minutos. A partir dos dados 

revelados pela pesquisa, nota-se que uma considerável parte da população mundial está inserida 

no meio digital, fazendo de suas plataformas verdadeiros polos comerciais.  Apesar disso, 

quando o assunto é marketing digital, apenas uma pequena parcela de pessoas possui domínio 

das ferramentas disponíveis atualmente, revelando uma lacuna no mercado quando assunto é a 

presença on-line das empresas. Tendo essa perspectiva, o trabalho parte para a investigação 

sobre o marketing e a sua relação com o meio digital. 

2.1 Marketing: a Transformação do 1.0 ao 4.0 

A aplicação dos conhecimentos de marketing para o impulsionamento dos negócios é 

uma prática que visa despertar interesse sobre qualquer mercadoria. Para tanto, se faz 

necessário comunicar e entregar algum tipo de valor. As estratégias para alcançar esse resultado 

variam de negócio para negócio, dependendo de fatores múltiplos, definidos por seus contextos 

particulares. Na medida que o mercado se modifica, novas estratégias para promover e vender 

produtos e serviços, são criadas, transformando assim o próprio marketing. A chegada do 

digital trouxe possibilidades nunca imaginadas de crescimento para as marcas, tornando 

possível alcançar e vender para o mundo. 

Os autores mais influentes do Marketing, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) 

 
1 Hootsuite é uma plataforma de gerenciamento de mídias sociais desenvolvida para interagir, analisar e   ouvir. 

Endereço eletrônico: https://hootsuite.com/pt/. 
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enxergam no aumento da conectividade um dos principais agentes de transformação do 

mercado. Para os autores, a nova configuração permeia desde o comportamento dos 

consumidores até os processos internos mais fundamentais das empresas, tornando vital a 

qualquer negócio a colaboração com grupos distintos e a co-construção com os clientes. As 

mudanças sofridas pelos meios de comunicação tradicionais, muito além de facilidades, 

trouxeram uma série de desafios para o empreendedor. A nova gama de recursos exige, mais 

do que acesso à internet, competência para sua utilização. No livro Marketing 4.0, Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017) abordam essas transformações do ponto de vista das empresas e 

consumidores, dividindo o marketing em quatro fases principais, as quais eles se referem como 

1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. 

Partindo de uma era pós-guerra, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) identificam a fase 

do Marketing 1.0 a partir de um grande salto tecnológico que trouxe desenvolvimento à 

indústria, otimizando os métodos de produção - o que propiciou uma grande expansão ao 

mercado capitalista. O crescimento industrial criou novas oportunidades de emprego, 

impulsionando a economia. Mais trabalhadores empregados e maior renda per capita 

resultaram em um aumento do poder de compra. A população passou a adquirir um maior 

número de bens em busca de qualidade de vida, dando origem a uma nova forma de consumir. 

Nesse primeiro momento, ao qual os autores se referem como Marketing 1.0. predominava a 

geração dos Baby Boomers2, que, nos países desenvolvidos, se caracterizava por uma visão 

otimista e desfrutava de uma ligeira estabilidade econômica, experimentando o consumismo 

ao exercer o seu poder de compra. A indústria, orientada pelo Fordismo3, tinha a sua atenção 

voltada para a produção, gerando produtos em larga escala e pouca variedade. No âmbito da 

comunicação, as marcas exploravam as recentes possibilidades da televisão e do rádio. A 

relação dos consumidores com a mídia em ascensão acontecia de forma vertical. A linguagem 

publicitária, sem foco no consumidor, se pautava nos atributos tangíveis dos produtos, guiada 

pelo objetivo de gerar o maior volume de consumo possível. 

Na transição do marketing 1.0 para o 2.0, os consumidores vivenciavam o momento de 

descoberta do seu poder de escolha. Na nova fase, iniciava-se uma preocupação com a 

diferenciação e posicionamento por parte das empresas, o que posteriormente se desdobraria 

na consciência da imagem de marca. Nesse período, a maior parte dos consumidores se 

 
2 Baby Boomers: Termo utilizado para definir a geração nascida entre os anos de 1946-1964, de acordo com o 

Pew Research Center (DIMOCK, 2019). 
3 Sistema de produção em massa criado por Henry Ford, em 1914, que tem como base a montagem em linha de 

produção. 
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encaixava na Geração X4. Estes, se diferenciavam da geração anterior, pela emancipação das 

suas escolhas, antes muito pautadas por padrões sociais hegemônicos. Além disso, a partir de 

um aumento das possibilidades de produção industrial, notou-se o surgimento de uma nova 

variedade de produtos, resultando no aumento das opções de compra. A geração, vista como 

workaholic, tinha como perspectiva trabalhar duro para colher os frutos no futuro e lidavam 

bem com autoridade e hierarquia, ouvindo e confiando com certa facilidade nos discursos das 

empresas (DIMOCK, 2019). 

Com a multiplicação de marcas no mercado, a variedade de produtos nas prateleiras 

crescia. As empresas, começavam a mudar o foco para o consumidor, se empenhando em 

entender e suprir aos desejos e necessidades de seus públicos-alvo, para satisfazê-los e 

conquistar fidelidade - resultado que se tornava mais difícil à medida em que a oferta 

aumentava. As estratégias de comunicação se alteravam, transferindo cada vez mais o foco da 

comunicação dos aspectos funcionais do produto para os aspectos emocionais, a fim de 

potencializar a conexão com os consumidores. O desenvolvimento das tecnologias da 

informação acelerava o processo de globalização, e a internet ganhava espaço. Via-se, nesse 

momento, novas formas de conexão se refletindo nas relações entre as marcas e consumidores. 

A globalização cria um campo de jogo nivelado. A competitividade das 

empresas não será mais determinada por seu tamanho, seu país de origem ou 

sua vantagem passada. Empresas menores, mais jovens e localmente 

estabelecidas terão chance de competir com empresas maiores, mais antigas 

e globais. No fim, não existirá uma empresa que domine totalmente as demais. 

Pelo contrário, uma empresa pode se mais competitiva se conseguir de 

conectar com comunidades de consumidores e parceiros para a cocriação e 

com concorrentes para a “coopetição”5. (KOTLER, KARTAJAYA e 

SETIAWAN, 2017, p. 25). 
 

O mercado, anteriormente caracterizado pela competição e inovação vertical, tornava-

se cada vez mais horizontal. Os consumidores passavam a ter voz ativa, enquanto as marcas 

investiam novos esforços no momento da venda. Surgia, nesse contexto, o Marketing 3.0: fase 

caracterizada por uma complexidade superior às fases anteriores, na qual as empresas perdiam 

a dominância absoluta nas relações de compra e venda, para enfrentar um público que 

reconhecia no consumo o reflexo de seus valores individuais - passando a esperar das marcas 

posicionamentos que contemplassem suas questões éticas. 

De acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), em Marketing 3.0 os 

consumidores passaram a ser compreendidos como seres humanos mais complexos, com 

 
4 Geração X: Termo utilizado para definir a geração nascida entre os anos de 1965 e 1980, de acordo com o Pew 

Research Center (DIMOCK, 2019). 
5 A coopetição é o termo utilizado para se referir à uma estratégia empresarial que combina as características da 

cooperação e da competição (KOTLER, 2007). 
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mente, coração e espírito. Nesse momento, o consumidor vivenciava uma tomada de 

consciência sobre o seu impacto no planeta. O conceito de sustentabilidade se popularizou, 

trazendo à tona a responsabilidade ambiental como uma exigência feita às marcas. Surgia então 

o consumidor verde: um indivíduo que não se atentava apenas aos serviços e produtos em si, 

mas também ao impacto que as marcas tinham na sociedade e no mundo. 

As transformações no mercado, levam à última fase delimitada por Kotler, Kartajaya e 

Setiawan: o Marketing 4.0. Nesta, os autores compreendem os consumidores como mais 

conscientes sobre o consumo e, portanto, mais exigentes do que em todas as fases anteriores. 

As marcas passavam a ser cobradas como nunca antes por produtos/serviços de qualidade, bom 

atendimento, ética empresarial, responsabilidade ambiental e social, tornando o branding um 

dos processos mais importantes para a construção de marcas duradouras. O Marketing 4.0 se 

constitui em um contexto no qual, para grande parte dos consumidores, o On--line e Off-line 

deixaram de ser dois mundos para se complementarem em um só. Buscando atender às 

expectativas do novo público, as marcas passam a buscar um alinhamento em ambos os meios, 

levando o Mix de Marketing aos ambientes virtuais. Assim, os dados dos consumidores passam 

a ter alto valor a partir do surgimento do database marketing. 

O futuro do marketing está no database marketing, pelo qual sabemos o 

suficiente sobre cada cliente para fazer ofertas customizadas e personalizadas 

relevantes e oportunas a cada cliente. Em vez de ver um cliente em cada 

indivíduo, devemos ver um indivíduo em cada cliente. (KOTLER e KELLER, 

2003, p. 28). 
 

A partir dos novos recursos, as marcas passaram a montar novas estratégias baseadas 

em dados, utilizando o Big Data ou o Small Data. Sob a ótica do Marketing 4.0, as redes sociais 

formam um ponto de contato com o público-alvo, mais íntimo, veloz e de baixo custo ao ser 

comparado às mídias tradicionais. Por outro lado, essa interação deixa as marcas vulneráveis 

aos ataques de consumidores descontentes com as suas experiências, ameaçando a imagem 

pública da marca e constituindo um fator de risco empresarial. Apesar disso, as marcas que se 

atentam a esse público insatisfeito, podem desenvolver defesas positivas, como afirmam os 

autores: 

[...] com a conectividade surgem enormes oportunidades para as marcas 

adquirirem defesas positivas. Ainda que elas permaneçam suscetíveis a sofrer 

manifestações negativas, isso pode não ser necessariamente ruim, já que as 

manifestações negativas muitas vezes ativam as defesas positivas. (KOTLER, 

KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017, p. 44). 
 

Envolta em interatividade, a geração que estabelece nessa fase é a dos Millenials, 

caracterizada por uma grande busca por opiniões, experiências, compartilhamento, padrões de 

perfeição, ideais e por propósito. 
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Nota-se, nessa fase, uma grande expressão da força do digital, e uma nova mudança de 

comportamento dos consumidores ao redor do mundo. As propagandas, com credibilidade 

reduzida, deixam a validação das marcas nas mãos de outros agentes: a opinião de pessoas 

próximas ou que ocupam lugar de referência para os consumidores, passam a se tornar 

fundamentais em grande parte dos processos de decisão de compra. 

[...] pesquisas recentes em diferentes setores mostram que a maioria dos 

consumidores acreditam mais no fator social (amigos, família, seguidores do 

Facebook e do Twitter do que nas comunicações de marketing). A maioria 

pede conselhos estranhos nas mídias sociais e confia neles mais do que nas 

opiniões advindas da publicidade e de especialistas. Nos últimos anos, essa 

tendência estimulou o crescimento de sistemas de avaliação pública como 

TripAdvisor e Yelp (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017, p. 27). 
 

No Marketing 4.0, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) apontam que, ao tomarem 

decisões de compra, os consumidores são influenciados basicamente por três fatores, sendo 

eles: as comunicações de marketing; as opiniões de amigos e familiares; e em seus próprios 

conhecimentos sobre uma marca baseados em experiências prévias. Nessa fase, os 

consumidores revelam uma crescente tendência em buscar apoio nas avaliações de terceiros 

antes de tomar decisões. A opinião dos outros toma o espaço de autoridade, antes pertencente 

às grandes empresas. Diferentemente dos consumidores da primeira fase (1.0) que se baseavam 

nas noções de mundo hegemônicas, estes buscam referência em seus grupos, que passam a ser 

um dos principais fatores a considerar no processo de construção da imagem das marcas. 

Por meio dos apontamentos de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), ao traçar um 

panorama do marketing e suas transformações, o projeto experimental visa obter uma 

visualização da forma que os consumidores e marcas se relacionam na atualidade, buscando 

compreender o papel do marketing digital nestas configurações. 

2.2 O Marketing e suas Configurações Atuais 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) apontam que, além da atenção à integração entre 

comunicação e o mix de marketing, é vital para as marcas o estudo do comportamento do 

consumidor nos ambientes físicos e virtuais. Entende-se que, para alcançar os consumidores, 

as empresas precisam considerar o contexto no qual o seu público está inserido. Assumindo a 

perspectiva dos autores, é possível compreender que em um momento no qual os meios on-line 

e off-line se complementam na rotina de uma grande maioria, é preciso pensar em formas de 

integrar esses espaços dentro dos negócios. No início do milênio, Kotler e Keller alertavam 

sobre as possibilidades oferecidas pela internet na condução de um negócio: 

A internet oferece novas possibilidades radicais para produzir os negócios 

com mais eficiência. Basta ver as coisas que se fazem hoje e que eram 
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impossíveis antes, pelo menos com a mesma facilidade:  

Exibe-se muito mais informações sobre a empresa e seus produtos – e vendem-

se os produtos – em sites que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana 

(KOTLER e KELLER, 2003, p. 106).  
 

Nesse período, era quase impossível pensar que uma marca poderia transmitir um 

grande volume de informações a todo momento, inclusive efetuando vendas a qualquer hora e 

qualquer lugar. Porém, as vantagens trazidas pelo acesso facilitado à internet, trouxe também 

desafios quanto à administração de quantidade de informação disponível, tanto para as 

empresas, quanto para os consumidores. A quebra de barreiras físicas e temporais obtida no 

espaço cibernético proporcionou às empresas e consumidores um rompimento dos limites do 

que era anteriormente próprio do âmbito privado. O artigo “A Universe of Opportunities and 

Challenges”, elaborado por John Gantz e David Reinsel (2012), mostra que entre 2006 e 2010, 

a quantidade de dados circulando no meio digital cresceu 495%, sendo de 166 para 988 

Exabytes. Nesse estudo, a estimativa é que em 2020, a quantidade de dados digitais seja de 

40.000 Exabytes (40 trilhões de Gigabytes). 

As inovações tecnológicas trouxeram mudanças de hábitos, afetando 

significativamente a forma de trabalhar a comunicação. O surgimento de redes sociais como 

WhatsApp e Telegram, possibilitou conexões entre pessoas fisicamente distantes em tempo 

real, trazendo facilidade e velocidade ao envio de mídias, além do texto. A democratização do 

acesso a esses recursos teve grandes impactos nos comportamentos dos consumidores: o nível 

de atenção dos usuários da internet foi afetado e, consequentemente, as táticas para obter 

audiência.  

Pode-se entender com o livro Marketing 4.0 do Tradicional ao Digital de Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017), que a convergência entre o on-line e off-line é o caminho a ser 

seguido pelas empresas. De acordo com os autores, ambos os meios devem coexistir e serem 

complementares entre si para que o consumidor receba uma experiência de alto nível. 

(KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017). 

Os questionamentos acerca da relevância da presença on-line se dissolvem ao passo que 

até mesmo as empresas que não se colocam no meio digital acabam sendo inseridas por meio 

dos seus consumidores, que registram suas experiências e impressões sobre as marcas que os 

cercam. Notando que a inserção nos ambientes virtuais acontece com ou sem o consentimento 

da empresa, sustenta-se aqui que tomar as rédeas desse processo é um caminho interessante 

para os negócios. “Em um mundo altamente conectado, um desafio-chave para marcas e 

empresas é integrar elementos on-line e off-line à experiência total do cliente. ” (KOTLER, 

KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017, p. 40). 
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O marketing, em seus modelos mais tradicionais, já constituía um desafio para as 

empresas. A entrada das possibilidades do digital e a crescente aceleração das mudanças, 

colocaram as empresas em uma corrida contra o tempo, na qual apenas algumas se adaptam 

rapidamente e conquistam vantagens. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) descrevem as 

transformações que se deram com a passagem do tempo como um processo de evolução para 

a área, que se torna mais complexa, renovando seus processos e compreendendo o ser humano 

de forma cada vez mais profunda. Para os autores, a convergência do on-line e do off-line é 

imprescindível para os negócios na atualidade. 

Seth Godin (2010), em seu livro Sundae de Almôndegas, reflete sobre as transições do 

marketing, compreendendo-as em duas fases: Marketing Antigo e Marketing Novo, sendo o 

antigo definido pelo autor como o ato de apresentar para um número enorme de pessoas 

anúncios sobre produtos medianos de forma rápida e barata, tendo como resposta esperada, a 

compra do produto anunciado por clientes com possibilidades reduzidas de escolha e atenção 

barata. Já o Novo Marketing, em uma época de atenção escassa, investe seus esforços para a 

geração de impacto. Inseridas nesse modelo, marcas obtêm a autorização para conversar 

diretamente com interessados, conectando consumidores com interesses similares, e criando 

uma comunidade interativa (GODIN, 2010). 

Seth Godin (2010) entende que as técnicas e ferramentas da fase mais recente do 

marketing podem não ser necessariamente a melhor opção para todos os negócios. Seu livro, 

Sundae de Almôndegas, traz no título uma analogia a produtos que possuem um padrão de 

qualidade suficiente e sem grande valor agregado - aos quais ele se refere como almôndegas. 

“O Novo Marketing é péssimo para venda de almôndegas. O crescimento advém de uma 

abordagem integrada, que combina as táticas do Novo Marketing com produtos e serviços 

fundamentalmente diferentes. ” (GODIN, 2010, p. VIII). 

Godin (2010) nota no mercado um esforço por parte das empresas para a inserção na 

internet, sem a realização de uma análise prévia do real objetivo da marca no meio digital e 

necessidade da presença on-line. Há empresas em busca de inovação de forma ágil e inteligente, 

preparadas para testar as possibilidades do Novo Marketing, ao passo que, nesse contexto, é 

criada uma pressão para que as empresas tradicionais passem a utilizar as ferramentas digitais 

próprias do Novo Marketing, o que o autor vai chamar de encruzilhada (GODIN, 2010). 

Os apontamentos de Godin (2010) levam à reflexão de que cada negócio possui 

particularidades que devem ser levadas em conta no desenho das estratégias de marketing. Para 

o autor, a mais recente fase do Marketing não constitui um conjunto de regras determinante 

para o crescimento das empresas, diferentemente do que implica o pensamento de Kotler, 
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Kartajaya e Setiawan (2017). A partir da perspectiva de Godin (2010), o questionamento mais 

relevante deixa de ser a respeito de qual fase do marketing tem as melhores ferramentas para 

impulsionar uma empresa, passando a ser sobre como as empresas podem se utilizar dos 

diferentes marketings a seu favor. Entende-se, aqui, que mais importante do que dominar todas 

as ferramentas do Novo Marketing ou Marketing 4.0, é descobrir quais ferramentas, dentre 

todos os marketings, podem beneficiar mais cada tipo de negócio. 

Para identificar qual conjunto de técnicas e ferramentas de marketing será mais eficaz 

para cada negócio, é importante ter conhecimento das reais necessidades do negócio, caminhos 

possíveis e compreensão do público e consumidor - análise que pode ser feita com o suporte 

de um profissional de marketing.  

O presente projeto experimental parte da hipótese de que há um déficit no mercado, na 

área de Marketing Digital que, devido a atualizações constantes, configura-se em um conjunto 

de conhecimentos específicos, muitas vezes alheios às empresas. O que se nota, são as novas 

técnicas e ferramentas sendo aplicadas de forma indiscriminada ou simplesmente evitadas 

pelos empreendedores. Tendo isso em vista, o trabalho se apoia na compressão de Kotler (2017) 

acerca das transformações do marketing e a convergência do on-line e off-line, e da reflexão de 

Godin (2010) que pondera a utilização do marketing de acordo com as particularidades de cada 

negócio, para analisar, no mercado atual, as reais necessidades das empresas e o papel do 

marketing digital. 

2.3 O Microempreendedorismo no Brasil 

Mais do que potencializar marcas, o digital abriu caminhos para o surgimento de novos 

negócios. No Brasil, a baixa regulamentação para comércio no meio digital, facilitou o 

surgimento de negócios não formalizados, deixando assim de pagar impostos e assinar 

documentos exigidos, por exemplo. O número de pessoas que começaram a oferecer seu 

serviço e produtos de forma autônoma aumentou. 

Segundo o SEBRAE Nacional (2019), em 2009, foi criada uma regulamentação que 

atendesse à essa parcela do mercado no país. O MEI, ou Microempreendedor Individual, torna 

jurídico o profissional autônomo, regularizando, assim, os profissionais informais. O cadastro 

de uma pessoa ao MEI à auxilia na abertura de contas em bancos por conta da aquisição de um 

CNPJ, emissão de nota fiscal, auxílio maternidade, aposentadoria e entre outros. Para se 

enquadrar no MEI é necessário que o autônomo fature até R$ 81.000,00 por ano ou R$ 6.750,00 

por mês, não ser sócio ou titular de nenhuma outra empresa e ser contratado em no máximo 
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um emprego com o piso ou um salário-mínimo. 

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é referência 

no Brasil na conscientização de empresários em todo país. A entidade privada realiza pesquisas 

no mercado regularmente. Uma pesquisa realizada em 2016, constatou que o MEI, desde seu 

surgimento em 2009, saltou de 0,05 milhões de microempreendedores para 6,5 milhões. Em 

2011, uma nova pesquisa do Sebrae e FGV demonstrou que os pequenos negócios já 

representavam 27% do PIB Nacional (BEDE; LAGO, 2016).  

Na figura 1, gráfico fornecido pelo Sebrae e com fonte da Receita Federal, é possível 

identificar o crescimento dos pequenos negócios no Brasil de 2009 a 2016 e a evolução dos 

optantes pelo simples nacional.  

 

Figura 1 – Gráfico de Pequenos Negócios no Brasil 

 

Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB) 

 

O número de registros no MEI demonstra o aumento em trabalhos de micro porte, 

porém ainda não é capaz de refletir o número total de negócios do mesmo porte que ainda se 

encontram na informalidade.  

Em 2017, a empresa especialista em empreendedorismo, Endeavor (2017), realizou 

uma pesquisa a nível mundial, na qual Goiânia foi classificada como a 21º melhor cidade para 

empreender. No Brasil, a cidade ocupa o 5º lugar. No ranking da imagem do empreendedor 

perante a sociedade, Goiânia ocupa o 4º lugar. A pesquisa também foi capaz de constatar que 

mais de 70% da população goiana respeita os empreendedores; 50% incentivaria um familiar 

a empreender; e em uma escala de zero a dez, os goianos deram nota 6 ao empreendedorismo 

como opção de carreira. A partir dos dados, pode-se perceber um cenário amistoso para o 

empreendedorismo, um fator de incentivo ao crescimento do número de empresas em Goiânia. 

Por outro lado, a mesma pesquisa também aponta que a maior porcentagem de pessoas 

que acham difícil empreender no Brasil, reside em Goiânia. Existem fatores que dificultam a 
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obtenção de resultados positivos, propiciando o abandono de muitos dos novos negócios, como 

os obstáculos do ambiente regulatório, a falta de infraestrutura, a baixa movimentação do 

mercado, a dificuldade no acesso ao capital, o desaceleramento no setor de inovações, a 

desqualificação do capital humano e as barreiras culturais. Outro fator relevante para a pesquisa 

dentre os dados obtidos pela Endeavor (2017), mostra que Goiânia possui um índice de mão 

de obra qualificada de 5,82 - um valor bem abaixo das cidades com bons índices, sendo essa 

mais uma dificuldade para o sucesso de um negócio. 

No mercado goiano já se nota um crescimento da procura por conscientização em 

diversas áreas que cercam o empreendedorismo, dentre elas, a conscientização em marketing 

digital recebe grande destaque. Em Goiânia, dentre os 28 cursos, oficinas e palestras presenciais 

ofertados pelo SEBRAE para o público empreendedor, 7 abordam temas relacionados ao 

marketing, tendo 4 deles sido os mais ofertados, e 3 tendo as turmas mais lotadas no período 

de 30 de setembro a 29 de novembro de 2019 (2 meses), como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1 - Tabela de levantamento dos cursos do SEBRAE Goiânia entre Setembro e Novembro de 2019 

 

Levantamento de informações de análise feita a partir dos cursos, oficinas e palestras gratuitas oferecidas pelo 

Sebrae em Goiânia no período de 2 meses (30/09 a 29/11 de 2019) 

NOME TIPO DATAS E DISPONIBILIDADE 

Como administrar sua pequena empresa curso 30/09 21/10      

Desenvolvimento de líderes curso 01/10 28/10      

Como administrar um pequeno negócio oficina 01/10 03/10 10/10 15/10 01/11 13/11 19/11 

Ferramentas práticas para a gestão de sua empresa curso 01/10 21/10 04/11 25/11    

Como encontrar bons fornecedores oficina 01/10 01/11      

Como analisar oportunidades de franquias curso 01/10 05/11      

Gestão de pessoas intermediário curso 02/10 04/11      

Como elaborar um plano de negócio oficina 02/10 17/10 04/11 25/11    

Tendências e oportunidades de negócios em Goiás palestra 02/10 10/10 16/10 01/11 20/11   

A loja - Como encantar seu cliente palestra 02/10       

Gestão de marketing intermediário curso 03/10 14/10 28/10 05/11 18/11 26/11  

Como analisar o mercado oficina 03/10 21/10 05/11 25/11    

Marketing com Instagram palestra 03/10 10/10 31/10 05/11 29/11   

Como captar recursos para o seu negócio oficina 04/10 07/10 09/10 09/10 12/11   

Gestão financeira intermediário curso 07/10 14/10 21/10 04/11 18/11 25/11  

Planejamento estratégico intermediário curso 07/10 05/11      

Transforme sua ideia em modelo de negócio curso 07/10 29/10 06/11 28/11    

Estratégia de vendas para o comércio eletrônico oficina 08/10 11/11      

Como aumentar suas vendas curso 08/10 11/11      

Como melhorar suas vendas curso 28/10 26/11      

Como controlar o fluxo de caixa oficina 10/10 16/10 28/10 13/11 20/11 27/11  

Como validar meu negócio para começar bem curso 14/10       

Como validar seu modelo de negócios curso 13/11       
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Técnicas de negociação curso 14/10 21/10 18/11 25/11    

Gestão de estoque curso 16/10 20/11      

Como reconhecer características empreendedoras 

de sucesso oficina 17/10 25/11      

Como definir preço de venda oficina 17/10 25/11      

Como agir de maneira empreendedora oficina 17/10 25/11      

LEGENDA 

Mais ofertadas Possui vagas 

Mais turmas lotadas Não possui mais vagas 

 

Fonte: desenvolvimento próprio (2019). 

 

Apesar de sua capacidade de otimizar um negócio com valores consideravelmente mais 

baixos do que nos meios off-line, o marketing digital pode ser visto como um cenário distante 

e até mesmo inviável para a realidade do microempreendedor.  Fatores como falta de 

conhecimento e/ou verba, podem se tornar impeditivos para a realização de um investimento 

na área. 

Trazendo a questão levantada por Godin (2010) para o âmbito dos micronegócios, o 

trabalho busca compreender de que forma os microempreendedores goianos podem se utilizar 

do Novo Marketing e/ou Marketing 4.0 de acordo com as suas realidades. Para tanto, foi 

elaborada uma jornada para o digital, pensada para auxiliar esse público. 

 

2.4 O Empreendedorismo na Universidade Federal de Goiás  

Existe, no mercado goiano, uma parcela de pessoas que poderia se beneficiar dos 

recursos de marketing digital potencializando seus negócios, mas não o fazem por falta de 

domínio do assunto e impossibilidade de investir na contratação de um profissional da área. O 

presente projeto pretende conscientizar esse público acerca das potencialidades dos recursos 

básicos marketing digital para micronegócios, apresentando caminhos viáveis. Entende-se aqui 

como viáveis, caminhos que atendam às necessidades centrais do usuário, dentro de sua 

realidade. 

 O projeto experimental faz um recorte no mercado de microempreendedorismo goiano, 

chegando ao aluno de graduação da Universidade Federal de Goiás. A pesquisa entende que, 

hoje, na UFG, existe um público com alto interesse em empreender, possuindo pouca 

experiência de mercado, e que, em sua maioria, se encaixa entre as gerações X, Z e Millenials, 

já bastante familiarizadas com o ambiente do Novo Marketing ou Marketing 4.0 e bastante 

inseridas no meio digital. 

 Na UFG, o aumento do envolvimento com a temática em empreendedorismo é  recente, 

se refletindo nas iniciativas da Universidade de forma mais intensa de apenas dez anos pra cá. 
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Esse movimento reverbera nos programas voltados para o empreendedorismo, eventos, cursos, 

alteração das grades curriculares, competições e o aumento de empresas juniores na 

Universidade. 

  Em 2004, a UFG criou o PIE (Programa de Incubação de Empresas da UFG), 

promovendo a incubação de empresas com base tecnológica. Dez anos depois, era fundado o 

CEI (Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG) que, após dois anos, em 2016 

conseguiu a Certificação nível 1 da CERNE (Centro de Referência para Apoio a Novos 

Empreendimentos), realizada pela ANPRONTEC (Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores), que reconhece ambientes de inovação que 

fornecem apoio ao empreendedor. Em 2019, conquistou o nível 2 da certificação, sendo a 

primeira incubadora do país a consegui-la.  

Além da incubação, o CEI oferece cursos que envolvem os 5 eixos de conscientização 

exigidos para a certificação CERNE. Inicialmente, os cursos eram apenas para os incubados e 

associados à incubadora. Porém, em 2016, foram abertos ao público por um valor acessível. E 

apesar dos cursos serem oferecidos dentro da Universidade, o número de alunos que procuram 

os recursos do CEI (cursos, incubação e coworking) é notoriamente inferior, de acordo 

informações disponibilizadas via mensagem eletrônica (e-mail) com Ivana Xavier (2019), 

assistente administrativo do CEI.  

O CEI UFG (2019) é responsável pela produção de eventos, cursos e competições 

focadas na formação em empreendedorismo. Os serviços cujos os alunos de graduação mais se 

interessam e envolvem, são: UFG Empreende, UFG Startup Lab, Olimpíada de 

Empreendedorismo Universitário (já está em sua 6º edição), Prêmio TCC Empreendedor e 

Hackathons6.  

Ainda segundo Ivana Xavier (2019), o CEI oferece também o curso de 

empreendedorismo UFG Empreende, que acontece ao longo de um mês, com oito encontros. 

Nas turmas de 2018, duzentos e trinta e nove (239) pessoas participaram do curso, sendo eles 

oitenta e nove (89) alunos de graduação. Já na UFG Empreende de 2019, cento e quarenta e 

seis (146) pessoas participaram, sendo noventa e sete (97) alunos de graduação, ou seja, em 

2018, 37% dos participantes eram alunos de graduação já em 2019, 66% dos participantes eram 

alunos de graduação - dado que expressa um crescimento no interesse em empreendedorismo 

entre os alunos de graduação.  

 
6 1º Hackathon de Inovação da UFG, desenvolvido em parceria com Agência de Inovação da UFG e acontece no 

segundo semestre o Hackathon da área de saúde. 
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Em 2018, a UFG inaugurou o IPE LAB - um laboratório de Ideias, Prototipagem e 

Empreendedorismo aberto para estudantes, inventores, empresários e pessoas da comunidade. 

O espaço é voltado para o aprendizado dos processos de envolvem criações digitais e domínio 

de ferramentas de manufatura para construção e realização de projetos. A estrutura conta com 

impressoras 3D, fresadoras CNC, tornos, máquina de corte a laser e outros equipamentos para 

design, modelação, prototipagem, teste, fabricação e documentação. Além das ferramentas, são 

oferecidos cursos, treinamentos e acompanhamento para o aprimoramento dos projetos (PRPI, 

2019). Também no ano de 2018 a UFG recebeu o selo de Instituição Amiga do Empreendedor, 

selo concedido a instituições que desenvolvem iniciativas em apoio ao empreendedorismo. 

(UFG, 2019).  

Neste contexto, há um notório investimento da Universidade em projetos e eventos que 

incentivam o empreendedorismo. A movimentação se reflete imensamente nas grades dos 

cursos de graduação da UFG. Em 2019, foi possível identificar 45 componentes curriculares 

diretamente relacionados à área de empreendedorismo7, disponível acesso via SIGAA, sistema 

interno que interliga discentes, docentes e unidades acadêmicas. 

Na UFG, outra movimentação imensamente pautada no empreendedorismo são as 

empresas juniores. Tratam-se de empresas abertas pelos próprios alunos, sendo de sua 

responsabilidade, ainda que vinculadas à Universidade. Segundo o levantamento realizado pela 

pesquisa juntamente com o CEI (2019), a UFG possui 15 empresas juniores registradas. Juntas, 

foram o NEJ UFG (Núcleo das Empresas Juniores da Universidade Federal de Goiás) e a Goiás 

Júnior - Federação Goiana de Empresas Juniores, desde 2012. A Goiás Júnior foi criada a partir 

da motivação de transformar o Brasil em um país empreendedor: mais ético, competitivo, 

colaborativo, educador. A Federação dá suporte às empresas juniores, promovendo uma 

jornada de formação de liderança. 

É possível perceber o aumento da demanda acerca de temática do empreendedorismo 

na UFG, sendo possível constatar o interesse vindo dos alunos de graduação - público do 

projeto. Tendo isso em vista, o projeto experimental desenvolve uma jornada de presença on-

line, mostrando os princípios, técnicas e ferramentas de marketing digital como um caminho 

viável, a ser explanada em curso introdutório criado para atender a demanda de alunos de 

graduação ou recém-formados que empreendem ou querem empreender. 

 

 
7 Componentes curriculares que carregam o termo ‘’empreendedorismo’’ no nome. O dado é referente a um 

mapeamento realizado no segundo semestre de 2019, considerando os cursos de graduação ofertados em todas 

as unidades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás. 
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3 A JORNADA PARA O DIGITAL 

O trabalho parte da perspectiva de que o marketing se trata de um processo que se 

desdobra em etapas progressivas. Entende-se, que a construção de estratégias de marketing 

efetivas exige entendimento do contexto e funcionamento interno da empresa. A identificação 

de novas necessidades, oportunidades e objetivos se torna possível por meio de uma observação 

atenta durante um período de tempo. Assumindo a hipótese de que há uma sequência em 

comum a ser seguida na implementação do marketing digital em negócios de realidades 

diversas, o presente projeto experimental propõe a criação de um produto capaz de orientar o 

aluno da UFG que empreende ou tem interesse em empreender, ao longo da criação da presença 

on-line de seu negócio. Com objetivo de conscientizar sobre a relevância das estratégias de 

marketing digital para o posicionamento das empresas no mercado goiano atual, e tendo a 

clareza de que existem necessidades particulares para cada tipo de negócio, foram 

desenvolvidos um curso presencial e um material de apoio impresso - o workbook - 

desenvolvidos a partir de um modelo de jornada. 

 

Figura 2 - Esquema da relação das jornadas e do funil de vendas 

 
 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019) e adaptação Solomon (2011). 

 

O conceito de jornada se refere a um caminho percorrido até um novo lugar. Durante 
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esse processo, podem-se apresentar obstáculos, inimigos, aliados e até mesmo atalhos para o 

peregrino que busca alcançar o seu objetivo. Não por acaso, é um conceito que se apresenta 

nas teorias de comportamento do consumidor8 - modelos que se apoiam na analogia da jornada 

constituída por etapas que se repetem nos mais diversos contextos. Os caminhos percorridos 

pelo consumidor em seu relacionamento com as marcas, por exemplo, ganhou mais 

notoriedade como ferramenta do marketing digital, sendo compreendidos por Solomon (2011) 

em três jornadas: a Jornada do Consumidor (1º descoberta, 2º consideração, 3º decisão), a 

Jornada do Cliente (1º aprendizado e descoberta, 2º consideração da solução, 3º decisão de 

compra) e a Jornada de Compra (1º aprendizado e descoberta, 2º reconhecimento do problema, 

3º consideração da solução e 4º decisão de compra).  

 

Como a pesquisa demonstra, a aplicação das funções do marketing em etapas não 

consiste um pensamento inaugural, tendo sido profundamente explorada em Kotler e 

Armstrong (2007) em Princípios de Marketing, obra na qual os autores descrevem a 

Administração do Esforço de Marketing em um modelo dividido em quatro funções:  Análise, 

Planejamento, Implementação e Controle. 

 

Figura 3 - Fluxograma da administração de marketing segundo Kotler e Armstrong 

Fonte: livro Princípios de Marketing, Kotler e Armstrong (2007, p. 43). 

 

O trabalho de Kotler e Armstrong (2007) ofereceu a base para o modelo desenvolvido 

no presente projeto. A Jornada, aqui proposta, tem como diferencial a mesclagem de conceitos 

do marketing tradicional e novos recursos próprio do marketing digital, objetivando a sua 

 
8 Comportamento do consumidor: “é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazerem necessidades e 

desejos” (SOLOMON, 2011, p. 6). 
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aplicabilidade no contexto de um público que possui pouca familiaridade com o assunto. 

Adaptando o conteúdo dos autores ao nível e contexto do público do projeto, o curso 

apresentará metodologias e ferramentas de pesquisa de marketing e análise e diagnóstico 

simplificadas, aplicáveis ao meio digital. 

O curso e o workbook propostos, visam atender ao aluno de graduação que pretende 

inserir o seu negócio no meio digital, assim como o que já inseriu e enfrenta dificuldades no 

processo. Considerando as condições e necessidades do público a ser atendido pela proposta 

do projeto experimental, a Jornada foi desenvolvida em um curso de nível básico que visa 

desmistificar o marketing digital e trazer clareza acerca dos processos que envolvem o 

desenvolvimento de uma presença on-line adequada. Entende-se o nível do curso como básico, 

colocando em perspectiva os recursos, métodos e compreensões gerais acerca do marketing 

digital disponíveis na atualidade. O projeto se distancia das abordagens que visam a aplicação 

dos recursos mais avançados de marketing, tendo em vista um público que está iniciando a 

formação de seu repertório nessa área e tem a necessidade de obter em primeira instância, os 

conhecimentos fundamentais.  

Ao início do curso, serão apresentados conceitos base do marketing para que o aluno 

se oriente durante todo o percurso da Jornada, sendo eles o modelo de Funil de Vendas e a 

estratégia de Marketing de Conteúdo. Ambos se fazem essenciais para uma aplicação orientada 

da Jornada, pois, entende-se que, antes de falar, é preciso saber com quem se está falando. Para 

tanto, o modelo do Funil de Vendas, apresentado na Figura 2, pode ajudar o aluno a 

compreender em que momento se encontra o público-alvo: visitante, Leads, Oportunidades e 

Vendas. A partir dessa identificação, o aluno ganha condições de desenvolver uma 

comunicação direcionada e, portanto, mais efetiva. Com a estratégia de Marketing de 

Conteúdo, busca-se atrair consumidores por meio da produção de conteúdo relevante para um 

público específico, que chega aos pontos de contato da marca espontaneamente. 

Como os alunos do curso são graduandos ou recém graduados de áreas diversas, é 

proposta a utilização de um caso a partir do qual todos deverão se basear para responder às 

atividades, tendo como objetivo, nivelar o ponto de partida dos alunos e tornar o processo do 

curso mais homogêneo. O caso escolhido é a marca Era Só O Que Me Faltava - pequena 

empresa goiana que atua principalmente no meio on-line utilizando o Instagram e seu site, 

vendendo óculos de sol e de grau e relógio. Seu público, jovens de 25 a 35 anos que se 

preocupam em ter óculos de qualidade e que combinem com seu estilo, se aproximam do 

público que fará o curso, o que pode gerar identificação, facilitando a compreensão desse 

universo. 
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Em de uma entrevista com a Mayara Machado, idealizadora e administradora do Era 

Só O Que Me Faltava, foi desenvolvido um briefing, reunindo informações essenciais para o 

desenvolvimento das atividades do curso. Estas, serão desenvolvidas em grupos de 3 a 4 

pessoas para otimizar o tempo, além de unir pontos de vistas diferentes para a construção do 

resultado. 

Para chegar ao conjunto de recursos mais adequados para o curso, foi realizado um 

levantamento plataformas e ferramentas e disponíveis no meio digital com potencial de auxiliar 

o processo de construção de presença on-line nas seguintes categorias: atendimento, reuniões, 

sites, documentos, armazenamento, gestão e automação, pesquisa, monitoramento, gerenciador 

de projetos, edição de imagem, edição de vídeo, design e redes sociais. Conferir tabela em 

apêndice (apêndice A)  para ver as 171 ferramentas listadas. 

O projeto experimental decide pensar a Jornada no ambiente on-line, tendo a 

compreensão de que os conceitos de marketing desenvolvidos para o meio off-line permanecem 

inerentes ao processo, podendo ser adaptados para funcionar junto aos recursos da era digital. 

A Jornada, na qual o curso se embasa, é guiada por uma série de questões essenciais, 

considerando que o negócio deve se inserir, como, porquê, quando, e quais estratégias mais 

adequadas para cada momento. 

O projeto experimental considera a variedade de fatores que podem impactar um 

negócio, concluindo que a criação de um passo-a-passo engessado que possa ser aplicado a 

qualquer empresa é improvável. Parte-se da noção de que cada negócio está em condições 

diferentes, devendo adotar, portanto, estratégias de marketing adequadas às suas 

particularidades. Sendo assim, ao vislumbrar um produto que objetiva a orientar a 

implementação do marketing digital básico em negócios diversos, o trabalho utiliza um modelo 

maleável, que se molda de acordo com o seu usuário. É esperado que, com o auxílio do curso, 

o aluno consiga visualizar a sua presença on-line, se estabelecer ou restabelecer no meio digital 

de forma mais assertiva e apropriada ao seu negócio. 

A Jornada foi estruturada em etapas contínuas tanto com teoria, quanto na prática, de 

desenvolvendo nas etapas: Pesquisa, Análise e Diagnóstico, Planejamento, Execução e 

Mensuração. Esse processo é pensado para se repetir continuamente na ordem apresentada, 

podendo haver alteração na profundidade e complexidade de cada etapa. A Jornada pode ser 

aplicada em novos níveis de complexidade, sendo adaptada de acordo com a necessidade do 

usuário e transformações do marketing, como ilustrado na figura 4. 
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Figura 4 - Esquematização da Jornada desenvolvida 

 
Fonte: desenvolvido pelos autores (2019). 

 

Antes da Jornada, o aluno deve ter compreensão do contexto no qual está inserido para 

ter condições de dar seus primeiros passos. Logo no início do curso, serão abordados conteúdos 

introdutórios, como a relação do on-line e off-line, o comportamento do consumidor 

perante essas influências, a importância de estabelecer um propósito, posicionamento e entrega 

de valor. 

Além dos conceitos gerais e abertura para debate, dois exercícios serão propostos nessa 

parte: uma lista de perguntas sobre o propósito do negócio e aplicação do Golden Circle. O 

Golden Circle é um método/ferramenta criado por Simon Sinek (2018), com o intuito de avaliar 

o valor de algo, seja um projeto, ideia, planejamento ou um negócio. Simon (2018), apresenta 

o método em seu livro, Comece com o Porquê. O método se baseia na ideia de que bons líderes 

devem pensar de dentro para fora do círculo, começando pelo o grande “por quê?” para chegar 

ao propósito e ideia de legado que o negócio pretende deixar. A segunda parte é o “como?”, 

que deve estar ligado ao método ou processo que a empresa utilizará para propagar o “porquê”. 

Por fim, na parte mais externa do círculo, o “o quê?” é relacionado ao produto ou serviço final, 

e diz respeito à forma que o propósito será materializado, oferecido ou vendido. Por meio dessa 

ferramenta, pretende-se criar no aluno a consciência de que por trás do seu negócio deve haver 

um motivo. 

3.1 Pesquisa 

Em seu início, Jornada guiará o aluno para uma investigação dos fatores que 
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influenciam o negócio, apresentando como o primeiro passo a compreensão do cenário 

mercadológico do negócio em questão. Independente do nível no qual o microempreendedor 

se encontra e a complexidade dos processos de sua empresa, a Jornada sempre se inicia com 

uma pesquisa, pois é importante que haja clareza da realidade vivida pela empresa ao 

desenvolver estratégias de marketing efetivas. 

A pesquisa de marketing, de acordo com Kotler e Armstrong (2007, p.87), trata-se de 

“uma elaboração, coleta, análise e registros sistemáticos de dados relevantes sobre uma 

situação específica de marketing com o qual a organização se depara. ”. Baseado na etapa de 

Análise, contida no modelo de Administração do Esforço de Marketing de Kotler e Armstrong 

(2007), o curso desenvolve as duas etapas iniciais da Jornada: etapa de Pesquisa (inspirada na 

definição do problema e dos objetivos de pesquisa, desenvolvimento do plano de pesquisa e 

implementação do plano de pesquisa) e a etapa de Análise e Diagnóstico (inspirada na 

interpretação e apresentação dos resultados). 

Kotler e Armstrong (2007, p. 88) compreendem o processo de pesquisa de marketing 

em quatro momentos: a “definição do problema e dos objetivos de pesquisa” (1); o 

“desenvolvimento do plano de pesquisa para a coleta de informações” (2); a “implementação 

do plano de pesquisa - coleta e análise de dados” (3); e a “interpretação e apresentação dos 

resultados”.  

A fase da Pesquisa se inicia no curso por meio da apresentação das metodologias e 

ferramentas de pesquisa para o aluno. Como métodos, serão utilizados, de maneira adaptada, a 

pesquisa de etnografia e de marketing on-line. A pesquisa de etnografia, trabalhada pelos 

autores, consiste na observação e interação com os consumidores em seu habitat natural. 

Conforme afirmam Fragoso, Recuero e Amaral (2011), uma série de termos – como 

netnografia, etnografia virtual, webnografia e ciberantropologia – foram criados, a partir 

principalmente dos anos 1990, para tentar dar conta da “adaptação” do método etnográfico para 

os meios digitais. Inspirado nessa metodologia, o aluno observará o comportamento dos 

usuários que interagem com sua marca, com a concorrência e outras marcas do segmento. A 

pesquisa de marketing on-line, conhecida também como desk research, consiste na realização 

da pesquisa na internet, para coletar informações públicas ou saber sobre opiniões de um 

determinado público (KOTLER e ARMSTRONG, 2007). Durante a Pesquisa, o aluno será 

orientado a armazenar todos os resultados obtidos no documento on-line fornecido para este 

propósito, ao qual ele terá acesso via link enviado por e-mail antes do curso ou por QR CODE 

inserido no workbook. 

A construção de uma presença on-line adequada exige uma ampla compreensão do 
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negócio. Esta compreensão se dá por meio do conhecimento do cenário digital on-line: 

pesquisas de mercado e pesquisas internas permitem uma visão panorâmica do esquema. O 

foco desta Jornada se dá no digital, sem que se perca a atenção para o off-line. Para o 

microempreendedor, a compreensão da realidade do negócio no meio off-line se reflete 

diretamente no meio on-line, tratando-se de meios correlacionados.  

Outra forma de compreender melhor o público-alvo é fazer uma coleta de dados para 

além do digital. No mundo off-line existem oportunidades de entender o comportamento e o 

perfil do público, como: perceber os produtos comprados com mais frequência e os produtos 

comprados com menos frequência, qual o perfil de consumidor mais recorrente, quais épocas 

do ano as pessoas consomem mais ou menos, entre outras circunstâncias. Tendo isso em vista, 

são sugeridos ao aluno alguns métodos de pesquisa off-line que poderão ser aplicadas após 

curso, como a pesquisa de satisfação, ou caixa de sugestões - ferramentas que busca entender 

a forma como o cliente enxerga o negócio, identificando as falhas e oportunidades de melhoria, 

seja na empresa, produto ou no serviço. A partir desses dados, o empreendedor consegue tomar 

decisões mais estratégicas para a melhoria do negócio e experiência do cliente. 

3.1.1 Ferramentas de Pesquisa 

Para a pesquisa no meio on-line, serão apresentadas as ferramentas de pesquisa 

selecionadas pelo projeto para possibilitar e impulsionar as diferentes etapas de investigação.  

A escolha das ferramentas foi feita levando em conta as necessidade e recursos (de tempo e 

financeiro) do aluno. 

Um dos principais aliados em todo o processo é a ferramenta de busca Google. A 

empresa, iniciada em 1998, trata-se da plataforma de busca na web mais utilizada no mundo. 

A Statcounter, empresa Irlandesa que analisa tráfego na internet desde 1999, fornece os dados 

das ferramentas de busca mais utilizadas no Brasil de Agosto de 2018 à Agosto de 2019. A 

pesquisa mostra que o Google detém 97,19% do mercado de buscas on-line no Brasil, seguindo 

pela Bing e Yahoo!. Dominando quase o mercado todo, as ferramentas do Google, apresentam 

uma relevância no Brasil alta tornando ainda mais realistas os dados, ferramentas e a presença 

na plataforma, pensando em marcas e empresas. 

 

 

Figura 5 - Dados fornecidos sobre as plataformas de pesquisas utilizadas em Agosto de 2019 no Brasil 
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Fonte: Statcounter GlobalStats (2019). 

 

Figura 6 - Gráfico das plataformas de pesquisa utilizadas no Brasil em Agosto de 2019

 
 

Fonte: Statcounter GlobalStats (2019). 
 

A Statcounter possui diversos serviços, ferramentas e produtos, alguns pagos e outros 

gratuitos, capazes de auxiliar muito o microempreendedor em sua pesquisa on-line. A mais 

popular e a primeira ferramenta da empresa é a Busca Google - encontrada na primeira página 

do endereço google.com. Consiste em uma plataforma intuitiva, com uma barra para que o 

usuário insira o que deseja pesquisar, a logo da empresa e botões para iniciar a pesquisa: 

Figura 7 - Página inicial da Busca Google 

 

  
 

Fonte: print screen da página inicial do Google (2019). 

 

Dentro dessa plataforma, há ainda uma ferramenta que mostra as sugestões dos termos mais 

https://www.google.com/
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pesquisados que se relacionam com o que foi digitado na barra de pesquisa pelo usuário. Para 

exemplificar, na figura 8 demonstra a pesquisa na plataforma do foi pesquisado termo 

“confeitaria”: 

 

Figura 8 - Página inicial da busca mostrando a ferramenta de correlação de termos mais pesquisados em 

“confeitaria” 

 

Fonte: print screen da página inicial do Google (2019). 

  

A partir das sugestões, é possível visualizar de forma fácil os termos relacionados mais 

pesquisados. No exemplo apresentado, é possível identificar os termos que os usuários mais 

buscam relacionados à “confeitaria” dentro de uma região. A análise das sugestões pode ser 

feita desde a busca abrangente e até a mais afunilada. 

Figura 9 -  Página inicial da busca mostrando a ferramenta de correlação de termos mais pesquisados em 

“confeitaria no Brasil” 

 

 

Fonte: print screen da página inicial do Google (2019). 

 

 

 

 

Figura 10 -  Página inicial da busca mostrando a ferramenta de correlação de termos mais pesquisados em 
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“confeitaria jardim” 

 

 

Fonte: print screen da página inicial do Google (2019). 

 

         Outra ferramenta da empresa que poderá ser usada nesta etapa é o Google Trends. , que 

identifica assuntos e termos em alta, a nível mundial ou em alguma região específica, em um 

certo período. Essa ferramenta é excelente para entender o que os usuários estão buscando de 

acordo com o tema, local e período pesquisado. 

Outra ferramenta que é relevante para o aluno do curso, que também pertence ao Google, 

é o Google Maps. Essa ferramenta oferece pesquisa, localização por GPS9 e visualização de 

mapas e imagens de satélite do mundo inteiro. Além disso, é possível adicionar todos os tipos 

de empresas e estabelecimentos, fornecendo localizações e outras informações do local, 

chamado ponto de interesse. Os usuários do Google podem adicionar avaliações e fotos dos 

locais que já foram. As avaliações influenciam na ordem em que estabelecimentos serão 

encontrados no Maps e é uma forma de classificar a qualidade do local, uma vez que os critérios 

são individuais de cada usuário. 

Figura 11 - Tela inicial do Maps com acesso em desktop  

 

 
 

Fonte: print screen da página inicial do Google Maps (2019). 
 

 
9 GPS (global positioning system): sistema de localização e navegação global que utiliza satélite. 
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Figura 12 - Tela do Google Maps com os resultados da busca para os termos “confeitaria goiania” com acesso 

em desktop 

 

Fonte: print screen da página inicial do Google Maps (2019). 

 

   Ao pesquisar sobre confeitarias em Goiânia, o Google Maps sugere locais perto do raio 

no qual o pesquisador se encontra. Também é possível pesquisar o nome de um estabelecimento 

específico ou explorar categorias gerais, como apresentado no exemplo da Figura 7. Quando o 

Maps fornece a lista de “confeitarias goiania”, nota-se que os primeiros resultados são as com 

maior classificação e número de avaliações. Ao final da lista de sugestões, é possível encontrar 

estabelecimentos com menor número de avaliações e uma classificação inferior. Além da 

hierarquização por comentários e avaliações, existem outros quatro fatores que podem 

influenciar na ordem dos resultados: localização (estabelecimentos mais próximos), 

estabelecimentos abertos no momento da pesquisa, investimento em anúncios no Google Maps 

(por meio dos quais é possível pagar para aparecer em melhor destaque) e, por fim, 

estabelecimentos disponibilizam informações mais completas e/ou sites mais bem estruturados 

de acordo com a avaliação do Google. 
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Além do Google, existem outras ferramentas que podem agregar na etapa de pesquisa. A 

BuzzSumo é uma ferramenta parcialmente gratuita para monitorar mídias sociais e realizar 

pesquisas, na qual é possível achar os principais conteúdos e influenciadores digitais 

relacionados com um tema. Trata-se de uma ferramenta relevante para encontrar os conteúdos, 

dados e mídias sociais que se apresentam a partir de um tema. 

 

Figura 13 - Tela inicial do BuzzSumo 

 
 

Fonte: print screen do site da ferramenta BuzzSumo (2019). 

  

 

O Quintly é uma plataforma de monitoramento de posts e anúncios, geração análises, 

relatórios, métricas, influenciadores e base de dados. Em sua versão brasileira, a plataforma é 

paga, enquanto na versão americana, oferece um demo da plataforma, por meio do qual é 

possível acessar alguns recursos como: monitoramento de algumas páginas que possuem 

anúncios rodando, benchmarking, análises de performance e acesso a bases de dados das mídias 

sociais - recursos que podem se fazer extremamente úteis durante a jornada. 

O Similar Web é uma plataforma de pesquisa e análise de sites, ideal para pesquisar sobre 

concorrência e obter inspiração. Essa ferramenta é paga, mas possui uma parte gratuita 

limitada. Os poucos recursos liberados, se fazem válidos nessa etapa para pesquisar 

especificamente sobre sites. Na plataforma o aluno poderá inserir uma URL de um site ou de 

um aplicativo móvel e receberá relatórios com dados do que foi pesquisado. Ele fornece 

métricas da posição de busca do site ou aplicativo, quantidade de visitas, origem das visitas e 

taxa de rejeição. Também é possível comparar dados entre mais de um site ou aplicativo, 

entendendo assim o desempenho de cada uma, o que irá auxiliar no desenvolvimento de novas 

estratégias. O relatório que o Similar Web entrega na versão paga e na versão gratuita são úteis 

e completos, porém a versão paga é mais completa do que a versão gratuita, pois oferece mais 

https://app.buzzsumo.com/research/content?num_days=365&result_type=total&general_article&infographic&video&how_to_article&what_post&why_post&list&tab=0&page=1&q=confeitaria


40 
 

dados e recursos. A figura 14 apresenta como é a tela inicial da plataforma. 

 

Figura 14 - Tela inicial do Similar Web 

 

 
 

Fonte: print screen do site da ferramenta Similar Web (2019) 

 

 

Para complementar ferramentas e plataformas indicadas, outras plataformas para angariar 

informações, dados e novas percepções, são as mídias sociais. As mídias sociais são 

plataformas digitais desenvolvidas para possibilitar a interação social a partir da criação 

colaborativa de conteúdo, e do compartilhamento do mesmo, em divertidos formatos, tornando 

possível a observação do comportamento e interesses dos usuários. Inicialmente, será indicado 

ao aluno trabalhar com cinco mídias sociais principais: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin 

e o Pinterest. 

O Facebook é uma mídia social estadunidense criada em 2004 por 3 estudantes da 

Universidade Harvard. Seu intuito inicial era conectar estudantes da universidade para que 

novas amizades e oportunidades pudessem ocorrer. Porém, em pouco tempo ganhou grande 

proporção expandindo para o ambiente fora do meio acadêmico. É a mídia social mais utilizada 

no mundo, com 2,167 bilhões de usuários ativos. A empresa Facebook In. faz um trabalho 

constante de atualizações de novas funções e recursos da plataforma do Facebook; além de 

publicar conteúdos (fotos, imagens, textos, vídeos de diferentes formatos e tamanhos) e 

compartilhá-los onde toda comunidade da mídia social ou apenas os usuários amigos podem 

ver; também é possível realizar publicidade paga, empresas possuírem páginas, criar eventos, 

anunciar produtos e entre outras funções (SULZ, 2019).  

O Instagram é uma mídia social que nasceu com o foco em compartilhar fotografias e 

vídeos em diferentes formatos e durações, assim como o Facebook. Porém, com mais apelo 

imagético, essa mídia exibe as imagens do usuário em seu perfil, formando uma espécie de 
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vitrine on-line. O Instagram surgiu em 2010 e passou por diversas atualizações. Atualmente 

pertence à Facebook In (SULZ, 2019).  

O Twitter, fundado em 2006, tem como proposta principal o compartilhamento de 

momentos através de pequenas frases e textos, sendo possível contextualizar com vídeos e 

fotos. O consumo de conteúdo na plataforma acontece de forma mais dinâmica, tornando os 

conteúdos mais efêmeros (SULZ, 2019).  

Considerada a maior rede profissional do mundo, o LinkedIn possui, aproximadamente, 

550 milhões de usuários espalhados em 200 países. De acordo com a companhia, a missão do 

LinkedIn é conectar profissionais de todo o mundo, focando o crescimento de suas carreiras. 

Muito similar ao Facebook, nesta rede social é possível criar um perfil com dados pessoais, 

acadêmicos e profissionais. A partir daí o usuário pode procurar por outros perfis, indústrias e 

empresas ligados ao seu ramo e formar conexões (SULZ, 2019).  

Criado em 2009, o Pinterest é uma rede social que tem como proposta explorar, 

descobrir e compartilhar ideias sobre qualquer assunto. O usuário pode organizar o conteúdo 

em pastas diversas catalogando suas descobertas. Muitas vezes, é utilizada pelos usuários como 

um catálogo de referências dos mais diversos assuntos como moda, gastronomia, design, arte, 

entre outros (SULZ, 2019). 

Mais uma ferramenta que pode ser utilizada para entender melhor sobre o 

comportamento do consumidor e se manter atualizado de novas tendências é o Think With 

Google. “Dados relevantes. Grandes ideias. Inspiração e criatividade”: é assim que o próprio 

Google descreve essa ferramenta. Frequentemente Think With Google é nutrido com diversos 

artigos e infográficos, produzidos pela própria empresa, que discutem comportamento do 

consumidor, marketing, negócios e tendências, apoiados em diversos recursos visuais e textos 

de leitura fácil. Trata-se de um ótimo lugar para se estar atualizado do caminhar do mundo e 

estudar sobre assuntos que podem impactar o seu negócio (THINK WITH GOOGLE, 2019). 

A proposta em utilizar essas mídias sociais e plataformas é entender como são os perfis 

das concorrências e marcas inspirações (como se comunicam, quais formatos de conteúdo, sua 

frequência, como dão atenção aos usuários e como é o engajamento em cada plataforma); 

descobrir o que pode ter sobre o negócio já existente, no caso de usuários terem compartilhado 

fotos, comentários e críticas por exemplo. Em caso do negócio já possuir inserção nessas mídias 

sociais, é entender como os usuários interagem. E por fim, entender como os usuários que 

fazem parte do público-alvo se comportam. Por meio dos posts, dos tweets, das avaliações, dos 

destaques, dos perfis, dos stories, das fotos, dos vídeos, das legendas e dos comentários que 

será possível recolher todas essas informações, dados e percepções.  
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3.1.2 Etapas de Pesquisa 

Após a apresentação das metodologias e ferramentas de pesquisa de marketing que vão 

possibilitar a execução da Jornada no digital, serão definidos o problema e objetivos de 

pesquisa do aluno, em paralelo ao modelo de Kotler e Armstrong (2007), apresentado 

anteriormente. No curso, o problema e objetivo de pesquisa do aluno estarão pré-definidos a 

partir do caso apresentado. Entende-se como o problema de pesquisa do caso Era Sol Que Me 

Faltava a forma como as marcas do seu segmentos bem posicionadas no meio digital exercem 

a sua comunicação, enquanto o objetivo de pesquisa consiste na compreensão do cenário digital 

do seu segmento. Essas noções serão apresentadas e discutidas em sala, para que o aluno colete 

a informações necessárias para o desenvolvimento da fase de Análise e Diagnóstico 

posteriormente. 

Com o esclarecimento do problema e objetivos de pesquisa, parte-se para o plano de 

pesquisa para a coleta de informações. Assim como na fase anterior, o plano de pesquisa será 

entregue ao aluno através do workbook visando otimizar o seu processo e facilitar o seu 

aprendizado. Tratando-se de um plano de pesquisa aplicável em casos diversos, será 

apresentado para aplicação futura. O plano de pesquisa consistirá em três momentos: análise 

de mercado, pesquisa de presença on-line e benchmarking. 

Na fase seguinte, se dá a implementação do plano de pesquisa, na qual o aluno deverá 

aplicar o plano de pesquisa utilizando as ferramentas digitais selecionadas para o curso para 

coletar as informações mais essenciais para a compreensão do caso apresentado. Dessa forma, 

a implementação do plano de pesquisa, que será uma atividade durante o curso, será feito sobre 

o caso passado. Nessa fase, os três momentos definidos no plano serão desenvolvidos pelos 

alunos em atividade prática. 

A análise de mercado se inicia com a identificação do segmento do negócio. Nessa 

atividade prática o aluno deve mapear as empresas que se inserem no mesmo segmento do 

caso, por meio dos buscadores do Google e das mídias sociais indicadas, reconhecendo se há 

uma quantidade alta, média ou baixa de empresas e se a sua comunicação se qualifica como 

efetiva, mediana ou insatisfatória. Ao longo da atividade, o aluno será orientado a identificar 

se o segmento é muito ou pouco procurado; se está saturado ou defasado; como se comporta 

no meio digital; em quais canais está presente; como se dá a sua comunicação; se o público ou 

os usuários interagem com as marcas do segmento ou não. Após obter uma visão geral do 

segmento, deverá então identificar, quem são os seus principais concorrentes: como se 

posicionam no meio digital; em quais canais estão presentes; como se comunicam; que tipo e 



43 
 

formato de conteúdo produzem; com que frequência atualizam e interagem com o público; e 

se geram engajamento. Em última instância, o aluno refletir as questões do case, em um olhar 

para seus processos internos: sua capacidade de investimento, de mão de obra, de cortes de 

gastos, problemas e outras possibilidades. Todos os dados obtidos devem ser registrados no 

espaço destinado à atividade prática de pesquisa no workbook aplicando o caso passado para 

os alunos. 

A atividade seguinte é pesquisa de presença on-line, realizada para que o aluno 

reconheça o negócio (apresentado no case) no meio on-line, compreendendo o que há de 

positivo ou comprometedor para a imagem profissional da microempreendedora e do negócio. 

Por meio desse processo, o aluno mapeará o que deve ser apagado, mantido, melhorado e 

resolvido. Para isso, serão utilizados os buscadores do Google e das mídias sociais. Os 

resultados obtidos a partir das pesquisas com as palavras-chave específicas, que se relacionam 

à microempreendedora ou negócio em questão, devem ser investigados, e o que for relevante 

para o negócio deve ser listado no seu documento on-line. Além dos termos associados ao 

negócio, será recomendado ao aluno a pesquisa do e-mail, CPF/CNPJ e outros dados pessoais. 

Esse processo, focado na imagem do microempreendedor e na imagem do negócio, possibilita 

a tomada de consciência sobre a presença on-line até o momento, podendo evitar futuras crises, 

oportunidades perdidas e dar direcionamentos para o realinhamento da comunicação. 

Na atividade de Benchmarking, o aluno analisará os produtos, serviços e processos de 

outras empresas para comparação. Originado no século XX, pela empresa XEROX, trata-se de 

um processo de busca e comparação de boas práticas em negócios. (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2007). É uma maneira de analisar, aprender e aprimorar processos a partir da 

observação e adoção de práticas de outras empresas. Em suma, é uma forma de agregar a um 

negócio alguma prática positiva de outro negócio. No curso, serão adaptados e simplificados 

dois tipos de benchmarking: o Funcional, que visa analisar uma função específica de uma 

empresa e o Genérico, que analisa a empresa como um todo. O foco desse processo será a 

atuação de outras marcas no digital e que podem servir de inspiração para o negócio do aluno. 

Será feita uma comparação do negócio do caso com os negócios do mesmo segmento 

identificados na análise de mercado, podendo ser estes concorrentes ou não. Esse processo é 

proposto para que o aluno obtenha inspirações e insights a partir de outros negócios, como o 

modelo do site, as estratégias de comunicação, o tom de voz da marca, os conteúdos 

divulgados, a identidade visual, a rede semântica, dentre outros. 

 

3.2 Análise e Diagnóstico 
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Após a Pesquisa, onde o aluno coletou dados e informações essenciais, será analisado 

todo o levantamento para gerar interpretações, percepções e insights - atividade que no modelo 

de Kotler e Armstrong (2007) corresponde à interpretação e apresentação dos resultados, - 

dando início à Análise e Diagnóstico. É nessa etapa que o microempreendedor tem informações 

suficientes para diagnosticar o real estado do negócio do caso no meio digital e, a partir daí, 

pensar no que deve ser feito para se destacar em seu segmento.  Por meio de uma atividade no 

workbook respectiva à fase de Análise e Diagnóstico, o aluno entenderá como está negócio 

passado no caso - e como poderia estar. 
Para possibilitar a leitura e análise de todo o material coletado, será apresentada ao 

aluno a ferramenta de Análise de SWOT. A análise SWOT foi creditada ao pesquisador Albert 

Humphrey, líder do projeto na Universidade de Stanford. A sigla representa quatro aspectos da 

empresa a serem analisados: Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, sendo eles 

traduzidos para o português como: Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2007). Constitui uma das ferramentas mais utilizadas para analisar cenários 

de empresas. Isso deve-se a sua simplicidade e flexibilidade, podendo ser aplicada desde a uma 

multinacional até em projetos menores, como um blog independente. Kotler e Armstrong, em 

Princípios de Marketing (2007), defendem que a análise SWOT deve ser feita durante a análise 

de marketing, visto que a ferramenta possibilita entender como a empresa se posiciona e 

desenvolver o seu planejamento.  

 

Figura 15 - Ilustração da ferramenta Análise de SWOT 

 

 
 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019). 

 

 Por meio da leitura analítica dos resultados da pesquisa, serão identificados problemas, 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
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oportunidades e padrões que serão essenciais para o desenvolvimento planejamento 

posteriormente. Para auxiliar as interpretações e o desenvolvimento do diagnóstico, serão 

passadas algumas listas de perguntas e organogramas que devem ser respondidas para concluir 

o processo e chegar ao objetivo da etapa. Em apêndice (apêndice C) encontram-se as perguntas 

e organogramas que guiarão o aluno para compreender o todo já feito e por sua vez concluir o 

diagnóstico com o que deve ser feito. 

 

3.3 Planejamento 

Nessa etapa, a fase de Planejamento de Kotler e Armstrong (2007) é adaptada para se 

tornar o mais didática possível para os alunos, sendo simplificado e mantendo as suas 

características essenciais. Entende-se aqui o planejamento como um instrumento para a 

empresa se organizar para alcançar seus objetivos. 

Por meio do planejamento estratégico, a empresa decide o que deseja fazer em cada 

unidade de negócios. O planejamento de marketing implica em decidir quais 

estratégias de marketing ajudarão a empresa a atingir seus objetivos estratégicos gerais 

(KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p. 44) 

 

 No Planejamento indicado pelos autores, é necessário ter: resumo executivo, a situação 

do marketing, análise de SWOT, objetivos, estratégia de marketing, programa de ação, 

orçamentos e controles. (KOTLER E ARMSTRONG, 2007). Porém, para atender ao nível de 

aprofundamento proposto para o curso, essa etapa foi adaptada para oferecer suas funções mais 

básicas. 

Para iniciar a etapa de Planejamento da Jornada, o aluno parte para algumas definições 

estratégicas que guiarão a presença da marca do case no digital. Em primeira instância, é 

essencial identificar o papel de cada mídia social/ferramenta para a empresa para delimitar os 

canais de comunicação nas quais o negócio precisa ou não estar; a frequência de atualização 

ideal; e as estratégias para cada canal. Os formatos e temas para o seu conteúdo; como será 

montado cada perfil; rede semântica e identidade visual (básica)10, como padrões de cores, 

emojis11, hashtags12, tom de fala, dentre outros. Os emojis, fazem parte da comunicação digital, 

muitas vezes desacompanhados de palavras, assumindo o alto valor na comunicação. Já as 

hashtags podem ser grandes aliadas para que as pessoas encontrem a empresa, seu 

 
10No curso, entende-se “rede semântica” e “identidade visual (básica)” como elementos verbais e visuais que 

auxiliem na criação de uma unidade da marca, para que o público da marca consiga assimilar esses padrões 

ligados à respectiva marca. 
11 Emojis:  são ideogramas de diversos temas e smileys usados em mensagens eletrônicas e páginas web. 
12 Tags são palavras-chave ou termos associados a uma informação, tópico ou discussão que se deseja indexar de   

forma explícita. Hashtags são compostas pela palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha (#). 
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produto/serviço ou conteúdos nas redes sociais. A utilização desses recursos de forma 

padronizada e estratégica, em ressonância à rede semântica e identidade visual da marca, 

auxiliam o público na identificação e lembrança da marca. Esse processo será passado por 

orientação do professor e utilização do caso aplicado na atividade presente no workbook. 

No momento seguinte, o aluno terá condições de traçar os objetivos e metas do caso 

passado - parâmetros essenciais para o planejamento e que também serão importantes para o 

desenvolvimento da última etapa: mensuração. Deve-se levar em conta a viabilidade de cada 

ação para o negócio, tendo em vista a base financeira, disponibilidade de tempo, capital 

intelectual, qualificação da mão-de-obra e as necessidades do negócio apresentado no caso, 

mais profundamente identificadas durante o diagnóstico. 

Para a definição dos objetivos, faz-se necessária a superação do senso comum de que o 

crescimento da uma marca se constrói apenas com o foco na geração de vendas - especialmente 

no âmbito digital, onde as pessoas engajam com os conteúdos que lhe interessam. A atividade 

de traçar objetivos e metas permite que os alunos tenham clareza de onde se quer chegar e, a 

partir daí, pode traçar estratégias para alcançá-los. Depois de ter aprendido construido o 

objetivo e as metas, o aluno será instruído a desenvolver dois planejamentos atrelados a 

cronogramas, sendo o primeiro em um período mais extenso, chamado de “planejamento 

macro”, e o segundo em um período mais curto, chamado de “planejamento micro”. 

No planejamento macro, junto a um calendário, o aluno deverá definir o prazo para as 

metas, objetivos, datas importantes e ações. A escolha do período desse planejamento será feita 

pelo aluno, que será aconselhado a desenvolvê-lo posteriormente em um período indicado de 

três (3) meses, seis (6) meses ou doze (12) meses. Para capacitá-lo nesse desenvolvimento, será 

proposta uma atividade em sala na qual todos os alunos deverão traçar um planejamento macro 

para o caso em um período de três (3) meses. 

O planejamento micro corresponde a uma sessão do macro desenvolvida de forma mais 

detalhada. Assim como no macro, o aluno deve montar o cronograma que o guiará no 

desenvolvimento de suas demandas, contendo prazos, metas e ações para a conquista de seus 

objetivos. Para esse planejamento, o aluno será aconselhado a traçar um cronograma de sete 

(7) dias, quatorze (14) dias ou trinta (30) dias, estabelecendo as datas de ações, de atualização 

dos canais, de postagens e afins. Assim como no macro, será realizado uma atividade em sala 

propondo o desenvolvimento do planejamento micro para o caso considerando o período de 

sete (7) dias. Esse planejamento é feito de maneira mais detalhada e minuciosa comparada ao 

planejamento macro, por isso, no workbook as atividades possuem formatos diferentes para 

que se adeque a proposta de cada planejamento. 
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3.4 Execução 

A Execução é inspirada na fase de Implementação de marketing do processo 

Administração de Marketing, discutido por Kotler e Armstrong (2007). Esse é um dos 

momentos mais importantes da Jornada: trata-se da etapa em que o aluno colocará em prática 

tudo o que foi visto no curso. Na etapa da Execução, surgem novas ideias e soluções, assim 

como impedimentos e novos caminhos a serem seguidos, ou seja, é o momento em que 

aparecem situações não previstas, sendo um constante aprendizado à medida que o aluno 

avança. Por isso, desenvolver essa etapa da Jornada com muita atenção e cautela é 

imprescindível para a validação do conhecimento adquirido ao longo do curso. 

Para a etapa de execução, a aplicação de atividades práticas se torna inviável, tendo em 

vista que a etapa que se desenvolve ao longo de todo o período estabelecido no Planejamento, 

e o curso conta com dois encontros de 4 horas, totalizando 8 horas. Apesar disso, o aluno será 

instruído para a aplicação da Execução posteriormente na prática, podendo contar com 

exemplos do workbook e dicas dadas em sala. 

Com base nas definições de formato feitas na etapa anterior, o aluno deverá iniciar a 

etapa da execução com um conjunto de ações estratégicas chamadas de (Re)Estruturação - 

termo escolhido para abranger tanto os alunos que precisam se estruturar no digital pela 

primeira vez, quanto os alunos que vão se reestruturar a partir de uma presença on-line pré-

existente. Essas ações se dividem em ‘’limpeza digital’’: a remoção todo o conteúdo publicado 

que não agregue para a marca, e ‘’reconstrução digital’’: a aplicação dos padrões definidos para 

a marca. Em suma, a (Re)Estruturação consiste em excluir tudo o que não é necessário ou 

favorável para a marca; criar ou fazer as alterações necessárias em todas as redes sociais e 

plataformas escolhidas; completar as informações dos perfis e deixá-los de acordo com os 

padrões da marca.  

Após esse processo, ele deverá executar o que foi feito na etapa de Planejamento, 

iniciando pelo Planejamento Micro. Para auxiliar o aluno nessa etapa, será mostrado a 

importância de organizar um processo, uma vez que isso envolve atualização constante dos 

canais da marca. Pode-se dar como exemplo a manutenção das redes sociais, onde ela é 

necessária a criação de conteúdo, postagem e interação com os usuários. Apesar de ser um 

processo constante com demanda de tempo, se organizado, pode se tornar viável para a rotina 

do aluno que empreende ou gostaria de empreender. 

Com o intuito de colaborar na organização e otimização da etapa, serão indicadas 

algumas ferramentas e dicas para o aluno. Como algumas plataformas on-line do Google 
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substituem programas que em geral vem instalados no computador para redigir documentos, 

montar planilhas e apresentações, gerenciamento e armazenamento de arquivos e 

desenvolvimento de layout. Todas ferramentas selecionadas não precisam ser baixadas, sendo 

disponíveis on-line e gratuitamente. Não será ensinado durante o curso o funcionamento e 

utilização das ferramentas indicadas, tendo estas, o caráter de auxílio que o aluno poderá 

utilizar caso queira quando for aplicar os aprendizados do curso fora do curso. Dentre as 

ferramentas que podem auxiliar o aluno na etapa de execução, foram selecionadas algumas 

gratuitas. 

São quatro ferramentas gratuitas e on-line do Google, selecionadas para o curso. Todas 

elas, além de suas funções tradicionais, possuem a funcionalidade de co-criação simultânea. 

São elas o Google Doc13 - uma plataforma que permite criar, editar e visualizar documentos de 

texto, o Planilhas Google14, o Google Drive15 - que é um serviço de armazenamento e 

sincronização de arquivos diversos - e, por fim, o Apresentações Google16, uma plataforma de 

criar apresentações de slides. 

Outra ferramenta importante para esse planejamento é o Trello17, uma plataforma que 

tem como estrutura o Kanban18 para gerenciar projetos. Para o desenvolvimento da 

comunicação visual do negócio, foi escolhida a plataforma Canva19. Uma ferramenta de design 

para iniciantes que possui templates e funcionalidades para criação e edição de peças gráficas 

e digitais diversas, como posts de redes sociais, apresentações de slides e panfletos. 

A execução é uma etapa desenvolvida no dia-a-dia e em um período maior do que a 

pesquisa, a análise, o planejamento e até a mensuração. Essa é uma parte importante porque 

caso não seja feita, a pesquisa, análise e planejamento anterior se tornam irrelevantes. 

 

3.5 Mensuração 

Consistindo na quinta e última etapa, a Mensuração se trata da apresentação e 

interpretação dos resultados de todo o caminho percorrido nas quatro (4) etapas anteriores. A 

mensuração norteará diretamente o próximo ciclo de etapas a ser percorrido pelo aluno. É por 

 
13 Endereço eletrônico: https://www.google.com/intl/pt-BR/docs/about/ 
14 Endereço eletrônico: https://www.google.com/intl/pt-BR/sheets/about/ 
15 Endereço eletrônico: https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/drive/ 
16 Endereço eletrônico: https://www.google.com/intl/pt-BR/slides/about/ 
17 Endereço eletrônico: https://trello.com/ 
18 O Kanban é uma organização de tarefas a partir de "cards" (cartões), que são organizados em colunas que 

indicam o andamento do fluxo de cada atividade em questão. É uma plataforma colaborativa com 

funcionalidades de checklist, comentários, caixa de texto, anexo de link e imagem, entre outras. 
19 Endereço eletrônico: https://www.canva.com/ 

https://www.google.com/intl/pt-BR/sheets/about/
https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/pt-BR/slides/about/
https://trello.com/
https://www.canva.com/
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meio da Mensuração que se torna possível calcular o progresso na conquista do objetivo. 

Sem a mensuração, os resultados da implementação do marketing eram vistos como 

intangíveis, ou seja, tratava-se de um retorno impalpável, como Kotler e Armstrong abordam:  

No passado, muitos profissionais de marketing gastavam livremente em 

grandes e caros programas de marketing, muitas vezes sem pensar com 

cuidado nos retornos financeiros de seus gastos. Eles acreditavam que o 

marketing produz resultados intangíveis, que não são diretamente passíveis 

de mensuração de produtividade e retorno. (KOTLER e ARMSTRONG, 

2007, p.47) 

Esse panorama mudou a partir do desenvolvimento de metodologias e ferramentas de 

mensuração, como por exemplo o ROI (retorno líquido de um investimento de marketing 

dividido pelos custos de investimento de marketing) (KOTLER e KELLER, 2007).  

Nessa etapa será possível identificar o que deu certo e o que não deu certo, para que o 

próximo ciclo seja repensado, fazendo assim que o aluno otimize os seus processos e se 

aproxime cada vez mais de suas metas e objetivos. Para a atividade prática durante o andamento 

do curso, serão delimitados fatores apenas a partir do Planejamento Micro. Para atender o 

curso, o projeto determina que o aluno deve escolher até três (3) dados obtidos das metas para 

serem vistos ao final da execução e serem mensurados. Essa escolha vai variar de acordo com 

cada negócio e respectivos objetivos. No curso, essa etapa, assim como a de Execução não terá 

uma atividade, tendo em vista o tempo necessário para chegar até ela. Dependendo diretamente 

da Execução concluída, porém para auxiliar o aluno, será passado um exemplo com base no 

caso apresentado. É possível mensurar, por exemplo, a taxa de procura por um produto/serviço, 

a quantidade de comentários em postagens ou a taxa de variação do número de vendas. 

Após essa etapa que finaliza ciclo, um novo ciclo recomeça. E, a cada ciclo, a 

profundidade das etapas varia de acordo com a necessidade particular de cada negócio. O aluno 

pode se manter a Jornada na mesma proporção apresentada no curso ou ir explorando novas 

possibilidades e conhecimentos, mas ainda sim seguindo as etapas da Jornada. A progressão 

no processo de entrada no digital é individual, e não existe uma regra para indicar o que é certo 

ou errado. Na Jornada Digital, há apenas um fator inflexível: deve-se seguir todas as etapas em 

ordem, respeitando-se cada nível. 
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4   CURSO 

O curso será presencial, no Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG durante 

uma terça-feira e uma quinta-feira, com a carga horária de 8 horas totais e com o valor de R$ 

200,00. Além dos conteúdos e slides, os alunos receberão alguns materiais que servirão de 

apoio durante o curso. O principal será um workbook físico onde terá todos os tópicos que serão 

discutidos no curso e em sua perspectiva ordem e as principais atividades que serão passadas. 

Além do workbook, serão disponibilizados alguns modelos de arquivo (DOC) para serem 

preenchidos com resultados encontrados na Internet e análises maiores. 

O curso tem o objetivo de apresentar aos alunos o modelo da jornada e as suas possíveis 

aplicações práticas. Ao final dessa etapa, é esperado que o aluno tenha autonomia para aplicar 

os conhecimentos adquiridos para inserir sua marca no meio digital de forma adequada, 

exercendo uma boa comunicação e se apoiando em estratégias de marketing alinhadas às 

necessidades do seu negócio. 

Para melhor compreensão da proposta do curso, foi realizada uma pesquisa on-line por 

meio do provedor de busca Google para a obtenção de um panorama dos cursos semelhantes 

ao que aqui se apresenta. Utilizando as palavras-chave: “curso” + “marketing digital” + 

“microempreendedor”, foram identificados, nos principais resultados, um curso e um material 

com objetivos e público análogos aos do presente projeto, sendo eles: Mapa da Jornada Digital 

oferecido pela agência Conexorama e o curso Marketing com Mídias Sociais oferecido pela 

Sempreende. 

O Mapa da Jornada Digital é um material on-line preenchível que gera um guia para 

fazer um planejamento de marketing digital. Esse material foi desenvolvido por uma agência 

de inbound marketing do Sul, a Conexorama. Nele, são solicitadas algumas informações e 

respostas, como a persona da marca, concorrentes, objetivo e o funil de vendas. A partir do 

preenchimento das informações, ele gera um PDF personalizado com o passo a passo que a 

pessoa deve fazer para montar seu próprio planejamento de marketing digital, dando-se todo o 

processo de forma gratuita. Mesmo não constituindo um curso, o material foi selecionado 

durante a pesquisa para fins comparativos, devido à similaridade da proposta com o presente 

projeto experimental. 

O Marketing com Mídias Sociais é um curso presencial oferecido pela Sempreende, 

uma empresa goiana de cursos e treinamentos voltados para empreendedores. Ele é focado 

exclusivamente para mídias sociais. Entre seus conteúdos aborda definição de público-alvo, 

posicionamento, elaboração de planejamento estratégico, como criar posts, anúncios pagos no 

Facebook e no Instagram, como lidar com reclamações e aplicativos que podem auxiliar. São 
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8 horas de carga horária, com material em PDF, coffee break e material do aluno focado apenas 

para o planejamento estratégico, sendo oferecido pelo valor de de R$ 499,00. Como diferencial, 

possuem grupos no Whatsapp destinado a networking e participação gratuita de futuros cursos 

piloto. Como pré-requisito, deixa claro que não é um curso para iniciantes e que deve-se ter 

um conhecimento prévio de mídias sociais. O público-alvo são empreendedores, profissionais 

liberais e responsáveis pelo gerenciamento das redes sociais da empresa, sendo possível 

observar em seus canais de comunicação, como o Instagram, um público entre 25 e 45 anos. 

Durante a análise do curso e material dos concorrentes, foram constatados alguns pré-

requisitos incompatíveis com o nível do público delimitado.  Em ambos, a aplicação das 

ferramentas de marketing digital apresentadas requer conhecimentos prévios de um público 

que possui pouca familiaridade com os recursos de marketing. A partir dessa observação, é 

possível confirmar a hipótese de que os cursos ofertados na área de marketing digital, 

disponíveis, encontram-se nem sempre na realidade de uma grande parcela de 

microempreendedores, assim como no caso do público em questão (alunos de graduação e 

recém graduados que empreendem ou tem vontade de empreender), ao apresentarem caminhos 

que desconsideram as presentes condições de cada indivíduo. 

Entende-se, aqui, que o processo de conscientização para o uso adequado das 

ferramentas básicas de marketing digital, mais do que os caminhos oferecidos pelas novas 

plataformas, deve considerar as condições de seus potenciais usuários. Dentre os múltiplos 

recursos mapeados durante a pesquisa com potencial de habilitar marcas na construção da 

presença on-line, o projeto busca delimitar aqueles que são compatíveis com as necessidades 

reais de cada micronegócio ou futuro negócio dos alunos. Tendo isso em vista, o diferencial do 

produto desenvolvido no presente projeto, se apresenta na capacidade de respeitar a alteridade 

de seu público, servindo aos seus propósitos diversos, diferentes repertórios e pontos de partida. 

A proposta parte da percepção de que o caminho ideal para cada negócio é único, o que torna 

impossível a formulação de um passo-a-passo capaz de prover uma solução pronta para todos 

os contextos. Daí se encontra a importância da conscientização do aluno do curso para traçar 

seu próprio roteiro tendo o conhecimento de suas possibilidades no futuro. 

Superando as pretensões de definir um roteiro com as respostas definitivas para 

qualquer microempreendedor ou futuro microempreendedor alcançar o sucesso no mundo dos 

negócios, o projeto experimental apresenta um modelo de jornada a partir do qual o usuário 

pode se orientar para traçar o melhor caminho para si futuramente. Trata-se de uma estrutura 

moldável, que se adapta de acordo com as particularidades que se apresentam ao longo de sua 

aplicação. 
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Baseado no modelo de jornada, o curso se divide em fases progressivas, pensadas para 

que o aluno possa avançar em um ritmo compatível com a sua capacidade. Durante o curso, 

todas as atividades serão desenvolvidas pensando em um único negócio, que estará presente no 

caso apresentado, tornando possível o aprendizado da Jornada, independentemente da área de 

atuação do aluno. O curso será ministrado presencialmente, e contará com um material de 

apoio, o workbook, a ser explanado de forma detalhada posteriormente, cujo a proposta é guiar 

a turma ao longo das fases, ajudando a ancorar os conteúdos abordados. Para colaborar com o 

processo de aprendizagem, o projeto experimental se apoiou em elementos lúdicos explorados 

no curso e no workbook, como esforço para tornar a jornada no digital mais didática para o 

público.  

O conceito escolhido é a jornada do peregrino inserido em uma floresta. Trata-se de um 

indivíduo prestes a desbravar um ambiente pouco conhecido, ou desconhecido, por ele mesmo. 

Esse paralelo é feito para tornar todo o processo acessível e de fácil assimilação, visto que o 

universo do marketing digital possui muitos jargões e ferramentas, muitas vezes com 

terminologias em língua estrangeira. Sendo assim, a partir deste conceito, são feitas analogias 

ao universo do marketing digital: o benchmarking se torna “aprendendo com outros 

peregrinos”, a pesquisa mercadológica. 

Os elementos visuais também reforçam o contexto escolhido para abordar o conteúdo, 

como por exemplo a utilização da lupa para representar o processo de pesquisa, a mochila para 

a bagagem intelectual e o canivete para as ferramentas digitais necessárias ao longo da jornada. 

Além do paralelo com o conteúdo em si, o universo do peregrino na floresta também reforça a 

proposta do curso em ser apoio para que o aluno do curso caminhe ao longo da jornada com 

seus próprios pés, enfrentando o desconhecido e trilhando para o fim da jornada - com o 

acompanhamento do curso - com aprendizados estratégicos e não só técnicos. O projeto visa 

romper as possíveis barreiras dos alunos que empreendem ou que gostariam de empreender 

frente aos conteúdos de uma área específica que, por hora, não faz parte de seu repertório: o 

marketing digital. 

4.1 O Produto 

O presente projeto experimental desenvolveu uma estrutura de jornada de gestão do 

marketing digital a partir da qual foi criado um curso básico para alunos de graduação e recém 

graduados da UFG interessados em empreender ou que já empreendem. Para ilustrar a 

experiência, conteúdos, estrutura e conceito do curso foi desenvolvido como produto do projeto 

experimental um material de apoio que será entregue para os alunos do curso. O material de 
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apoio consiste em um workbook, acompanhado por material bônus: um recado de boas-vindas 

nominal em um papel adesivo de bloco de notas, lápis com borracha, caneta e adesivos em 

formato de kit, envolto a um papel pardo amarrado com sisal a ser entregue no início do curso. 

O workbook é um caderno complementar ao curso que possui atividades que colocam em 

prática o conhecimento lecionado. Além disso, o material contém todos os conteúdos de 

maneira resumida, na respectiva ordem da Jornada. No material bônus será entregue alguns 

checklists e organogramas que o aluno poderá responder sobre sua ideia ou negócio e um 

calendário não datado para poder utilizar em seus planejamentos depois do curso. Esse material 

será impresso, colorido, em formato A4 e com uma linguagem escrita e visual facilitada 

adequada ao público. 

Uma vez que cada atividade exige um formato específico, a proposta de um material 

físico dispensa a compra ou desenvolvimento de uma plataforma virtual para a realização dos 

exercícios propostos. 

Além do produto físico, existirão diversos momentos nos quais será necessária a 

utilização da internet no curso, e, para contribuir com a otimização desses momentos, também 

será desenvolvido um documento digital, para ser utilizado no Google Doc ou Microsoft Word, 

para armazenar dados, informações e referências encontradas. Ele será enviado por e-mail 

anterior ao curso e será disponibilizada via QR CODE inserido no material impresso que dará 

acesso à uma pasta da turma no Google Drive contendo o documento mencionado, a versão 

digitalizada do workbook e dos materiais bônus para o aluno ter acesso quando quiser. A pasta 

estará aberta para quem acessar via QR CODE, sendo assim, não é necessário fazer ou acessar 

uma conta do Google Drive para baixar os documentos. 

O objetivo é que o material de apoio seja um manual, otimizando o aprendizado do 

aluno durante o curso. O workbook é projetado para possibilitar o acompanhamento dos 

conteúdos, a ordem trabalhada e o desenvolvimento de atividades em grupo sobre o caso da 

marca Era Só O Que Me Faltava. O modelo de documento on-line em formato DOC ou Word 

que o aluno receberá por e-mail ou acessado via QR CODE, será utilizado para armazenamento 

e organização das informações coletadas ao longo das etapas. O material impresso/físico será 

complementar ao curso e ao material on-line, tendo como proposta melhorar a experiência e o 

aproveitamento do curso, provendo um aparato para consulta, sempre à disposição. 

O conteúdo do workbook tem o intuito de guiar o aluno nas temáticas trabalhadas, 

contendo as atividades necessárias para o desenvolvimento do curso e oferecendo um apoio ao 

possibilitar o acompanhamento do seu progresso, consulta às atividades e conteúdos prévios e 

um glossário com termos técnicos. Em sua estrutura, serão folhas avulsas unidas em uma 
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prancheta, com capa, explicação do modelo da Jornada e do curso, sumário, glossário, 

introdução, conteúdos e atividades das etapas, explicação de próximos passos, e o material 

bônus no final. 

Nas sessões com as etapas da Jornada (pesquisa, análise e diagnóstico, planejamento, 

execução e mensuração), cada conteúdo será identificado com cores, títulos e descrições das 

respectivas etapas, para situar o aluno quando necessário. Assim como conteúdos e 

informações que não se enquadrem nas etapas da jornada, tais como introdução, glossário e 

conteúdos fora da jornada (denominado “você precisa saber antes de continuar” no workbook) 

serão identificados com a cor azul. 

Para facilitar a identificação do aluno com o projeto e apresentar o universo do 

Marketing de forma didática, os conteúdos do curso e do material foram envelopados com uma 

linguagem baseada em um conceito, desenvolvido para formar um elo com o interlocutor ao 

trabalhar elementos já presentes em seu repertório, além de formar uma identidade para o 

projeto. O conceito utilizado tem como ponto de partida a estrutura da Jornada, que permeia o 

projeto experimental como um todo, fundamentando desde o curso, até o material de apoio. 

Sendo assim, a jornada de um peregrino inserido em uma floresta é adotada como rede 

semântica e visual para representar de forma lúdica e didática o conteúdo ensinado. Dessa 

forma, expressões como "explorar", "trilhar", "atalho", "bagagem", "mapeamento de território" 

e elementos visuais como árvores, mochila, lanterna, canivete, caixa de fósforos, mapa e lupa 

serão constantemente utilizados para representar o universo do Marketing Digital. 

O projeto compreende o desenvolvimento de uma identidade visual como prática de 

suma importância para reforçar a credibilidade ao conteúdo proposto. Para tanto, adota-se aqui 

a metodologia utilizada no livro Sistemas de Identidade Visual, de Maria Luísa Peón (2003), 

na qual o projeto se apoia durante o processo de criação do produto. De acordo com a autora, 

uma das funções de um SIV (Sistema de Identidade Visual) é associar o produto a noções de 

solidez, segurança, organização, planificação e univocidade (PEÓN, 2003). 

O desenvolvimento do naming, marca do produto, tipografia, paleta de cores, 

iconografia e grid, são componentes de uma SIV selecionados para o desenvolvimento do 

projeto. Para tanto, aqui é utilizado o conceito de Jornada de um Peregrino Inserido em uma 

Floresta de modo a obter elementos coerentes para a rede semântica e identidade visual do 

produto, levando em conta a otimização de sua funcionalidade: apoiar o curso que tem como 

propósito oferecer, em um formato simples e didático, um conteúdo com validação acadêmica, 

metodologias e ferramentas com um viés estratégico.  
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O processo de naming foi empregado para dar origem aos nomes do curso e do 

workbook. Visou-se a utilização de nomes que atendessem à necessidade de comunicar a 

temática trabalhada, a funcionalidade e o conceito trabalhado em cada item. O nome definido 

para o curso foi Jornada Digital, busca comunicar o grande diferencial do curso, que consiste 

na aplicação dos conteúdos no formato de uma jornada cíclica e progressiva, além de 

comunicar o espaço central no qual o caminho é percorrido: o meio digital. Já para o workbook, 

foi definido o nome Manual de Sobrevivência Digital. O termo ‘’manual’’ faz alusão à 

funcionalidade principal do material, pensado para orientar o aluno ao longo de seu avanço no 

curso; o termo ‘’sobrevivência’’ se pauta no contexto mercadológico, onde se estabelece uma 

competição acirrada, na qual poucos negócios se mantém; e, assim como o curso, se refere ao 

meio digital como o espaço central para o desenvolvimento da Jornada. 

O primeiro componente que forma a identidade visual do produto a ser apresentado 

nesse projeto é a marca. De acordo com Maria Péon (2003), a marca é composta por um 

símbolo e um logotipo. Respectivamente, o símbolo é um sinal gráfico que substitui o registro 

do nome da empresa. E o logotipo é a forma específica que o nome da instituição é registrado 

nas aplicações. Já a marca, é o elemento que identifica uma empresa. O objetivo da marca é 

diferenciar e identificar o produto perante os competidores do mercado. Além de transmitir a 

essência do projeto. 

 

Figura 16 - Marca do curso 

 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019) 

 

A marca do projeto é composta por um símbolo e um logotipo. O símbolo faz referência 

aos selos de acampamento, normalmente representados por uma paisagem natural em um 
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círculo. A partir dessa referência buscou-se adequar os elementos ao contexto do projeto, 

trazendo elementos do universo digital para a paisagem de forma metafórica. Além disso, o 

círculo foi adequado para um balão de conversa, muito comum no meio digital para representar 

a comunicação na internet. As cores utilizadas evocam o contexto de floresta e sua 

organicidade, para o aluno se familiarizar e identificar a temática abordada ao longo de todo o 

curso. 

Figura 17 - Referências inspiração de selo de acampamento 

Fonte: Dreamstime (2019) 

O logotipo, ou seja, a fonte selecionada para o texto da marca, não possui serifa, mas 

possui formato condensado, justamente para evocar o moderno, digital e a seriedade do projeto. 

Em contrapartida, a fonte possui textura e um sutil traço decorativo na lateral das letras 

maiúsculas, buscando representar o lado orgânico, humano e personalizado do projeto. A fonte 

utilizada é denominada Bernier Distressed Regular.  

 

Figura 18 - Fonte utilizada na logo 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019) 

 

A tipografia é selecionada para formar a identidade visual. Há várias definições do 

termo tipografia ao longo da história, mas, de acordo com Lucy Niemeyer (2010) em Tipografia 

- Uma Apresentação, é além de todas as suas definições, a representação visual da linguagem. 

Dessa forma, o termo abrange todo o estudo, criação e aplicação de caracteres, estilos, formatos 

e arranjos visuais das palavras. 

Dentro do universo tipográfico, foram definidas duas fontes com família tipográfica 

diversa. A fonte tipográfica, também chamada de tipo, é uma coleção de caracteres que 

possuem um padrão de desenho e outros atributos. Já a família tipográfica é o conjunto de 
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fontes com variação de peso e corte, podendo existir uma fonte com traço mais espesso e, a mesma 

fonte, com o traço mais fino. As fontes escolhidas para título e texto corrido são, 

respectivamente, Rubik e Maven Pro. Ambas pertencem à família sem serifa, que transmite 

seriedade, modernidade e atemporalidade ao material, evocando os aspectos profissional e 

estratégico do produto. De forma funcional, as fontes do projeto contribuem para a legibilidade 

e fluxo de leitura, tendo em vista que compõem um material com alta carga de informação por 

layout, requerendo o uso de uma fonte tipográfica menos decorativa, incentivando um melhor 

fluxo de leitura.  

Segundo Niemeyer (2010), a tipografia tem a importante função de conduzir o olhar na 

atividade da leitura, facilitando a compreensão da informação contida no texto, além de 

estimular a percepção dos elementos subjacentes ao texto, tornando o entendimento mais 

profundo. 

  

Figura 19 - Fontes escolhidas 

 

 
 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019) 

 

No processo de criação do material, outro elemento visual a ser definido de forma 

estratégica, é a cor. Devido ao seu alto poder de comunicação, de acordo com Modesto Farina 

(1990), a cor é um elemento de código visual autônomo, capaz de expressar significados 

independentemente de suas formas e local de aplicação, sendo uma das principais definições 

na criação de uma identidade visual. 

Para o produto, foi montada uma paleta com oito cores base: azul, verde, marrom, 

amarelo, vermelho, laranja, rosa e roxo. Ao definir essa paleta policromática, o projeto buscou 

transmitir o conceito do produto e constituir a identidade visual, representando a face lúdica e 

criativa do material. As cores azul, verde, marrom, vermelho, laranja e amarelo são 

responsáveis, na maioria das vezes, por ilustrar a organicidade que o universo de floresta e 

natureza possuem. Já as cores rosa e roxo, sendo as mais sintéticas, evocam o digital. Mas 

aplicadas de forma uníssona, ao longo do material, todas as cores representam a criatividade 

do produto e a diversidade do conteúdo proposto, trazendo leveza, didatismo e descontração 
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para o processo de aprendizado.  

Além disso, foi escolhida uma cor para cada etapa da Jornada com o intuito de legendar 

o material e ajudar a guiar o aluno no avanço das etapas, tornando o fluxo de leitura mais 

dinâmico e a consulta no material mais intuitiva. Sendo o verde para representar a pesquisa, a 

cor roxa para Análise e Diagnóstico, o Planejamento representado pela cor rosa, a Execução 

com a cor laranja, a Mensuração ganha o vermelho, materiais genéricos e fora da jornada são 

representados pela cor azul e o material bônus representa-se pelo amarelo. É possível visualizar 

a aplicação no apêndice C. 

Figura 20 - Paleta de cores 

 
Fonte: desenvolvido pelos autores (2019). 

 

Figura 21 - Padronização de cores em cada parte do workbook 

 

 
Fonte: desenvolvido pelos autores (2019). 

 

Para reforçar o conceito da Jornada do Peregrino na Floresta e tornar o conteúdo de 

marketing mais didático, foi desenvolvida uma coleção de ícones para ser aplicada no material. 

Na semiótica, o ícone é um signo visual capaz de representar outro objeto a partir da 

semelhança. Trata-se do elemento visual que pode ser utilizado no lugar do assunto ou ação 

representada, contendo a mesma carga de significado do objeto original. (PEIRCE, 2008). No 

design, os ícones devem ser claros, legíveis e inteligíveis. Para Mullet e Sano:  

Compor um ícone significa simplificar a imagem, excluir detalhes supérfluos, 

valorizar a forma, o equilíbrio, a proporção e a estética. O contraste é 

fundamental para uma boa legibilidade e impacto visual. O ícone deve atrair 

a atenção, ser fácil e imediatamente interpretado pelo usuário (MULLET E 

SANO, 1995, p. 47) 

A importância da iconografia no workbook se dá devido a sua função classificatória e 

de contextualização. A função classificatória deve-se à capacidade dos ícones de condensar 

significados, transmitindo rapidamente as representações das etapas, ferramentas e assuntos 
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específicos abordados no material, como, por exemplo, a utilização da lupa para representar as 

ferramentas de busca. Em sua função de contextualização, é responsável por garantir 

visualmente o paralelo entre o universo do marketing digital com o contexto de uma jornada 

de exploração na floresta, como, por exemplo, o uso do mapa para representar o sumário. 

No presente projeto, a iconografia cumpre o importante papel de evocar o conceito base 

da identidade visual, visto que a representação é feita de forma literal e figurativa, composta 

por traços firmes, retos e simétricos, representando o aspecto estratégico, ao passo que a cor se 

apresenta em elementos abstratos que complementam o ícone, representando a criatividade e a 

extrapolação do conteúdo e estudo do tema para além dos limites do curso. 

 

Figura 22 - Ícones de cores 

 
 

Fonte: desenvolvido pelo autor (2019) 

 

Para que todo o material tenha consistência, organização e fluxo de leitura, foi escolhido 

um grid adequado para desenvolver o produto. O grid é uma estrutura geométrica formada por 

eixos que vão auxiliar a distribuição dos elementos textuais e visuais na superfície. Devido a 

densidade de informações e diversidade de formatos do conteúdo ao longo do material, o grid 

escolhido é modular, oferecendo variadas possibilidades de encaixe sem perder a consistência 

e organização do conteúdo. O grid modular é formado por múltiplas colunas verticais e 

horizontais, seus módulos possibilitam um maior controle do conteúdo e dos espaços menores. 

Não necessariamente precisa-se seguir fielmente a estrutura do grid, ele serve como esqueleto 

para organizar o material mas permite que o designer seja livre para adequar o conteúdo da 

forma que achar mais consistente. Nas figuras 23 e 24, é possível entender a forma do grid 

modular, assim como a aplicação do grid escolhido no workbook desenvolvido. 

 

Figura 23 - Grid modular escolhida 
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Fonte: Livro Grid de Timothy Samara e Denise Bottmann, 2007. 

 

Figura 24 - Aplicação da grid modular 

 

 
 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019) 

 

O material será aplicado em folhas brancas individuais A4 sulfite 90g, com exceção da 

capa que será papel couche 240g. Ambos com impressão colorida. Todas as folhas serão presas 

por um clipe colorido e inseridas na prancheta junto aos materiais bônus e a cartela de adesivos.  

Para envolver todo o produto contendo prancheta, workbook, material bônus, lápis, 

caneta, cartela de adesivos, “post-it” e recadinho, todo material será envolto de papel pardo e 

amarrado com corda de sisal e um adesivo que remete um carimbo escrito “pack de 

sobrevivência”. Para tornar a experiência ainda maior, serão colocadas algumas folhas 

pequenas soltas dentro do material na hora de fechá-los, para remeter à floresta e à jornada. 

A criação desse produto se deu inicialmente pela identificação da necessidade de um 

material de apoio para complementar o curso, guiando o aluno ao longo de seu progresso em 
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sua jornada de marketing digital e fornecendo um suporte para o desenvolvimento de atividades 

práticas. A partir daí, inicia-se uma pesquisa em busca de referências de materiais disponíveis 

no segmento de cursos de marketing digital. Na etapa seguinte, é realizado o planejamento de 

conteúdo por página do material, pautado no conteúdo programático do curso. Posteriormente 

é definido um conceito a partir do qual desenvolve-se a identidade visual, a rede semântica, 

produção textual, layouts, aplicação da identidade visual, desenvolvimentos de outros materiais 

e definição dos formatos dos materiais a serem entregues pensando na experiência dos alunos. 

Após finalizado o processo de criação, é feita a revisão do material completo, solicitação de 

orçamento em gráfica, estudo da viabilidade para produção, ajustes gerais, impressão e, por 

fim, a montagem de todo o material. A produção do material, (compra, impressão, montagem) 

terá um custo de R$ 49,29 por aluno. Os valores detalhados se encontram na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Orçamento do material de apoio entregue ao aluno 

 

Material Quantidade 
Valor em reais 

total 

Lápis com borracha 1 1,51 

Caneta BIC Azul 1 0,67 

Prancheta 1 5,00 

Clipes 1 0,23 

Impressão material 22 folhas 33,00 

Capa material 1 2,00 

Bloco post it 1 0,86 

Cartela de adesivos 1 2,17 

Adesivos complementares 2 0,97 

Corda sisal 1 metro 0,38 

Papel pardo 1 folha 2,5 

  Total: R$ 49,29 

 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019) 

 

Para a definição das etapas do processo, o trabalho busca apoiar na metodologia de 

Fábio Mestriner (2002), baseado em cinco momentos que vão da compreensão geral à execução 

do projeto, sendo elas: O Briefing, O Estudo de Campo, A Estratégia de Design, O Desenho, e 
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A Implantação do Projeto. 

4.2 Plano de Curso 

O plano de curso é um documento no qual se faz referência a todos os processos que 

envolvem um curso: informações básicas, pré-requisitos (caso existam), ementa, objetivos, 

público, conteúdo programático, metodologias, avaliação, cronograma e referências. Para o 

curso do presente projeto experimental, foi desenvolvido o seguinte plano de curso: 

 

Tabela 3 - Plano do curso Jornada Digital Nível 1 

 

PLANO DE CURSO 

Curso Jornada Digital 

Carga horária: 8h MINISTRADO POR: profissional especializado 

EMENTA: comportamento do 

consumidor; propósito; 

relacionamento com o cliente; 

marketing digital; pesquisa de on-line; 

benchmarking; análise de SWOT; 

análise de marketing; marketing de 

conteúdo; funil de vendas; 

planejamento; execução e mensuração. 

OBJETIVO: Conscientizar o aluno 

sobre a importância do marketing 

digital. Desenvolvendo condições de 

refletir sobre as potencialidades do 

digital para seu negócio. 

PÚBLICO: alunos de graduação e 

recém-formados da UFG que já 

empreendem ou possuem vontade de 

empreender, e visualizam no 

marketing digital uma oportunidade de 

potencializar seus futuros ou atuais 

negócios. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

DIA 1: - APRESENTAÇÃO DO CURSO DA TURMA E DA JORNADA. 

- INTRODUÇÃO: apresentação do caso, os meios off-line e on-line, o digital, o comportamento do 

consumidor, desafios da atualidade, propósito, teoria do Círculo Dourado. 

- PESQUISA: Definição, importância, métodos, dicas de ferramentas, pesquisa de mercado adaptada, 

pesquisa de presença on-line, benchmarking adaptado. 

- ANÁLISE: Definição, importância, método de análise SWOT e diagnóstico. 

DIA 2: - RECAPITULAÇÃO 

- PRESENÇA ON-LINE: Definição. 

- MARKETING DE CONTEÚDO: Definição, a importância.  

- FUNIL DE VENDAS: definição, importância. 

- PLANEJAMENTO: Definição, importância, objetivo, planejamento macro e planejamento micro. 

- EXECUÇÃO: Definição, (RE) estruturação importância, métodos, e dicas de ferramentas. 

- MENSURAÇÃO: Definição, importância e métodos. 

- DÚVIDAS E ENCERRAMENTO. 

METODOLOGIA: As aulas serão expositivas-dialogadas, atividades práticas e orientações. 

AVALIAÇÃO: Como forma de avaliar será considerado 75% da presença total. 

REFERÊNCIAS:  

Sulz (2019) 

Princípios de Marketing. Kotler e Armstrong. (2007) 

Administração de marketing. Kotler e Keller. (2003) 

Marketing 4.0. Kotler, Kartajaya, Iwan (2010) 

 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019) 
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 4.3 Pretensões Estratégicas 

O curso é um produto/serviço com possíveis fins lucrativos, é preciso levar em conta 

alguns processos mercadológicos essenciais para garantir a sua viabilidade. A gestão de um 

negócio exige estudos, planejamentos estratégicos, comunicação, marketing, CRM (customer 

relationship management, traduzido como Gestão de Relacionamento com o Cliente), pós-

vendas, recurso financeiro, e recurso humano 

O processo dos cursos seguirá algumas estratégias para os alunos com o intuito de 

melhorar o atendimento e experiência do cliente. Dessa forma, após o aluno adquirir a 

inscrição, ele receberá um e-mail confirmando a inscrição, informando o que será necessário 

levar, com uma mensagem personalizada dizendo que aguarda ansiosamente ele até o dia do 

curso e com um formulário simples para ele preencher com algumas informações pessoais e 

um resumo do que faz. No dia do curso, será enviado uma mensagem via WhatApp para os 

alunos com um PDF do resumo de quem estará no curso de acordo com as respostas do 

formulário, a localização, confirmação das informações básicas e um link para um grupo da 

turma na mesma plataforma para caso queira entrar.  

O PDF enviado pelo WhatsApp terá o nome de todos os alunos, as redes sociais que 

escolherem compartilhar e um pequeno parágrafo explicando o que ele faz. Isso servirá para 

incentivar o networking no curso, onde os alunos saberão as áreas de atuação e/ou interesse de 

outros alunos. Dessa forma, um colega de turma pode ter um negócio ou um conhecimento que 

pode ajudar no negócio de outro aluno. O grupo no WhatsApp servirá para facilitar a 

comunicação com a turma como um todo, será um lugar para fomentar networking, auxiliar os 

(ex) alunos e será nutrido semanalmente com conteúdos, pesquisas e sites interessantes para o 

grupo. 

Quando os alunos chegarem no local, passarão pelo credenciamento, onde preencherão 

uma lista de presença e receberão o material de apoio curso. Na sala do curso, enquanto não se 

inicia, terá música ambiente até o tempo definido para os alunos chegarem. Também haverá 

água e café disponíveis o tempo todo dentro da sala. Após uma hora e trinta minutos do curso 

iniciado, haverá um intervalo de 20 minutos para que os alunos possam usufruir dos banheiros, 

descansar e terá um lanche simples disponível. 

No segundo dia do curso, a estrutura seguirá semelhante ao primeiro dia, com a única 

diferença de não haver o credenciamento e incluir um momento para tirar uma foto com toda 

a turma no final do curso. Após até uma semana depois do término curso, serão enviados por 

e-mail os certificados, o acesso para as fotos tiradas durante curso, um formulário de avaliação 
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do curso (via Google Forms20) e uma mensagem agradecendo a presença. 

 Pensando na comunicação, os canais de comunicação escolhidos foram o Instagram, 

website, e-mail e WhatsApp. O Instagram será o canal que visará mais nutrição do canal com 

conteúdo, divulgação e relacionamento com os usuários; o site será o canal com as informações 

gerais dos cursos, específicas de cada curso e onde será possível ser encaminhado para 

inscrições dos cursos; o e-mail servirá como um canal de comunicação mais formal do que o 

WhatsApp, passando sempre informações oficiais; e o WhatsApp será o canal voltado para 

facilitar o contato com o público que se interessar pelo curso e com os alunos e ex-alunos.  

 Como a jornada foi desenvolvida para auxiliar alunos de graduação e recém graduados 

que empreendem ou tem interesse em empreender, a comunicação seguirá com a mesma 

vertente, onde produzirá conteúdos que possam auxiliá-los. Essa produção de conteúdo foi 

pensada devido ao Inbound Marketing que inclui o Marketing de Conteúdo em suas estratégias, 

na qual a comunicação se inspirou para que o público se sinta atraído pela relevância dos 

conteúdos para ele. Aproveitando do interesse do público, com uma proposta do Inbound 

Marketing, serão desenvolvidos infoprodutos com o intuito de captar leads que poderão ser 

contatados via e-mail marketing, via Instagram ou WhatsApp para oferecer o curso. 

Pensando nas vendas do curso, serão utilizados os canais de comunicação escolhidos e 

poderá haver a possibilidade de pedir auxílio na divulgação com alguma marca parceira quando 

houver. A partir de um mês antes do curso, será divulgado por meio de postagens nas mídias 

sociais, no site, via e-mail e WhatsApp. 

A perspectiva é que o projeto do curso Jornada Digital desenvolvida, comece no início 

de 2020.  No segundo semestre será oferecido um workshop básico de 2 horas sobre a jornada 

e suas etapas em um valor menor do que o curso em questão com o intuito de captar possíveis 

interessados para o curso e possibilitar o acesso à jornada para mais pessoas. Ainda no segundo 

semestre, ocorrerá a segunda turma do curso. Além disso, ao longo do ano, serão oferecidos 

conteúdos e infoprodutos simples e de conhecimento básico para captar leads, interessados nos 

assuntos oferecidos que poderão ser futuros alunos e dessa forma poder contatá-los oferecendo 

o curso. 

4.4 Necessidades técnicas 

Para viabilizar o curso, alguns recursos foram cotados e destacados, envolvendo desde 

 
20 Google Forms: serviço gratuito para criar formulários online para realização de pesquisas quantitativas e 

qualitativas, por meio de questões discursivas, de múltipla escolha, avaliações em escala numérica, dentre 

outras opções. Endereço eletrônico: https://www.google.com/forms/about/ 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-forms.html
https://www.google.com/forms/about/
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o local físico, materiais e lanches. Essas informações são essenciais para orçar os cursos, 

entendendo seu valor de custo e valor de lucro possível para que defina o valor da inscrição do 

curso. 

A proposta é que o curso aconteça no Centro de Empreendedorismo e Incubação da 

UFG do Setor Universitário, por ser um local mais próximo e familiar ao público-alvo do que 

locais externos à Universidade. O curso aconteceria em uma de suas salas de treinamento que 

possuem mesas e cadeiras para 20 alunos, mesa do professor e cadeira, ar condicionado, 

projetor e quadro. O CEI ainda conta com estacionamento, internet via wi-fi, banheiros, 

segurança e espaço de convivência com puffes. A sala possui o valor de R$ 70,00 a hora, 

totalizando R$ 560,00 os dois dias de curso e a disponibilidade do horário deve ser conferida 

anteriormente com a equipe. 

A quantidade de alunos é essencial para a viabilidade do curso. Além de cobrir os gastos 

investidos, a quantidade também é pensada para oferecer conforto e atendimento personalizado 

para cada um. Dessa forma, o mínimo de alunos inscritos para que o curso aconteça é de 15 

pessoas e o máximo de 18. Essa quantidade máxima visa não lotar a capacidade da sala em que 

o curso será ministrado, havendo dessa forma um espaço onde estará água e café disponível 

para os alunos durante o curso. Com isso, o aluno não precisa se retirar da sala para tomar água 

ou um café e perder o conteúdo. Já a quantidade mínima de 15 alunos visa viabilizar o curso 

em relação a seus custos fixos que logo serão mencionados. Dessa forma, com essa quantidade 

de alunos, o curso consegue acontecer sem prejudicar financeiramente, a aquisição de materiais 

e outros custos. 

Pensando no cronograma de dias nos quais o curso acontecerá, foi selecionada a terça-

feira e quinta-feira, da mesma semana, no horário das 18h30 às 22h30. Essa definição é 

estabelecida a fim de proporcionar um horário mais democrático, considerando que alunos em 

potencial ocupam o período da manhã e da tarde com trabalho de carga horária fixa ou o próprio 

negócio. 

Além disso, a divisão do conteúdo em dois dias espaçados é pensada para aliviar o 

aluno da carga de conteúdo oferecida, além de sugerir que no dia livre entre os dois momentos 

de curso ele possa colocar algumas atividades aprendidas em prática, caso queira. 

Para a viabilidade do curso, materiais e equipamentos necessários também são cotados 

no planejamento do evento. Entre eles: adaptador de tomada, régua de extensão, um notebook 

para o professor. 

O presente projeto visou desenvolver também um material de apoio para o aluno. Ele 

foi constituído de um workbook, material bônus, cartela de adesivos, caneta bic azul, lápis com 
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borracha, folhas de “post-it”, recado em papel “post-it”, papel pardo, corda de sisal e folhas. 

Esse material foi orçado como mostrado e custará R$ 49,29 por kit. 

Será montada uma mesa com café e água no canto da sala de aula. Além disso, há um 

momento de intervalo, no qual serão oferecidos salgadinhos de diversos sabores e, também, 

suco e refrigerante. Haverá também copos e guardanapos, para dar suporte. O valor desses 

materiais corresponde a R$ 81,86 ao dia, totalizando R$163,72. 

Será necessária uma pessoa para ser apoio durante o curso. Essa pessoa poderá ser 

disponibilizada pelo local ou freelancer. Ela fará no credenciamento, o café, organizará o 

lanche, repor água e cafés dentro da sala e gravar vídeos curtos para o Instagram. Caso seja 

freelancer será R$ 80,00 por dia de curso. 

Para o registro do evento, visando as imagens necessárias para a produção de conteúdo 

e material de divulgação para as próximas edições, será contratado um fotógrafo por uma hora 

em cada dia de evento. A esse profissional, será destinado o valor de R$ 100,00 ao dia, 

totalizando R$ 200,00. A hora/aula do professor será equivalente a R$ 93,75, totalizando R$ 

750,00 ao final do curso. 

O lucro do evento, isto é, o valor total das inscrições tirando os gastos fixos como 

exposto na tabela 4 e o custo do material do aluno exposto na tabela 3, será destinado ao 

material de divulgação para as próximas edições, materiais extras e outros gastos de marketing 

que podem ser requeridos no futuro. 

Para calcular o valor do curso, o valor total de gastos fixos foi levantado e dividido por 

uma quantidade mínima de alunos para alcançar um valor compatível à proposta, à entrega do 

curso e ao público-alvo. Dessa forma, o valor de gastos fixos de R$ 1833,72 dividido para 

quinze (15) alunos, resulta em R$ 122,24 por aluno. E somando o material que ele receberá, no 

valor de R$49,29, fica R$ 171,53 por aluno. Porém como será necessário o curso obter lucro 

para continuar sua divulgação e crescimento, foi destinado o valor de R$ 28,47 a mais dentro 

do valor da inscrição para ser uma verba do curso. Com isso, o valor da inscrição do curso é de 

R$200,00. Com o mínimo de 15 alunos para viabilizar o curso. A quantidade excedente de 

alunos, entrará como valor do material e o restante entrará como lucro do curso. Assim, o valor 

mínimo de lucro que será destinado às verbas mencionadas anteriormente, é de R$ 427,05; 

podendo ter um adicional de R$ 452,13 dos alunos excedentes, totalizando um lucro de R$ 

979,18 com turma cheia. 

Tabela 4 - Orçamento dos gastos fixos do curso 
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Gasto fixos Quantidade Valor total 

Local 8h 560 

Pó de café 1 pacote 9 

Copo 180ml 1 pacote 5,8 

Copo para café 1 pacote 2,8 

Guardanapo 2 pacote 3 

Refrigerante 4 und. (1,5L) 25,56 

Suco 4 und. (1L) 17,56 

Salgadinho 2 centos 100 

Auxiliar 2 dias 160 

Fotógrafo 2h 200 

Professor 8h 750 

  Total: R$ 1833,72 

 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Partindo da análise das configurações das relações de consumo na era digital, o presente 

projeto experimental visou traçar um caminho para a inserção assertiva de um micronegócio 

no meio digital. Para tanto, foi idealizado e desenvolvido um curso de marketing digital básico 

e um material de apoio para alunos de graduação da UFG com interesse em empreendedorismo. 

Orientado pelo objetivo de conscientizar o público-alvo acerca da importância do marketing 

digital, buscou-se, por meio do curso, desmistificar os recursos digitais básicos, considerando 

as diferentes realidades do público-alvo. O curso e o material de apoio foram pensados para 

entregar os conteúdos básicos de forma didática com apoio de elementos lúdicos, visando 

atender uma parcela de pessoas sem formação na área, que carecem de orientação para 

posicionarem os seus negócios e obterem vantagem competitiva no mercado por meio de 

estratégias assertivas no digital. 

No presente trabalho foi possível reconhecer as potencialidades dos meios on-line e off-

line, em diálogo com Philip Kotler, entendendo o marketing como um processo em constante 

transformação, e com Seth Godin, reconhecendo que o marketing digital e o marketing 

tradicional são complementares e precisam estar em ressonância. Foi defendido que a escolha 

do conjunto de recursos de marketing para um negócio deve levar em conta os diversos fatores 

que constroem a sua individualidade. 

Por meio das pesquisas e análises realizadas ao longo do trabalho, foi possível perceber 

a oportunidade que se apresenta no cenário atual, no qual a importância do marketing digital 

para a sobrevivência dos negócios se comprova, dia após dia, havendo uma crescente demanda 

interessados no assunto. Dessa forma, entende-se o curso e material de apoio como relevantes, 

além de viáveis, considerando que o valor estabelecido para a matrícula se encaixa nos 

parâmetros do mercado, estando abaixo da média cobrada em seu segmento, atendendo a todas 

as condições para o funcionamento do curso, além de contar com uma margem de lucro.  

Vislumbra-se que, além do curso de nível básico proposto, o modelo de Jornada tem a 

potencialidade de viabilizar cursos em níveis superiores, com conteúdos mais avançados. 

Tendo em vista os recursos de marketing existentes na atualidade, o trabalho entende que se 

faz possível o desdobramento da Jornada em cursos de nível 2 (intermediário) e 3 (avançado). 

Entende-se como viável o desenvolvimento e aplicação de um curso de nível 

intermediário para o microempreendedor com um negócio já inserido no digital, com uma 

presença online adequada, podendo ser facilmente encontrado na internet, tendo disponíveis 

informações de contato, serviço e/ou produtos de forma clara, plataformas atualizadas, uma 
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comunicação adequada ao seu segmento e capacidade para identificar ameaças e 

oportunidades. Entende-se que, a partir desses pré-requisitos, se torna interessante a realização 

de investimento em anúncios on-line pagos, como o Google Ads, Facebook Ads e afins, 

conteúdo mais aprofundados, novos recursos para o site, ações no meio digital e um sistema de 

captação de leads simples. Após o desenvolvimento do nível 2, o nível avançado pode se tornar 

uma proposta viável para o microempreendedor. Neste nível, entende-se que o negócio já 

estaria estruturado para se beneficiar de recursos mais avançados de marketing, como SEO, 

Copywriter, automação de marketing, captação de leads bem desenvolvida. Em cada um dos 

níveis, as etapas da Jornada (Pesquisa, Análise e Diagnóstico, Planejamento e Mensuração) 

serão aplicadas, se adaptando à complexidade e necessidades do micronegócio. 

Compreende-se que o digital está em um processo de mudança constante e acelerado, 

trazendo a necessidade de modificações, otimizações e inovações constantes. Para além dos 3 

níveis idealizados, ao passo que novos recursos de marketing surgem, o modelo pode ser 

adaptado para englobar etapas mais elaboradas, abrangendo conhecimentos em novos 

patamares.  Enxerga-se aqui a transformação da Jornada se dá em paralelo ao processo de 

transformação do marketing, do comportamento do consumidor e da publicidade. Sendo assim, 

não é possível estabelecer aqui um limite para a aplicação da Jornada, o que revela nesse 

modelo um potencial para guiar negócios em diversos locais no tempo e espaço. 

 

Conclui-se aqui que o objetivo de tornar o marketing um universo mais compreensível 

para o microempreendedor foi alcançado. Percebe-se no projeto experimental a capacidade 

de   apresentar o marketing digital como um recurso relevante e viável para os micronegócios, 

que pode ser adaptado para servir aos diferentes conjuntos de particularidades, e no qual vale 

a pena investir. 
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APÊNDICE A – Tabela das Ferramentas Levantadas para a Jornada 

 

NOME TIPO O QUE FAZ Valor Teste 

think with 

google 
site 

artigos do google sobre consumo, 

comportamento e marketing 
free   

google trends 
ferramen

ta site 

site que permite pesquisar a taxa e 

assuntos de pesquisas e 

lugares/tempo 

free   

rd station 
site e 

software 

software de automação e CRM + 

conteúdo site free 
pago sim 

rock content 
site e 

software 

plataforma de gerenciamento de 

marketing e marketing de conteúdo 

+ conteúdo site free 

pago   

freepik 
ferramen

ta site 
banco de vetor, fotos e templates  pago e free   

mlabs 
ferramen

ta site 
gestão de redes sociais pago sim 

over app design e templates pago e free   

mindly app  mapa mental free   

evernote 
app e 

site 
organização pago e free   

google 

planilhas 

app e 

site 
permite criar planilhas free   

google doc 
app e 

site 
permite escrever documentos free   

drop box 
site e 

app 

armazenamento e compatilhamento 

de arquivo 
pago e free   

google drive  e app 
armazenamento e compatilhamento 

de arquivo 
pago e free   

adobe spark 

video 
app edição de video pago e free   

adobe clipe app edição de video pago e free   

inshot app edição de video pago e free   

flipagram app edição de video pago e free   

vscocam app edição foto pago e free   

app for type app edição de video com motion pago e free   

unum app organização feed pago e free   

sparkpost app design e templates  pago e free   

repost app repostar no instagram pago e free   

followers app controle de seguidores  pago e free   

storyluxe app design stories e templates pago e free   

wix site cria site pago e free   

when to post app 
melhor horário para postar  e 

informações do instagram 
pago e free   

hotjar 
ferramen

ta 
análise de site e mapa de calor pago sim 

wordpress 
ferramen

ta 
cria site e gerencia pago e free   
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later app agendamento de post free   

buzzsumo site 

pesquisa os links mais 

compartilhados e identifica 

influenciadores 

free   

prezi 
site e 

app 
cria apresentações pago e free   

unfold app design e molduras pago e free   

gerenciagram 
site e 

app 
gerenciamento de rede social pago sim 

picsart app edição de foto e colagem pago e free   

lightromm  
software 

e app 
edição de imagem free   

airbrush app edição de foto pago e free   

vue app edição de video pago e free   

filmr app edição de foto e vídeo free   

runrunit 
site e 

app 
gerenciador de tarefas e projetos pago sim 

AgoraPulse 
site e 

app 
gerenciador de mídias sociais pago sim 

V-tracker 
site e 

app 
monitora mídias sociais pago não 

snapseed app Edição de fotos e imagens free   

reports+ app Dados do instagram pago e free   

superdigital 
site e 

app 

conta digital e criação de cartão pré-

pago 
pago e free   

Mindmeister 
site e 

app 

Fazer brainstorming com os times 

(online) e contruir mapas mentais 
pago e free   

Trello 
site e 

app 
Organizar e gerenciar projetos pago e free   

Asana 
site e 

app 
Gerenciar projetos em equipe pago free 

Todoist 
app e 

site 
Gerenciamento de tarefas pago e free   

Toggl 
app e 

site 
Traquear horas trabalhadas pago não 

Calendly 
app e 

site 
Marcar reuniões direto na agenda pago e free   

Skype 

app e 

program

a 

Fazer chamadas de voz e vídeo free   

Hangouts 
app e 

site 
Fazer chamadas de voz e vídeo free   

Doodle 
app e 

site 

Agendar um evento ou reunião com 

várias pessoas 
pago sim 

Libre Office 
program

a 

Criar e editar textos, planilhas e 

apresentações 
free   

Canvas 
site e 

app 

Criar e editar convites, flyers, 

apresentações 
pago e free   
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OTranscribe app Transcrever arquivos de áudio free   

Slides 

Carnival 
site 

Templates para criar apresentações 

legais 
free   

Typeform site Fazer pesquisas online free   

Google 

Keyword 

Planner 

site 
Pesquisas de palavra-chave e 

tendências 
free   

Google 

Analytics 

site e 

app 
Monitoramento de websites free   

Avaliador de 

Títulos 
site 

Verificar a qualidade do seu título 

para SEO 
free   

Mautic site 
Email Marketing e automação de 

Marketing 
free   

Gerador de 

assuntos de 

email 

site 
Criar assuntos para qualquer disparo 

de email marketing 
free   

Gerador de 

personas 
site 

Criar personas para qualquer 

negócio 
free   

Share Link 

Generator 
site 

Gerar links de compartilhamento em 

redes sociais 
free   

E-goi site 
Email Marketing e automação de 

Marketing 
pago não 

Buffer 
site e 

app 
Gerenciamento de mídias sociais pago não 

Mailchimp 
site e 

app 
Automação de Marketing pago e free   

Hootsuite 
site e 

app 
Gerenciamento de mídias sociais pago sim 

SEMRush site 
Análise de palavras-chave, domínio 

e concorrentes 
pago sim 

Pushcrew site Enviar notificações push pago e free   

Pixlr 
site e 

app 
Editor de fotos e imagens pago e free   

Afterlight app Editor de fotos e imagens pago não 

Adobe Color 

Wheel 
site Criar escalas de cores  free   

Crello site Edição de imagens online pago e free   

Adobe 

InDesign 

program

a e app 
Diagramação e editoração pago e free   

Adobe 

Photoshop 

program

a e app 
Edição de fotos e imagens pago e free   

Adobe 

Illustrator 

program

a e app 
Criação de imagens e ilustrações pago e free   

Google 

Drive 

site e 

app 

Armazenamento na nuvem e backup 

de arquivos 
pago e free   

Scanbot app Digitalizar documentos pago e free   

Cam Scanner app Digitalizar documentos pago e free   

Zapier site Fazer integrações entre ferramentas pago e free   
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slack 
site e 

app 

Comunicação entre grupos de 

trabalho 
pago e free   

pinterest site busca de referências free   

influencerma

rketinghub.c

om/instagra

m-money-

calculator/  

site 
calculador de engajamento e valor 

de post 
free   

colorkuler site 
mostra as paletas de cores do perfil 

do instagram 
free   

facebook 

audience 

insights 

site informações sobre o público free   

capitan 

growth 
site  pago sim 

answer the 

public 
site 

pesquisa palavras chave e as 

pesquisas dentro dos assuntos 
free   

lead lovers site  automação pago sim 

hotmart site  

plataforma EAD (para vender, 

assistir, comprar e divulgar cursos e 

conteúdos online) 

pago e free   

sympla 
site e 

app 

Criar, organizar, gerir e divulgar 

eventos 
pago e free   

klick pages site 
para lançar e construir landing 

pages 
pago não 

dialogflow site chatboot pago e free   

whatsapp 

bussiness 

site e 

app 
whatsapp para negócios free   

experiments 

with google 
site mostra experimentos free   

display 

purpose 
site pesquisa de # free   

all hashtag site pesquisa de # free   

bume.io site Automação para Instagram pago sim 

behance 
mídias 

sociais 
portifólio free   

videoleap app edição de vídeo pago e free   

quik app edição de vídeo free   

vont app coloca texto em vídeos pago e free   

bazaart app edição de imagem pago e free   

iclips site gestão de agência pago sim 

unsplash app/site banco de imagens pago e free   

storyart app templates para stories pago e free   

griddy app divide fotos em grid free   

viva video app edição de vídeo free   

medium 
mídias 

sociais 

para publicação e leitura de textos e 

artigos 
free   

https://influencermarketinghub.com/instagram-money-calculator/
https://influencermarketinghub.com/instagram-money-calculator/
https://influencermarketinghub.com/instagram-money-calculator/
https://influencermarketinghub.com/instagram-money-calculator/
https://influencermarketinghub.com/instagram-money-calculator/
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linkedin 
mídias 

sociais 

Rede social com foco no 

profissional 
pago e free   

analisegram site Gera relatório para o Instagram free   

social blade site 
rastreia e analisa dados das mídias 

sociais (foco no youtube) 
free   

leetags 
site e 

app 
pesquisa de # pago e free   

google 

alertas 
site 

manda alerta sempre que houver 

atualização sobre um tema 
free   

google 

agenda 

site e 

app 

agenda com possibilidade de 

compartilhamento 
free   

google keep 
site e 

app 

bloco de notas compartilhado e 

ligado ao gmail 
free   

google meu 

negocio 
site gerencia a presença no google free   

google 

search 

console 

site 
verifica e melhora visibilidade de 

sites 
free   

google maps 
site e 

app 

GPS e rede social de avaliação de 

local 
free   

google store 
site e 

app 
loja de apps free   

google 
site e 

app 
pesquisa free   

google 

suggest 
site 

sugestão de conteúdo na pesquisa 

do google 
free   

google tool 

bar 

ferramen

ta 

barra de pesquisa q pode ser 

instalada na página 
free   

google 

translat 

site e 

app 
tradutor do google free   

google 

zeitgeist 
site 

mostra as palavras mais pesquisada 

dos paises 
free   

google 

consumer 

barometer 

site 
pesquisa de comportamento e 

consumo 
free   

google test 

my site 
site testa a performance do site free   

google 

mobile speed 

scorecard 

site testa a velocidade do site free   

google 

adsense 

site e 

app 

disponibiliza lugares para Ads nos 

sites 
free   

google 

correlate 
site 

faz correlação entre dados 

pesquisados 
free   

how sociable site monitora rede social e métricas 2   

quintly site monitora rede social e métricas pago sim 

free review 

monitoring 
site monitoramento free   
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knowem site 
confere nomes disponiveis em sites 

e redes sociais 
free   

bitly site encurta e monitora url free   

keyhole site monitora redes sociais free   

sway.y site sugestão de conteúdo free   

similar site site monitora a concorrencia free   

tweriod site bons horarios para postar no twitter free   

twitter 
rede 

social 
rede social de microblogging free   

instagram 
rede 

social 

rede social de compartilhamento de 

foto e vídeos 
free   

youtube 
rede 

social 
compartilhameno de vídeo pago e free   

facebook  
rede 

social 

rede social de compartilhamento de 

fotos, vídeos e textos 
free   

foursquare 
rede 

social 

rede social de microblogging para 

descobrir lugares 
free   

tiktok 
rede 

social 
compartilhamento de vídeos curtos free   

mewe 
rede 

social 
similar ao facebook free   

reddit 
rede 

social 
rede social de foruns free   

salesforce Software software de CRM pago sim 

oracle sotware banco e gerenciamento de dados pago não 

xobni software gerencia o outlook free   

Paint.net sotware Edição de fotos e imagens free   

apache 

openoffice 
software 

cria documentos, planilhas, 

apresentações e ilustrações 
free   

pipe drive software gestão de vendas pago sim 

Keyword 

Tool 
site busca de palavras chave free   

 BuzzBundle site monitora a internet free   

rapportive site monitora os contatos do gmail free   

easel.ly site cria infográficos free   

everypost app gerencia redes sociais free   

boardreader site monitora foruns de discussão free   

tagdef site explica # free   

Swarm 
rede 

social 

rede social de microblogging para 

fazer checking em lugares 
free   

Fanpagekarm

a 
site monitora o facebook pago sim 

post planner site planejador de post para facebook free   

addictomatic site monitora palavrras-chave free   

icerocket site 
monitora palavrras-chave e menções 

em blog, facebook e twitter 
free   

piktochart site cria inforgráficos free   
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mention site gerenciamento de reputação online pago sim 

feedly site monitora conteúdo free   

pocket app armazenamento de conteúdo free   

linktree site página que compila urls pago e free   
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APÊNDICE B – Termo de Responsabilidade Uso do Caso Era Só O Que Me Faltava 
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APÊNDICE C – Workbook desenvolvido 
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APÊNDICE D – Cartela de Adesivos 
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APÊNDICE E – Material Bônus
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GLOSSÁRIO 

Audiência: parte de um público que está dando atenção a algum conteúdo. 

B2B: abreviação do termo inglês Business-to-Bussiness, traduzido com “de negócios para 

negócios”, são negócios que possuem serviços ou produtos focados para outros negócios. 

Benchmarking: ferramenta utilizada em Administração e Marketing que busca as melhores 

práticas em algo dentro de uma empresa e que servirá como inspiração para melhorias internas 

de um negócio. 

Big Data: é uma forma de filtrar, analisar e obter respostas a partir de grandes volumes de 

dados armazenados. Esse processo é feito por máquinas, uma vez que o volume de dados supera 

a capacidade humana de análise do mesmo. 

Branding:  gestão da marca de uma empresa ou pessoa (branding pessoal). A marca envolve 

todos os sentidos e significados visuais ou não que o negócio tem e possa ter que representam 

seus produtos e serviços. 

Briefing: documento com informações e dados coletados em uma reunião. Esse documento 

servirá como norteador para o trabalho desenvolvido. Geralmente utilizado dentro das áreas de 

Design, Publicidade, Relações Públicas e Administração. 

Copywriter: profissional responsável por produzir de conteúdos direcionados para a 

conversão, levando o leitor para uma ação específica.  

Customer relationship management (CRM): traduzido como gestão de relacionamento com 

o cliente, é uma ferramenta que classifica e automatiza as funções e pontos de contato com o 

cliente. 

Database: ferramenta de marketing que utiliza recursos de tecnologia, seleção de segmentos 

de consumidores e análises para desenvolver dados e respostas específicas sobre os 

consumidores e o mercado. 

Demo: é uma versão de demonstração de um programa, aplicativo, jogo ou música. Ele pode 

disponibilizar de forma gratuita o conteúdo por tempo determinado ou disponibilizar uma parte 

do conteúdo que demonstre o funcionamento/capacidade dele. 

Desk Research: pesquisa realizada apenas via desktop, ou seja, apenas via computador 

utilizando a internet utilizando pesquisas e fontes secundárias. 

E-mail Marketing: ferramenta que utiliza o e-mail como canal direto de marketing. Ela possui 

um processo de estudo do público, modelos, sequências e análise de retorno. 

Infoprodutos: é um produto digital que pode ser disponibilizado gratuitamente ou vendido. 

Pode ter diversos formatos como vídeos, aplicativos, documentos ou e-books. 
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Inbound Marketing: também conhecido como marketing de atração é uma ferramenta que 

visa atrair o público-alvo através de conteúdos úteis e personalizados (marketing de conteúdo). 

Leads: contatos que mostram interesse em um serviço ou produto. Eles estão mais propensos 

a tornarem-se clientes efetuando a compra. 

Mix de marketing: é um conjunto de ferramentas que influenciam os consumidores e as 

vendas. Existem várias fórmulas, mas a tradicional são os 4P’s: produto, preço, ponto e 

promoção. 

Marketing de Conteúdo: ferramenta que desenvolve conteúdos personalizados para os 

clientes. Os conteúdos podem ser de inúmeros formatos, sendo úteis ao público e 

compartilhados nos canais de comunicação da empresa. 

Naming: é um método de desenvolvimento e criação de um nome de um produto, serviço ou 

empresa, traduzido como “nomear”. 

Networking: é uma rede de relacionamento com contatos que podem ser úteis a um negócio 

ou à alguém. 

Público-alvo: segmento que possuem as mesmas características e que são alvo de alguma 

mensagem, estratégia ou ação. 

QR CODE: tipo de código de barras que utiliza uma estrutura bidimensional; é facilmente 

escaneável através de celulares com câmeras e aplicativos. Seu código pode levar para 

endereços eletrônicos, informações, textos, e-mails, vídeos, imagens e localizações. 

Small Data:  é uma forma de filtrar, analisar e obter respostas a partir de um pequeno volume 

de dados armazenados. Esse processo é possível ser feito por seres humanos, uma vez que o 

volume de dados é baixo, tornando-o compreensível e interpretável sem a utilização de 

máquinas. 

Telegram: aplicativo multiplataforma de troca de mensagens, vídeo chamadas, imagens, 

arquivos e áudio entre os usuários do Telegram. 

WhatsApp: aplicativo multiplataforma de troca de mensagens, vídeo chamadas, imagens, 

arquivos e áudio entre os usuários de smartphone. 

 

WI-FI: abreviação de “Wireless Fidelity” traduzido como “fidelidade sem fio”. É uma forma 

de tecnologia que transmite ondas e informações sem a utilização de fios, geralmente utilizada 

para disponibilizar internet sem fio. 

Workaholic: termo definido para pessoas que são viciadas em trabalhar. 

 


