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Resumo 

Com o advento da internet e da globalização, as organizações viram-se necessitadas 
de rever suas Metodologias de marketing utilizando-se do meio digital. Nesse 
contexto, este trabalho teve como objetivo geral identificar as principais Metodologias 
de marketing digital utilizadas para segmentação de mercado em instituições de 
ensino superior no Brasil. O trabalho inicia-se com uma revisão teórica, baseada nos 
principais temas que foram utilizados como referência para a dissertação, tais como 
Gestão Estratégica de Marketing, incluindo Segmentação de Mercado, Estratégias de 
Seleção de Mercado-Alvo e Estratégias de Posicionamento, além de Marketing na 
Internet, compreendendo Marketing Digital, suas métricas e ferramentas. Para a 
realização deste estudo de casos múltiplos, utilizou-se a metodologia de pesquisa 
qualitativa, básica e descritiva, em uma pesquisa online, realizada com dez gestores 
de marketing e/ou gestores responsáveis pelo marketing em instituições de ensino do 
Brasil que utilizam a metodologia de marketing digital. Como resultado da pesquisa, 
através da análise dos dados, foi possível identificar os principais fatores relativos à 
segmentação (níveis, bases e variáveis), assim como as principais métricas e 
ferramentas de marketing digital utilizadas. Além disso, identificaram-se os principais 
motivos que levaram as instituições a adotar o marketing digital, o modo pelo qual a 
implantação foi planejada e estruturada e também os impactos da adoção do 
marketing digital. 
 
Palavras-chave: marketing digital, segmentação, instituição de ensino, ferramentas e 
métricas do marketing digital. 
  



Abstract 

With the advent of the internet and globalization, organizations have found themselves 
having to review their marketing methodologies using the digital medium. In this 
context, this work aimed at identifying the main digital marketing methodologies used 
for market segmentation in higher education institutions in Brazil. The work is initiated 
with a theoretical review, based on the main themes that were used as reference for 
this project, such as Strategic Marketing Management including Market Segmentation, 
Target Market Selection Strategies and Positioning Strategies, as well as Internet 
Marketing, including Digital Marketing, its metrics and tools. For the accomplishment 
of this multi-case study, the qualitative, basic and descriptive research methodology 
was used, through online survey conducted with ten marketing managers and / or 
managers responsible for marketing in Brazilian educational institutions that use the 
digital marketing methodology. As a result of the research, through the data analysis, 
it was possible to identify the main factors related to segmentation (levels, bases, and 
variables), as well as the main metrics and tools of digital marketing used. Furthermore, 
the main reasons that led institutions to adopt digital marketing, the way in which its 
implementation was planned and structured, and the impacts of adopting digital 
marketing were identified.  
. 
Keywords: digital marketing, segmentation, education institution, tools and metrics of 
digital marketing. 
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1 Introdução 

O marketing e a segmentação são estratégias utilizadas pela grande maioria das 

organizações como forma de se diferenciar no mercado, gerando competitividade 

perante os seus concorrentes. Junto a isso, ocorreram outros fatores no cenário 

mundial, gerando a necessidade de as organizações se adaptarem. Dentre os vários 

exemplos, podemos citar: Globalização, onde o seu concorrente deixou de ser apenas 

aquele da sua região, passando a ser de todo o mundo; Acessibilidade, onde o 

consumidor passou a ter acesso a diversas opções/alternativas para compra; 

Crescimento das alternativas para compra, onde cada vez mais se encontram 

produtos semelhantes ou alternativos ao desejado.  

Atrelado a isso e com a popularização da internet (fato responsável por acelerar o 

cenário supracitado), surge um novo ambiente ao qual o marketing nas organizações 

teve (ou está tendo) que se adaptar: o marketing digital. Nesse, os profissionais 

responsáveis por definir as estratégias de marketing como um todo foram obrigados 

a identificar novas formas e alternativas para atingir seus objetivos. Além disso, por 

se tratar de um âmbito recém-criado e muito tecnológico, com grande velocidade da 

inovação e de surgimento de novas ferramentas e tecnologias, torna-se necessária 

uma constante procura de conhecimento e atualizações por parte dos profissionais do 

setor.  

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi identificar as principais metodologias de 

marketing digital utilizadas para segmentação de mercado em instituições de ensino 

superior no Brasil. Para direcionar os estudos e facilitar a comparação, foi definido 

como foco analisar essas práticas no segmento de instituições de ensino superior do 

Brasil. Este segmento foi escolhido devido à acessibilidade do autor aos gestores de 

marketing de diversas instituições do país. 

Este trabalho foi dividido em 5 partes, estruturadas da seguinte forma: Na primeira, 

introdução, apresentou-se a problematização da pesquisa, os objetivos e a justificativa 

do trabalho. Na segunda parte, foi apresentado o referencial teórico que trouxe 

embasamento e direcionamento a esse estudo. Na sequência, parte 3, consta a 

metodologia base utilizada para o desenvolvimento de toda a dissertação. Na parte 4, 
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foram apresentados os principais resultados coletados do decorrer da dissertação, 

oriundos das pesquisas e entrevistas, junto com uma discussão sobre os resultados. 

Por fim, na última parte, foi realizada uma conclusão fazendo uma reflexão sobre a 

dissertação, seguidos das suas limitações e possibilidades de trabalhos futuros. 

1.1 Problematização 

Conforme mencionado por Vieira (2013), incentivadas pela alta competividade e 

grande oferta de bens e serviços, as empresas no século XXI têm buscado 

constantemente adotar vantagens nesse processo. Essa ação tem como objetivo 

antecipar possíveis mudanças, que são impulsionadas por vários fatores como 

globalização, desenvolvimento tecnológico e competição acirrada. 

Segundo Trierweiller, Weise, Peixe, Bornia, e Tezza (2011), a globalização ocasionou 

o aumento da concorrência entre as empresas, uma vez que produtos de todo o 

mundo são encontrados em mercados locais. Com isso, marcas que antes competiam 

apenas com seus concorrentes locais (regionais ou nacionais) passaram a enfrentar 

o mercado internacional. Esses autores reforçam ainda que esse fato não se deve 

unicamente ao interesse da empresa em atuar ao redor do mundo mas, 

principalmente, pelo fato de que em sua região tenha ocorrido a proliferação da 

comercialização de produtos de todo o globo, passando a ser pressionada por 

qualidade, preço, e se deparando com clientes cada vez mais exigentes. 

Nesse contexto, para que uma organização se destaque e se perpetue no mercado, 

é imprescindível que se dê toda a atenção ao marketing, conquistando resultados 

quantitativos e qualitativos, não podendo se dar ao luxo de menosprezar o valor que 

o marketing pode gerar (Viana, 2010, p.4). Ainda segundo o autor, em pleno século 

XXI é impensável que ainda existam organizações alheias ao poder do marketing e 

os valiosos resultados que esta magnífica ferramenta gerencial pode trazer.  

Corroborando com o assunto, Trierweiller, Weise, Peixe, Bornia, e Tezza (2011) 

mencionam que, para sobreviver, cada organização deve estar voltada ao cliente, 

direcionando suas estratégias e planos de marketing para satisfazer as suas 

necessidades.  Nota-se que o marketing não consiste em uma estratégia focada 
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apenas para propaganda e vendas, incluindo também o planejamento do produto, 

identificando as necessidades e desejos do público alvo, focando na construção de 

um produto ou serviço que atenda as necessidades e desejos (Kotler & Armstrong, 

2003, p. 3).  

Dessa forma, torna-se necessário um alinhamento claro entre os resultados 

esperados pelo marketing com os objetivos estratégicos da organização, sendo 

possível monitorar os resultados de modo a manter sinérgico com a organização 

(Lamberti & Noci, 2010). Para isso, é crucial que as empresas definam sua estratégia 

de forma clara para, consequentemente, tornar possível que o marketing defina suas 

ações tornando-as mensuráveis para, consequentemente, ser possível gerenciar e 

comprovar os resultados alinhados aos objetivos estratégicos. Fator esse que tem se 

tornado um grande desafio para os executivos (Srivastava, Servany & Fahey, 1998; 

Davis, 2007; Macedo, 2014).  

Vale ressaltar que a importância do marketing como elemento vital para a 

sobrevivência das organizações é um fator citado em diversos estudos, não se 

limitando exclusivamente aos mais recentes (Srivastava, Servani & Fahey, 1998; 

Farris et al., 2007; Kotler, 2002). 

Paralelo a esse cenário em que cada vez mais os profissionais de marketing são 

cobrados a apresentar resultados atrelados aos objetivos da organização (muitas 

vezes representados por ganhos financeiros) e com o advento da globalização, surge 

a internet trazendo consigo um novo modelo de marketing: o digital. Nesse novo 

cenário, as formas de medições/mensurações do marketing tradicional “perderam 

grande parte do seu poder de traduzir em números os resultados das ações de 

marketing” (Macedo, 2014). 

Miranda (2003), mencionou que “o século XXI arremessa um novo milênio com 

algumas características tecnológicas de um cenário que se aproxima muito aos de 

filmes de ficção científica, bastante distantes da realidade de poucos anos atrás e com 

uma sucessão de mudanças quase instantâneas de um futuro altamente científico”. A 

autora, adicionalmente, traz à tona que a revolução da informação, considerada por 

Peter Drucker como a quarta revolução, trata-se da maior agente de transformação e 
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mobilizadora de condições estruturais para a construção de sistemas automatizados 

de informação, gerando uma nova era com aparatos tecnológicos digitais 

extremamente sofisticados. 

Claro que essas sofisticadas tecnologias não surgiram em vão, e sim emergiram junto 

com o crescimento da utilização da internet. Conforme resultados publicados pela TI 

Inside (2013), o Brasil é o terceiro país em quantidade de usuários de internet, com 

52,5 milhões de usuários, ficando atrás somente da China e Estados Unidos 

(http://convergecom.com.br/tiinside/20/02/2013/brasil-e-o-terceiro-pais-em-numero-

de-usuarios-ativos-na-internet/). 

O marketing digital traz aos profissionais do setor, e consequentemente às 

organizações, um conjunto de ferramentas e soluções que aumentam a capacidade 

de divulgação e multiplicação de informações e conhecimento, potencializando a 

capacidade de alcance de resultados estratégicos. Miranda (2003) cita que as 

organizações dos mais diversos setores começavam a se apropriar da tecnologia do 

marketing digital com objetivos a se aproximar dos seus mercados e atingir um 

relacionamento com seus públicos de características mais duradoras. Fato este que, 

nos dias de hoje, se tornou uma obrigatoriedade. A autora menciona ainda que o 

público com o qual se deseja relacionar pode ser diverso (internos, externos, 

fornecedores, distribuidores, referências, mídias e governo), onde cada um possui as 

suas características próprias que devem ser consideradas durante a elaboração da 

estratégia de marketing digital. 

Richers et al. (1991) pontua que, para as empresas conseguirem alcançar os seus 

resultados de marketing, devem ter um profundo conhecimento sobre os seus 

segmentos em que atua (ou irá atuar) para direcionar as suas ações de forma eficiente 

e eficaz. Com isso, buscando responder a essa nova tendência de mercado e atender 

as necessidades específicas, muitas empresas têm adotado as técnicas de 

segmentação de mercado por considerarem a de melhor retorno para definir a 

orientação de mercado, desenvolver estratégias de marketing e programas de ações 

orientadas ao seu público, cliente e produto (Alves, 2006). 
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Porto e Torres (2005) colocam que a segmentação de mercado como estratégia para 

posicionamento do marketing foi introduzida na economia por Smith (1956), onde o 

principal pilar para a necessidade de segmentar está vinculado ao fato de as 

necessidades por produtos não serem homogêneas. Por isso, é preciso separar por 

segmentos semelhantes, focando em encontrar a sinergia entre a oferta e a 

demanda/necessidade. Ou seja, a sua proposta de valor/oferta deve ser diferenciada 

e específica para os diversos segmentos que pretende atuar. 

Nesse cenário, os profissionais de marketing têm sido constantemente provocados a 

justificar os investimentos de sua área (muitas vezes vistos como gastos). Em função 

disso, o uso de ferramentas e técnicas que respaldam os resultados do setor através 

de indicadores chaves de performance (KPI’s), em sua maioria financeiros, tem se 

tornado uma obrigatoriedade nas organizações (Macedo, 2014). Corroborando, Farris 

et al. (2007) afirmam que a avaliação dos resultados do marketing se baseia na 

criação de métricas e de ferramentas/sistemas que possibilitam essa mensuração de 

modo a quantificar uma tendência, dinâmica ou uma característica. 

Este cenário também trouxe novos desafios às instituições de ensino, impactando a 

administração destas e exigindo um nível de profissionalização avançado por parte do 

seu corpo docente e uma busca pela excelência na forma de gestão para aumentar a 

sua competitividade. Perfeito (2004) traz que muitas vezes as IES trabalham numa 

reorganização criativa do Marketing como forma de conhecer as expectativas do 

mercado, vislumbrando novos horizontes impostos pela complexidade desse 

ambiente. 

Nesse contexto, as instituições de ensino necessitam adotar uma filosofia, atitude ou 

orientação “no sentido de direcionar suas atividades em processo contínuo de 

identificação e satisfação de necessidades do mercado”, sendo esta “a filosofia 

preconizada pelo conceito de marketing”. De uma forma mais ampla e “não perdendo 

de vista as perspectivas do marketing social, esta filosofia visa também ao 

atendimento dos interesses da sociedade como um todo” (Silveira, 1989, p. 24). 
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Nesse contexto, essa dissertação buscou trabalhar o seguinte problema de pesquisa: 

Quais as principais metodologias de marketing digital utilizadas atualmente para 

segmentação de mercado, suas ferramentas e tecnologias? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar as principais metodologias de 

marketing digital utilizadas para segmentação de mercado em instituições de ensino 

superior no Brasil. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar os principais fatores relativos à segmentação de mercado em 

Instituições de ensino. 

• Identificar as principais ferramentas de marketing digital para segmentação de 

mercado, correlacionando com os fatores de segmentação. 

• Identificar os motivos que levaram as instituições a implantar estratégia de 

segmentação digital e os impactos da sua adoção. 

• Descrever de que forma a estratégia foi planejada e implementada. 

1.3 Justificativa 

Segundo pesquisa realizada pela Salesforce (2015) com mais de 5 mil profissionais 

de marketing em todo o mundo, entre os sete principais desafios que os negócios 

terão pela frente estão:  conseguir se atualizar com as tecnologias de marketing atuais 

e com suas tendências; qualificação dos leads (potenciais clientes interessados no 

produto ou serviço oferecido pela organização); aquisição de clientes; quantificação 

do retorno sobre o investimento do marketing; integração com ferramentas/sistemas 

de marketing; demanda e geração de leads. Logo, foi possível relacionar, direta ou 

indiretamente, seis dos sete principais desafios das organizações com o trabalho em 

questão. A Figura 1 apresenta o ranking gerado pela pesquisa com os 20 principais 

itens. 
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Figura 1 – Ranking principais desafios das organizações. 
Fonte: Salesforce. (2015). 2015 State of marketing: insights from over 5,000 global marketers. 
Recuperado de https://www.salesforce.com/form/marketingcloud/2015-state-of-marketing.jsp. 

 

A pesquisa afirma ainda que 84% dos profissionais pretendem manter ou aumentar o 

seu investimento em marketing. Por outro lado, 34% dos entrevistados pretendem 

deslocar parte do seu investimento em marketing tradicional para os meios digitais, o 

que justificou a preocupação em aprofundarmos a dissertação em questão no âmbito 

do marketing digital. 

Por fim, a Salesforce traz ainda diversas informações adicionais que justificou a 

preocupação e a necessidade do tema dessa dissertação. Alguns exemplos são: 73% 

dos entrevistados acreditam que e-mail marketing é fundamental para o seu negócio; 

66% acreditam que o marketing de mídia social é fundamental para o seu negócio; 

66% têm uma equipe dedicada de mídia social; 64% acreditam que o social é um fator 

crítico de seus produtos e serviços. 

Outra pesquisa complementar ao assunto trata-se do report periódico gerado pela The 

CMO Survey (2015), onde são abordados diversos pontos que corroboraram com a 

importância da dissertação em questão. Entre eles, podemos citar, como visto na 
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Figura 2, o crescimento do investimento em marketing digital quando comparado ao 

modelo tradicional. 

 

 
Figura 2 – Crescimento do investimento em marketing tradicional e digital. 
Fonte: The CMO Survey Report: Highlights and Insights. (feb. 2015). 

 

Outro ponto importante citado na pesquisa trata-se da previsão do orçamento em 

marketing para os próximos 5 anos, saindo do atual patamar de 9.9% para o previsto 

22.4%, demonstrando uma tendência de importância para as organizações, como 

pode ser vista na Figura 3. 

 
Figura 3 – Previsão do orçamento em marketing para os próximos 5 anos. 
Fonte: The CMO Survey Report: Highlights and Insights. (feb. 2015). 
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Por fim, a pesquisa traz ainda a informação de que 61% dos altos executivos das 

organizações reconhecem o valor que o marketing tem para a organização e, por isso, 

para 58% dos entrevistados a pressão sob os resultados tem aumentado. Para 42% 

deles, a pressão tem se mantido a mesma. Esses dados comprovam a importância 

dessa dissertação para os profissionais da área que necessitam comprovar os 

resultados na organização. 

Vale reforçar ainda que o Marketing Digital se tratar de uma disciplina gerencial que 

pode ser utilizada pela grande maioria das empresas no mundo todo e nos mais 

diversos segmentos. Nesse sentido, se justificou um direcionamento para o 

desenvolvimento dessa dissertação exclusivamente para o segmento de instituições 

de ensino superior no Brasil. Dentre os principais motivadores da escolha dessa 

segmentação e do segmento, tem-se: 

• Grande quantidade de instituições existentes no Brasil atualmente (Segundo 

censo de 2013, são 2.391), o que possibilita uma boa capilaridade e cobertura 

da pesquisa; 

• Crescimento dos cursos oferecidos na modalidade de ensino a distância, o que 

fortalece a necessidade de utilizar meios digitais para divulgação do negócio, 

uma vez que o seu cliente não está limitado a uma região específica; 

• Capacidade de realizar comparativo entre as organizações mantendo alguns 

pilares em comum (público-alvo, produto, etc.). 

Acessibilidade aos profissionais responsáveis pelo marketing de várias instituições por 

parte do autor. 

Já na comunidade acadêmica, essa dissertação se justificou uma vez que o marketing 

digital se trata de um conceito ainda recente, sem grande base teórica e com pouca 

produção literária, apesar de ser uma tendência para o setor.  Zolkepli e 

Kamarulzaman (2011) afirmam que existe um gap na literatura em função da 

fragmentação das informações e do dinamismo do marketing digital, fazendo com que 

os profissionais de marketing não consigam adaptar adequadamente os métodos de 

pesquisa tradicionais para o novo paradigma. Isso se deve ao fato de as 

características tecnológicas serem influenciadas pelo comportamento de adoção dos 
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usuários e, dessa forma, o marketing tem que ser pensado de forma dinâmica e 

suportar uma integração pessoal e social, com uma tendência de ser cada vez mais 

personalizado. Dessa forma, essa dissertação pode ser vista como referência para a 

atualização dos profissionais e para os trabalhos futuros em uma área que está em 

franca ascensão. 
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2 Referencial Teórico 

Este capítulo teoriza sobre segmentação com marketing digital, focando, de modo 

geral, nos seguintes pontos: Gestão Estratégica de Marketing e Marketing e Internet. 

Em seguida, abordam-se os temas mais específicos, tais como: Segmentação de 

Mercado, Estratégias de Seleção de Mercado-alvo e Estratégias de Posicionamento, 

Marketing Digital, Métricas do Marketing Digital e Ferramentas estratégicas do 

Marketing Digital. 

2.1 Gestão estratégica de marketing 

A estratégia trata-se de um conceito muito discutido atualmente nas organizações 

como forma de se diferenciar dos seus concorrentes, gerando vantagem competitiva. 

Trata-se de um processo pelo qual a empresa busca investir os seus recursos de 

forma direcionada, buscando atingir um desempenho diferenciado dos demais do 

mesmo segmento. Dentre as bases desse processo de otimização de 

recursos/esforços encontra-se a estratégia de marketing, onde a organização busca 

identificar os seus mercados potenciais, escolhe os candidatos a atuar e faz 

investimentos buscando se tornar a escolha preferida do seu cliente. 

Conforme Feitosa (2009), o processo de marketing nas empresas pode ser dividido 

em dois grupos de atividades. São eles: 

• Atividades estratégicas, onde a organização faz uma análise sobre o seu 

mercado, define os alvos preferenciais e age de forma a ser identificada como 

a melhor escolha desse público; 

• Operacionais, onde a empresa define as principais características do seu 

serviço/produto, preço, forma de comunicação com o público-alvo, distribuição, 

etc. 

 Apesar da distinção feita por Feitosa (2009), o autor ressalta que esses dois grupos 

são complementares, onde as atividades estratégias direcionam o marketing 

operacional. Nessa seção, aprofundaremos os conceitos das atividades estratégicas 

com foco especial em análise e segmentação de mercado. 
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Sempre que uma organização pretender lançar um novo produto ou serviço em um 

dado mercado, essa deve se atentar às diversas características sociais, econômicas 

e demográficas que aquele mercado possui. Nesse cenário, as ferramentas e técnicas 

de marketing se tornam imprescindíveis para gerar um equilíbrio entre a oferta e 

demanda, direcionando os recursos de forma eficiente. 

Para Kotler e Armstrong (1993, p. 118), os consumidores tomam diversas decisões 

diferentes em seu processo de compra. E buscando entender essas decisões, torna-

se necessário compreender o comportamento no ato da compra, identificando os seus 

estímulos e as respostas que os direcionaram até a escolha, além dos já conhecidos 

4P’s do mix do marketing (que, mais recentemente, tiveram outros “P’s” adicionados). 

Porém, o mercado é formado por pessoas diferentes, que se comportam de formas 

diferentes e, consequentemente, possuem desejos e anseios diferentes. Nesse 

cenário, Kotler e Armstrong (1993, pp. 151-154) trazem a segmentação de mercado 

como ferramenta do marketing que auxiliam as organizações a trabalharem essa 

diversificação. 

2.1.1 Segmentação de mercado 

Segmentação de mercado trata-se do processo de separar o conjunto de potenciais 

consumidores em subpartes, buscando formas de melhor atendê-los. Segundo 

Feitosa (2009), a base desse processo consiste em cada grupo ter semelhança interna 

e distinguir-se dos demais grupos, onde um cliente não pode estar em dois grupos 

distintos, sendo considerado um erro no modelo. 

O tema segmentação de mercado contém como primeira referência na literatura do 

marketing aquela registrada por Smith (1956) onde, inspirado pela teoria econômica 

da concorrência imperfeita (Robinson, 1938), desenvolveu o pressuposto de que uma 

organização, ao vender os seus produtos e serviços, não pode fazê-lo sem levar em 

consideração as necessidades dos consumidores e sem reconhecer a sua 

heterogeneidade. Segundo o autor: 

A segmentação de mercado consiste em uma visão de um mercado 
heterogêneo, que tem por característica diferentes demandas, em alguns 
pequenos mercados, homogêneos em termos de respostas e preferências para 
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diferentes produtos de diferentes segmentos de mercado. Isso é desenvolvido 
considerando os desejos dos consumidores, a fim de se obter a satisfação, de 
forma precisa, de suas diferentes necessidades (p. 4, tradução própria). 

Posteriormente, alguns autores (Bass; Tigert & Lonsdale, 1968; Frank; Massy & Wind, 

1972; Smith, 1956; Wilkie & Cohen, 1977) abordam o conceito como o reconhecimento 

da heterogeneidade no mercado e o desenvolvimento de estratégia para os sub-

mercados, com características mais homogêneas. Outros autores, como Haley 

(1968), Johnson (1971) e Mahajan e Jain (1978), tratam do tema segmentação de 

mercado para se referirem às atividades de identificação de grupos de consumidores 

homogêneos entre vários heterogêneos. Já para Stanton (1980), a segmentação de 

mercado trata-se do processo de tornar o mercado global e heterogêneo em 

subgrupos que se apresentam de forma homogênea nos seus aspectos fundamentais.  

Após a primeira referência ao conceito, feita por Smith (1956), várias definições 

surgiram nas décadas seguintes, fato esse que foi ressaltado por Dickson e Ginter 

(1987) que reconheceram a falta de precisão na utilização do termo segmentação de 

mercado. Mais recentemente, Wedel e Kamakura (2000, p. 5) trouxeram uma nova 

definição mais abrangente para o conceito, onde referenciam a segmentação de 

mercado como um conceito teórico do marketing de participação do mercado com 

procura heterogênea em sub-mercados com procura homogênea, buscando adequar 

a sua marca, produto ou serviço às necessidades do consumidor, otimizando os 

esforços de marketing tornando-os mais lucrativos. 

Já Kotler (2000, p. 278) trouxe uma definição mais direta ao conceito, onde abordou 

que segmento de mercado consiste em um grupo de potenciais consumidores que é 

identificado a partir de algumas características em comum como preferências, poder 

de compra, localização geográfica, atitudes de compra e hábitos de compras 

similares. 

Lambin (2000) considera que o primeiro passo da estratégia de marketing é a 

segmentação e afirma que se trata de um processo de agrupar os consumidores, 

selecionar grupos-alvo e posicionar a empresa buscando ser identificada pelo grupo 

como a opção mais atrativa. Corroborando com essa visão, Weinstein (1995) aborda 

a segmentação como um processo de dividir mercados em grupos de consumidores-
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alvo com desejos e características similares, na expectativa de terem comportamentos 

semelhantes no momento da compra. Por fim, Pimenta e Richers (1991) fazem 

questão de ressaltar ainda que a segmentação deve ser feita de forma consciente e 

planejada para concentrar os esforços de uma empresa em parcelas específicas de 

seu mercado, direcionando seus investimentos de marketing em determinados 

segmentos e abandonando outros segmentos, mesmo que tenham potencial. 

Dadas as diversas formas de se definir as estratégias na empresa, tem-se que os 

procedimentos metodológicos de segmentação para mercados podem ser resumidos 

em (Myers, 1996): 

1. Decidir as variáveis-bases para realizar a segmentação; 

2. Decidir a metodologia de análise de dados; 

3. Aplicar a metodologia para identificar os vários segmentos; 

4. Descrever os segmentos usando as variáveis definidas na etapa 1; 

5. Selecionar os melhores segmentos para direcionar atividades de marketing e 

6. Desenvolver o marketing mix para posicionamento em cada segmento-alvo. 

 

2.1.1.1 Níveis de segmentação de mercado 

No que envolve o processo de segmentação, Kotler (2005) e Lambin (2000) 

concordam que a segmentação pode ocorrer nos mais diversos níveis, desde a 

ausência total onde existe uma só oferta e prática de marketing para todos os clientes 

(marketing de massa), passando por uma abordagem intermediária (marketing por 

segmentos ou nichos), até a segmentação completa (também chamado de 

micromarketing) abordando ofertas personalizadas para cada cliente e com práticas 

de marketing distintas e individualizadas. Dessa forma, Hooley, Saunders e Piercy 

(2005) afirmam que existe oportunidade para segmentar um mercado a partir do 

momento em que há diferenças entre as necessidades ou desejos do seu público-alvo 

ou entre as atitudes e formas de agir ao se depararem com as ofertas disponíveis no 

mercado. Dessa forma, foca-se em subdividir o mercado em grupos menores, 

transformando-os em mercados-alvo. 
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O marketing em massa aborda o mercado como um todo de forma homogênea, tanto 

na sua produção e distribuição quanto na promoção de um único produto para todos 

os seus compradores. Essa estratégia busca criar um mercado potencial maior 

conseguindo, com o ganho de escala, diminuir os seus custos e/ou aumentar sua 

margem. Entre os diversos exemplos que tem-se onde tal estratégia foi utilizada, 

podemos citar Henry Ford, ao lançar o modelo Ford-T (slogan: você pode ter qualquer 

carro de qualquer cor, desde que seja Ford e preto) e a Coca-Cola, quando produzia 

o seu refrigerante apenas em garrafas de 200ml. Kotler e Keller (2006, p. 236-237) 

relatam que está havendo uma fragmentação de mercado crescente, o que dificulta a 

implantação dessa abordagem, direcionadas pela proliferação dos meios de 

propaganda e canais de distribuição, tornando difícil e custoso atingir o seu público 

em massa. Os autores citam ainda que, para alguns autores e profissionais do 

segmento, o marketing em massa está com os dias contatos. 

Nesse cenário, nos últimos anos as empresas têm se direcionado ao máximo por uma 

estratégia de micromarketing (segmento, nicho, local e individual) em que os 

programas de marketing são direcionados para buscar atender às necessidades e 

desejos específicos de localizações ou indivíduos específicos. Kotler et al., (2005) 

aborda que, no conceito de marketing individual, cada consumidor é servido de forma 

ímpar, de acordo com as suas necessidades (Kotler et al., 2005). Por outro lado, Dibb 

(2001) afirma que, da mesma forma que a estratégia de micromarketing não é 

adequada para todas as empresas, nem todos os consumidores irão optar pelas 

oportunidades do marketing individualizado. 
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Figura 4 – Níveis de segmentação de mercado. 
Fonte: Martins, F. V., & Brochado, A. O. (abr./jun. 2008). Aspectos metodológicos da segmentação de 
mercado: base de segmentação e métodos de classificação. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 
v.10, n. 27, pp. 132-147. São Paulo. 

O marketing de segmento consiste em buscar identificar um grupo de consumidores 

que possuem preferências semelhantes. Kotler e Keller (2006, p. 237) reforçam que 

os profissionais de marketing não criam os segmentos, e sim apenas identificam-nos 

e decidem em quais vão atuar. Nessa estratégia, a organização consegue planejar 

suas mais diversas ações (planejamento, definição de preços, canais de distribuição, 

produtos, etc.) de forma a melhor atender o seu mercado-alvo escolhido. Porém, 

mesmo dentro de um mesmo segmento, nem todas as pessoas desejam exatamente 

o mesmo produto/serviço. Dado isso, Anderson e Narus (1995), trazem à tona a 

necessidade em se ter uma oferta de produto flexível. Por isso, o mercado tem 

disponibilizado produtos e serviços para atender ao que a maioria dos clientes valoriza 

(solução básica), acrescidas de opções customizadas para alguns integrantes desse 

segmento (opcionais). 

O marketing de nicho, considerado por alguns como um subprocesso do marketing de 

segmento, consiste em subdividir um segmento em subsegmentos que possuam 

pessoas à procura de um mix de benefícios bem distintos, muitas vezes considerados 

“fora do padrão” para o marketing por segmento. Trata-se de um processo de 

aprofundamento nas necessidades do cliente de forma a entender tão bem as suas 

necessidades que o seu cliente passa a concordar em pagar um valor adicional em 

vista da coerência entre a necessidade dele e a entrega por parte da empresa. Kotler 
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e Keller (2006, p. 238) abordam que, para um nicho ser considerado atraente, ele 

precisa apresentar as seguintes características: 

• Os clientes têm um conjunto de necessidades distintas; 

• Os clientes concordam em pagar um preço maior à empresa que melhor suprir 

as suas necessidades; 

• O nicho não costuma atrair outros concorrentes; 

• O nicho gera receitas adicionais por meio da especialização; 

• O nicho tem potencial para crescer e gerar receitas maiores. 

 

Já o marketing local tem como objetivo fazer com que as suas atividades fiquem, tanto 

quanto possíveis, mais próximas e pessoalmente relevantes para cada cliente, ou 

seja, trata-se da criação de programas de marketing oriundos dos desejos e 

necessidades de grupos de clientes locais. Kotler e Keller (2006, p. 240) consideram 

o marketing local como reflexo de uma tendência crescente chamada marketing 

grassroots, que se constitui do marketing experimental, promovendo o seu 

produto/serviço não apenas com base nas suas características e benefícios, mas 

também relacionadas a experiências singulares e interessantes.  Os defensores do 

marketing local tratam que a abordagem em âmbito global exige grandes 

investimentos que, em sua maioria, geram grandes desperdícios. Em contrapartida, 

críticos à metodologia local, abordam que essa técnica aumentam o custo individual 

de manufatura e marketing diminuindo a capacidade de economias em grande escala. 

Por fim, tem-se o último nível de segmentação de marketing chamado de 

customerização, que busca combinar a customização em massa com o marketing 

customizado, dando autonomia para os consumidores desenharem/definirem o 

produto e o serviço de sua escolha (Kotler & Keller, 2006, p. 243). Nesse cenário, a 

empresa não precisa de informações prévias dos seus clientes, muito menos se 

preocupar com estoque ou produção. Basta fornecer o meio em que o seu cliente 

possa acessar (alguma ferramenta) e construir o seu desejo, atendendo assim a 

necessidade individual dos seus clientes. Por isso, essa estratégia também é 

conhecida como “segmentos de um”, “marketing customizado” ou “marketing um para 

um”. Peppers e Rogers (1994) trazem uma explicação em quatro etapas sobre como 

é feito o marketing um para um: 
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• Mapear seus clientes atuais e potenciais;  

• Diferenciar os clientes com base nas suas necessidades e seu valor para a 

empresa; 

• Interagir com os clientes individualmente para melhorar seu conhecimento 

sobre as suas necessidades e construa relacionamentos mais sólidos 

(fidelidade); 

• Customizar produtos, serviços e mensagens para cada cliente. 

 

Ainda segundo os autores, uma empresa deve ter a visão de que os seus clientes não 

são uniformes e as pessoas são mais únicas do que seus produtos, sendo necessárias 

algumas perguntas que toda empresa que atua nessa estratégia deve fazer sempre 

que iniciar o seu planejamento de marketing. São elas: 

• Dentro do seu portfólio de clientes, quais são os mais estratégicos/preciosos, e 

por quê? 

• Dentro do seu portfólio de clientes, quais são aqueles que lhe darão mais a 

ganhar indicando-lhe a outros? 

• Dos seus clientes atuais, existem aqueles que não merecem serem 

preservados? Quais? 

• Dentre toda a sua carteira de potenciais clientes, quais são os que você mais 

gostaria de convertê-los em clientes? 

• Que tipos de consumidores você considera possíveis clientes de verdade? 

 

Peppers e Rogers (1994, p. 102), trazem ainda que os clientes de uma organização e 

potenciais clientes devem ser ordenados de acordo com alguns critérios a serem 

definidos pela própria empresa, com a finalidade de demonstrar o valor futuro de cada 

cliente. Esses critérios podem ser os mais diversos como volume de compras, 

proximidade da última ou da próxima compra, histórico de relacionamento, etc. Por 

fim, os autores abordam que ao entender o valor de um cliente “prevendo o fluxo de 

benefícios gerados no decorrer de uma vida inteira de fidelidade – o valor vitalício de 

um cliente – fica claro que alguns clientes são mais valiosos do que outros.” (Peppers 

& Rogers, 1994, p.100). Dessa forma, os autores trazem para a discussão uma 

relação entre o Princípio de Pareto e a estratégia de fatia de clientes, onde se entende 
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que 80 por cento dos negócios de uma organização estão originados de 20 por cento 

dos seus clientes. 

Apesar desse nível de segmentação poder elevar os resultados da sua estratégia de 

marketing e, consequentemente, da sua organização, a customerização não se aplica 

a todas as empresas/cenários. Entre os vários possíveis motivos que podem levar à 

não aplicabilidade, podemos citar: 

• Elevação do custo do seu produto com a customerização acima do que o seu 

cliente está disposto a pagar; 

• Seu cliente não sabe que tipo de produto ele deseja, até ver um já pronto; 

• O processo de troca/devolução tende a ficar complexo e, em alguns casos, 

inviável. 

 

2.1.1.2 Bases e tipos de segmentação 

Alguns requisitos/critérios devem ser avaliados durante o processo de segmentação 

que influenciam diretamente a eficiência e os resultados da estratégia. Sheth, Mittal e 

Newman (2001) pontuam quatro critérios para essa avaliação: 

• Mensurabilidade, onde é necessário conseguir medir o tamanho e a 

capacidade de compra de cada segmento; 

• Identificabilidade, onde é necessário saber quem é o cliente e quais são suas 

necessidades, desejos e recursos;  

• Acessibilidade, onde deve ser possível discriminar os segmentos pelos hábitos 

de mídia, pela demografia, de modo que seja possível determinar onde 

anunciar e distribuir o produto;  

• Substancialidade, onde os segmentos devem ser grandes o suficiente que 

justifique a demanda por esforço segmentado/personalizado.  

Posteriormente, Kotler e Keller (2006) completaram essa lista com mais dois requisitos 

para a segmentação. São eles:  
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• Diferenciáveis, onde os segmentos devem ser distintos e responderem de 

maneira diferente a cada elemento e programa de marketing;  

• Acionáveis, onde o segmento pode ser objeto de programas efetivos de 

marketing para sua atração e atendimento.  

Outros autores (Frank, Massy & Wind, 1972; Tynan & Drayton, 1987; Wedel & 

Kamakura, 2000) consideram os mesmos critérios, complementando a lista com um 

ponto importante: estabilidade, onde a participação e todos os critérios (dimensão, 

acessibilidade, grau de resposta, etc.) devem ser estáveis por um período suficiente 

para a identificação do segmento, a implementação da estratégia de marketing e, 

posteriormente, a coleta dos resultados. 

Apesar das vantagens já conhecidas ao se trabalhar a segmentação de mercado, 

alguns dificultadores podem ser encontrados no decorrer da sua implementação, que 

podem prejudicar o sucesso da mesma. Dibb (2005), com base no estudo de casos 

realizado, mapeou que essas barreiras podem estar vinculadas a dois grandes pontos: 

Recursos humanos ou financeiros; questões estruturais, como liderança, 

envolvimento da auto-gestão, etc. Dibb ressalta ainda a importância da fase de 

planejamento da segmentação de mercado. 

Devido a essas barreiras potenciais para a aplicação da segmentação, Martins e 

Brochado (2008) corroboram com a importância do planejamento trazendo à tona que 

os resultados de um estudo de segmentação de mercado, buscando identificar as 

propriedades desejáveis, dependem de uma seleção adequada das variáveis 

envolvidas e de uma adequada escolha da metodologia de análise de dados e de 

interpretação de resultados. Desta forma, a investigação e o planejamento na 

segmentação de mercado é comumente desenvolvida em dois grandes pilares: bases 

de segmentação e métodos de classificação. 

Siqueira (1999) aborda o conceito de bases de segmentação de mercado como 

sendo: 

Bases são variáveis usadas para segmentar mercados. [...] é um critério de 
acordo com o qual os consumidores potenciais são agrupados, enquanto 
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descritor de um segmento é uma variável ou característica que está ligada ao 
segmento-alvo e é relevante para a formulação da estratégia de marketing. 

No processo de segmentação, identificando consumidores potenciais em grupos 

homogêneos, a primeira etapa consiste na seleção de um conjunto adequado de 

bases de segmentação. Segundo Siqueira (1999), a escolha adequada das bases 

para segmentação de mercado é fator fundamental para o sucesso da estratégia de 

marketing. E essas bases devem ser escolhidas de forma a propiciar a identificação e 

categorização dos potenciais compradores, agrupando-os em grupos mutuamente 

excludentes, onde as ações de marketing em cada grupo apresentem respostas 

semelhantes entre os ali presentes. Ainda segundo o autor, as bases deverão também 

considerar as características dos grupos, como forma de dirigir esforços de marketing 

de forma segmentada. 

Como é de conhecimento a existência de diferentes desejos e necessidades em cada 

grupo de clientes, torna-se necessária a identificação de variáveis para segmentar um 

mercado consumidor, que podem levar em consideração analisando diversas 

diferenças como, geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais. E, 

dado o conhecimento dessas variáveis, a partir do momento em que se consegue 

combinar essas e novas variáveis entre si, o seu conhecimento se aprofunda 

proporcionando maior conhecimento individual do seu cliente e, consequentemente, 

maior potencial de assertividade nas ações de marketing. 

Martins e Brochado (2008) reforçam que a utilização de diferentes variáveis e critérios 

tendem a gerar resultados finais distintos. Além disso, menciona que as escolhas são 

feitas em função de dois pilares, que são: 

• O propósito do estudo, podendo ser o mais diverso, como o desenvolvimento 

de um novo produto, definição de preços, etc.; 

• Mercado em análise, podendo ser industrial, B2B, B2C, internacional, rural, etc. 

Já quanto a como segmentar e definição das bases de segmentação, no primeiro livro 

sobre segmentação de mercado conhecido os autores Frank, Massy e Wind (1972), 

propõem uma classificação das bases em função de duas macros características, que 

são: 
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• Natureza da variável, podendo ser geral (características socioeconômicas, 

demográficas, geográficas, culturais, etc.) ou específica do produto/serviço a 

trabalhar (frequência de uso, fidelidade à marca, atributos, etc.); 

• Natureza do processo de medida, podendo ser objetivo (características 

socioeconômicas, demográficas, geográficas, etc.) ou inferido (personalidades, 

preferências, etc.). 

 

Esse método de classificação de Frank, Massy e Wind (1972), mais tarde 

complementados por Wedel (1990) e Wedel e Kamakura (2000), resultou no modelo 

de classificação em quatro quadrantes, conforme pode ser visto na Figura 5, a seguir. 

 Natureza da variável 

  Gerais Específicas do produto 

N
at

ur
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a 
do
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ro
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ss
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ed
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a 

 

Observáveis 

Variáveis geográficas, 

demográficas e 

socioeconômicas 

Ocasiões de uso, estatuto de uso, 

fidelidade (à loja, à marca), processo 

de difusão e processamento de 

informação 

Não observáveis 
Variáveis psicográficas, valores, 

personalidades e estilo de vida 

Benefícios, percepções, 

elasticidades, preferências, intenções, 

psicográficas (específicas do produto) 

Figura 5 – Classificação das bases de segmentação. 
Fonte: Martins, F. V., & Brochado, A. O. (abr./jun. 2008). Aspectos metodológicos da segmentação de 
mercado: base de segmentação e métodos de classificação. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 
v.10, n. 27, pp. 132-147. São Paulo. 

Complementar a esse modelo, diversos outros autores trazem formas de definir as 

bases para a segmentação. Kotler e Keller (2006) abordam o conceito de concepção 

das bases em dois pilares, as características do consumidor e suas respostas. Silk 

(2006) menciona o processo em duas divisões, as características observáveis dos 

clientes e os benefícios que estes buscam, sendo essa última reforçada pelo autor 

como sendo o cenário ideal ao agrupar os seus clientes. Já Hooley (2005) considera 

que as bases a serem utilizadas no processo de segmentação de mercado devem ser 

orientadas com base em três classes: as características básicas dos clientes, suas 

atitudes e seu comportamento. Segundo o autor, com esses três grupos, tem-se a 

identificação da predisposição do indivíduo para a ação e o seu comportamento real 

no mercado. 
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Apesar das várias definições existentes em cima das bases de segmentação, as 

principais são (Campomar & Ikeda, 2006 p. 14; Richers, 2000 p. 69): 

• Quanto às características do consumidor 

o Geográfica (região, cidade, estado, país, população, clima, etc.) 

o Demográfica (tamanho da população, sexo, idade, tamanho da família, 

ciclo de vida da família, renda, ocupação, educação, religião, raça, 

nacionalidade, etc.)  

o Psicográficas (personalidade, classe social, valores sociais, estilo de 

vida, personalidade, interesses, opiniões) 

• Quanto às respostas do consumidor 

o Ocasiões (normais ou datas comemorativas) 

o Benefícios (tipo de pessoa, benefícios procurados, qualidade, serviço, 

economia)   

o Taxa de uso (pouca ou muita)  

o Atitude (entusiástica, positiva, indiferente, negativa)   

o Outros (grau de lealdade e estágio de prontidão) 

 

Dentre os diversos tipos de segmentação existentes, a mais comum a ser utilizada é 

a classificada como características observáveis (Silk, 2008). E, apesar dos diversos 

estudos existentes sobre segmentação de mercado, existe certo consenso entre as 

principais características observáveis para segmentação. Com isso, Martins e 

Brochado (2008) consolidam as principais bases observáveis, mantendo o modelo 

proposto por Wedel e Kamakura (2000) onde são divididas em características gerais 

(Figura 6) e específicas por produto/serviço (Figura 7). 
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Tipo de base Variável Elementos ou categorias 

Demográfica 

Dimensão da família Número de elementos do agregado familiar 

Idade e fase no ciclo de 
vida da família 

Classificações do ciclo de vida da família de 
Wells e Gubar (1966) e Murphy e Staples 
(1979) 

Gênero Feminino, Masculino 

Orientação sexual Homossexual, Heterossexual 

Variáveis culturais Raça, nacionalidade e religião 

 
Socioeconômica 

Fatores monetários Nível educacional, ocupação e rendimento 

Características 
habitacionais 

Casa própria versus arrendada, tipo de 
habitação, medidas de mobilidade e 
estabilidade da família 

Classe social Sistemas de classificação social (MONK, 
1978) 

Agrupamento 
geodemográfico 

PRIZM ‘Potential Rating Index for Zip 
Markets’ ACORD ‘A Classification of 
Residencial Neighbourhoods’ (E.U.A) 

Geográfica 

Alcance do mercado Global/regional/nacional/local 

Medidas Geográficas do 
mercado 

Dimensão populacional, densidade 
populacional, clima, mobilidade geográfica 

Figura 6 – Bases de segmentação gerais observáveis. 
Fonte: Martins, F. V., & Brochado, A. O. (abr./jun. 2008). Aspectos metodológicos da segmentação de 
mercado: base de segmentação e métodos de classificação. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 
v.10, n. 27, pp. 132-147. São Paulo. 
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Base Variáveis Elementos ou categorias Referências 
iniciais 

Utilização do 
produto 

Estatuto de uso Consumidores versus não 
consumidores 

Frank, Massy e 
Wind (1972) e 
Tolley (1975) 

Frequência de 
utilização 

Muito, moderadamente e 
pouco frequentes Twedt (1967) 

Variedade de 
utilizações Específica de cada produto Myers (1996) 

Fidelidade à 
marca 

Características gerais 

Resultado de uma tendência 
de personalidade para 
possuir um comportamento 
habitual, preferências por 
uma marca, condições de 
mercado específicas; 
fidelidade a uma ou várias 
marcas 

Frank, Massy e 
Wind (1972) 

Tipologia 
Consumidores muito leais, 
consumidores pouco leais, 
consumidores não leais 

Boyd e Massy 
(1972) 

Fidelidade à loja Tipologia Leais, Não leais Frank, Massy e 
Wind (1972) 

Participação no 
processo de 

adoção e difusão 

Processamento de 
informação 

Se um indivíduo transmite, 
procura ou evita a informação 
(comportamento)  

Frank, Massy e 
Wind (1972) Padrão de influência Líder de opinião versus não 

líder 

Grau de inovação 
Inovador, primeiro a adotar, 
segue a maioria, último a 
adotar 

Figura 7 – Bases de segmentação específicas por produto/serviço. 
Fonte: Fonte: Martins, F. V., & Brochado, A. O. (abr./jun. 2008). Aspectos metodológicos da 
segmentação de mercado: base de segmentação e métodos de classificação. Revista Brasileira de 
Gestão de Negócios, v.10, n. 27, pp. 132-147. São Paulo. 

Detalhando cada item da estrutura de divisão mencionada por Wedel e Kamakura 

(2000), tem-se a segmentação geográfica, que traz a sua realização através da 

região na qual o seu cliente se encontra. Kotler (2000, p. 285) traz que esse tipo de 

segmentação requer a divisão do seu mercado em diferentes unidades geográficas 

(país, estado, cidade, região, etc.) onde a empresa pode escolher em qual atuar 

(podendo atuar em todas) usufruindo das características daquela região, impactando 

nas suas ações e estratégias. Lamb, McDaniel e Hair (2004, p. 209) trazem ainda, 

complementando a definição de Kotler, a questão de a segmentação geográfica 

considerar também o tamanho do mercado, sua densidade e/ou seu clima. 
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Essa forma de segmentação torna-se válida para várias empresas e momentos, visto 

que todas as suas ações (marketing, comercial, logística, características de produto, 

recursos, etc.) podem e devem ser impactados pelas características identificadas na 

região, sendo essas variáveis insumos para as tomadas de decisões dentro da 

organização. Essa forma de segmentar (geográfica) utilizando 

variáveis/características identificadas e particulares da região avaliada é definida por 

segmentação geodemográfica.  

Lamb, McDaniel e Hair (2004, p. 216) tratam a segmentação geodemográfica como 

o processo de agrupar os seus clientes em categorias de estilos de vida próximos, 

combinando informações geográficas, demográficas e de estilo de vida, gerando para 

os profissionais de marketing artefatos para desenvolver as suas ações. Weisnten 

(1995) deve ser visto como o ponto inicial para a segmentação de mercado devido ao 

fato de as informações serem mais acessíveis, uma vez que outras empresas 

oferecem esses dados. Onde, apesar de normalmente existir um custo para tal, trata-

se de um investimento mais barato quando comparada às outras formas de 

segmentação, além de trazer uma boa compreensão do mercado e segmento em 

potencial existente. 

De forma resumida, podemos dizer que, enquanto a segmentação geográfica tem 

como propósito dividir as regiões potenciais em unidades menores e mais 

compreensivas, a segmentação geodemográfica busca identificar, em regiões 

menores, particularidades dos consumidores buscando melhor descrevê-los e, 

consequentemente, melhor entendê-los, sendo assim mais assertivos em suas ações. 

Outra modalidade de segmentação abordada por Wedel e Kamakura (2000) é a 

demográfica, onde são trabalhadas variáveis como sexo, idade, cultura, etnia, renda, 

etc, para as decisões de segmentação. Kotler (2002, p. 285) traz que essas variáveis 

são as bases de segmentação mais utilizadas para se diferenciar o mercado potencial 

em grupos de clientes distintos, uma vez que as necessidades, desejos e grau de 

utilização dos consumidores possuem relação direta com essas variáveis. O autor traz 

ainda que um diferencial adicional em relação a esse modelo trata-se da maior 

facilidade de medição. 
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Lamb, McDaniel e Hair (2004, p.209) afirmam que esse tipo de segmentação tem 

como objetivo analisar o mercado potencial baseado nas variáveis demográficas que, 

na maioria das vezes, influenciam diretamente o processo de compra dos 

consumidores. E como essas características e suas variações impactam diretamente 

no comportamento do consumidor, é importante que os esses sejam classificados por 

meio das mesmas. Atrelado a isso, Kotler (2002, p. 285) afirma que, mesmo não sendo 

esse o método de segmentação primário de uma organização, é necessária a análise 

das bases e variáveis demográficas para conseguir entender o tamanho do mercado-

alvo e como serão os métodos de comunicação a serem utilizados com o público. 

Uma característica clara que influencia os métodos de comunicação é a idade do 

público-alvo. Essa variável, base em muitos mercados dada a sua facilidade de 

mensuração, é utilizada frequentemente como seletor de mídia (meio de 

comunicação), por exemplo, uma vez que com o advento da internet e das redes 

sociais diversas, novas formas de comunicação foram criadas, tornando necessário 

saber identificar o meio correto. Além disso, os desejos e habilidades dos 

consumidores mudam de acordo com a idade, tornando assim imprescindível que os 

produtos também se adaptem (Hooley, Saunders & Piercy, 2005). 

Alves (2006) complementa a questão da utilização da variável idade como forma de 

segmentar seu mercado a ser atingido definindo faixa (s) etária (s) a que se deseja. 

Porém, a autora traz à tona a questão da melhoria da qualidade de vida como ponto 

de reflexão a ser considerado junto com a idade dos indivíduos. Essa necessidade 

existe uma vez que, em um mesmo grupo de pessoas com 70 anos, podem existir as 

que estão com movimentação limitada (cadeira de rodas ou de balanço) e outras em 

pleno vigor físico, viajando e praticando esportes. Além disso, outras variáveis podem 

ser conciliadas para uma melhor segmentação como o ciclo de vida da família, por 

exemplo, onde cada etapa influencia em diferentes necessidades e prioridades. 

Kotler (2000) menciona que a existência de pessoas em grupos semelhantes (idade, 

sexo, região, etc.), mas com diferença de padrões de consumo, normalmente estão 

atrelados a diferentes estágios do ciclo de vida da família como estado civil e presença 

(ou não) de filhos, sendo esses fatores relevantes para identificar perfis mais prováveis 

de sucesso para determinado produto ou campanha. 
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Outra variável demográfica comumente utilizada e também de baixo custo para 

obtenção trata-se do sexo do indivíduo. Lamb, McDaniel e Hair (2004) pontuam que 

muitos planos de segmentação utilizam o sexo como etapa preliminar, com 

refinamentos posteriores dentro de cada categoria (masculina ou feminina). 

Historicamente, esse tipo de variável é comumente observável em alguns segmentos 

como vestuários, cosméticos, beleza, calçados, etc. Porém, tem se tornado comum 

em diversos outros mercados que, no passado, não eram comuns. Por exemplo, com 

a ascensão da mulher no mercado de trabalho, essa passou a ter um poder aquisitivo 

maior, impactando direta e/ou indiretamente alguns segmentos como a indústria 

automobilística, até então dominado pelo público masculino. 

Kotler (2000) cita que é cada vez maior o número de mulheres proprietárias de 

veículos automotores, elevando a atenção dos fabricantes, fazendo que esses 

disponibilizem produtos com características voltadas para esse público. Outro 

exemplo, mas no sentido oposto ao supracitado, trata-se do segmento de cosméticos 

que, no passado, era atraído em sua grande maioria por mulheres. Atualmente, uma 

grande parcela da população masculina passou a se interessar em cuidar mais da sua 

estética. 

Outra variável também comumente utilizada para segmentação trata-se da renda do 

indivíduo. Segundo Lamb, McDaniel e Hair (2004), esse tipo de segmentação é 

importante visto que influencia nos desejos e poderes de compra do consumidor, 

gerando uma distinção automática em diversos mercados como imóveis, vestuário, 

automóveis, viagens, alimentos, etc. Stanton (1980) reforça ainda que, para o máximo 

aproveitamento desse tipo de distribuição, torna-se necessário analisar também as 

variações e tendências das regiões e grupos populacionais. 

O próximo tipo de segmentação existente trata-se da psicográfica, que se baseia no 

estudo do comportamento do consumidor, dividindo o mercando em segmentos de 

acordo com sua personalidade, estilo de vida e seus valores (Lamb, McDaniel & Hair, 

2004). Segundo Weinstein (1995), esse tipo de segmentação pode oferecer uma série 

de vantagens uma vez que explora questões particulares e pessoais do seu 

consumidor, gerando um grande diferencial para conhecer o seu mercado, 

compreendendo o comportamento do consumidor. Essa variável pode ser utilizada 
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estrategicamente em diversos momentos pela empresa, como no seu planejamento 

de marketing e no lançamento de um novo produto, uma vez que pessoas de um 

mesmo grupo demográfico podem ter perfis psicográficos totalmente diferentes.  

Por isso, as variáveis psicográficas podem ser utilizadas de forma individual ou 

combinada com outras variáveis para definir um detalhamento maior dos segmentos 

de mercado. Essas variáveis buscam facilitar o entendimento do por que algumas 

pessoas tomam certa decisão no decorrer de um processo de compra como entrar em 

uma loja, escolher um produto, etc. Conhecendo essas características, passamos a 

ter mais bases para tomadas de decisões como o layout de um produto, preço, tipo 

de publicidade, entre outras necessidades básicas que todo negócio necessita de 

definição. Já para Alves (2006), a segmentação psicográfica trata-se um complemento 

da segmentação demográfica. Ela não mostra todo o cenário, mas acrescenta 

ferramentas para se obter segmentos mais precisos, promovendo a divisão de um 

mercado heterogêneo para um mercado homogêneo, com base nas atitudes, 

convicções, opiniões, personalidade e estilo de vida do cliente. 

Para Lamb, McDaniel e Hair (2004), a variável estilo de vida busca agrupar as pessoas 

de acordo com algumas características como a forma que passam o tempo, a 

importância das coisas ao seu redor e suas características culturais e 

socioeconômicas como religião e renda financeira. Já Hooley, Saunders e Piercy 

(2005, p. 210) trazem a segmentação pelo estilo de vida baseada em 3 pilares 

principais, que são: 

• Suas atividades como esportes, entretenimento, atividades domésticas ou 

relacionadas ao trabalho, viagens, férias, etc. 

• Interação com os outros como autopercepção, percepção do “eu ideal”, 

percepções de papéis (mãe, pai, esposa, marido, etc.), etc. 

• Opiniões tais como questões religiosas, políticas, morais, econômicas, etc. 

 

Stanton (1980, p. 108) traz o conceito de personalidade como sendo um padrão dos 

traços internos e externos de uma pessoa, que são fatores determinantes para o seu 

comportamento e reações, refletindo os traços, atitudes e hábitos das pessoas. Kotler 

(2000), trouxe como exemplo clássico da utilização da personalidade como definidor 
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do direcionamento dos produtos a disputa entre a Ford e a Chevrolet, que 

direcionavam seus produtos com base na personalidade dos seus clientes. Os clientes 

Ford tratavam-se de homens com perfis independentes, impulsivos e autoconfiantes. 

Por outro lado, os compradores da Chevrolet tratavam-se de pessoas mais 

conservadoras, econômicas, voltadas para o prestígio e que evitavam os extremos. 

A variável valor trata de segmentar o mercado baseado em valores centrais dos 

indivíduos e suas crenças, pois essas determinam o comportamento e as atitudes de 

consumo dos mesmos, possibilitando assim que os profissionais de marketing utilizem 

essa variável para apelar para o íntimo das pessoas para influenciar no seu 

comportamento de compra (Kotler, 2000, p. 289). 

Já a segmentação comportamental busca trazer os motivos básicos pelos quais os 

clientes decidem escolher um produto dentre as diferentes ofertas existentes no 

mercado. Considerada por muitos como a maneira mais correta de se identificar 

segmentos, visto que são mais precisas e relevantes para as decisões de marketing, 

essas variáveis buscam dividir os compradores em grupos com base em alguns 

pilares como conhecimento do produto, sua atitude em relação ao mesmo, frequência 

de uso ou percepção de qualidade (Kotler, 2002, p. 289). 

Para Hooley, Saunders e Piercy (2005), o método mais direto para se segmentar um 

mercado trata-se do baseado no comportamento dos consumidores no respectivo 

mercado, abrangendo variáveis como benefícios e taxa de uso. 

Lamb, McDaniel e Hair (2004, p.218) reforçam que a segmentação por benefícios é o 

processo que se objetiva em segmentar os clientes com base nos benefícios que eles 

procuram, baseando-se no princípio de que os benefícios estão relacionados às 

necessidades dos clientes. Esse tipo de segmentação busca trazer maior clareza aos 

reais fatores que levam o cliente a realizar uma compra, pois, ao identificá-los, é 

possível elaborar a sua estratégia de marketing e o desenvolvimento do seu produto 

com as características buscadas pelo consumidor final. Nesse cenário, busca-se 

analisar se o cliente fez a escolha com base em pontos como preço, marca, qualidade, 

forma de pagamento, entrega, modismo, pós-venda, etc. 
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Pimenta e Richers (1991) reforçam que, ao se comprar um produto, tem-se sempre 

alguma vantagem ou benefício esperado que pode ser identificado e pode variar de 

comprador para comprador. Dessa forma, a segmentação por benefícios busca 

atender essas necessidades identificando os consumidores potenciais, agrupando-os 

com base na sua similaridade na escolha de determinados produtos. Siqueira (1999) 

reforça ainda que a segmentação por benefícios pode trazer diversos benefícios para 

a organização, não somente na estratégia de marketing, mas também em diversas 

outras linhas como elaboração do produto, política de preços e distribuição e 

necessidade de serviços e assistência técnica, servindo ainda de alerta para 

reformulações em caso de desvantagem perante a concorrência. 

Já a segmentação por taxa de uso busca dividir o mercado de acordo com a 

quantidade de produto comprada ou consumida, permitindo que o marketing direcione 

os esforços nos grandes usuários (normalmente sendo tratado como foco prioritário) 

ou crie compostos de marketing a diferentes segmentos (Lamb, McDaniel e Hair, 

2004, p.218). Esse tipo de segmentação possibilita a identificação dos principais 

consumidores e suas características como graus de fidelidade à marca, pontos fortes 

e fracos dos produtos. 

Por fim, Gil e Campomar (2006) mencionam que a base de segmentação escolhida 

está diretamente relacionada em função das características de cada mercado, e que 

há vantagens e desvantagens em três diferentes tipos de base de segmentação: por 

uso, demográfica e psicográfica. A Figura 8 representa esse levantamento. 
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Tipos de Segmentação Pontos Fortes Pontos Fracos 

Pelo Uso Tipo mais fácil de mensurar 

Consumidor pode não se sentir 
à vontade para divulgar o 
quanto consome; 

Segmentos resultantes não 
explicam muito bem o 
comportamento do grupo; 

Informações são insuficientes 
para gerar uma ação de 
marketing. 

Demográfica 
Fácil de mensurar 

Ajuda a localizar e prever o 
tamanho do mercado 

Consumidores podem mentir 
sobre informações como idade e 
renda; 

Segmentos resultantes não 
explicam muito bem o 
compromisso do grupo. 

Psicográfica 

Mensuração mais envolvente 

 

Segmentos resultantes explicam 
melhor o comportamento do 
grupo 

Longo questionário para levar à 
compreensão; 

Só funciona para produtos que 
tenham benefícios fáceis de 
serem mensurados. 

Figura 8 – Pontos fortes e fracos dos tipos de segmentação de mercado. 
Fonte: Gil, C., & Campomar, M. (2006) Analisando o VALS como instrumento de segmentação. In: 
Seminários de Administração, Universidade de São Paulo. São Paulo, SP.  

2.1.2 Pontos fortes e fracos de seleção de mercado-alvo 

Dadas as principais decisões importantes que uma empresa deve tomar, entre elas 

com certeza está a seleção do mercado alvo onde se deseja atuar. Por isso, torna-se 

necessário um estudo para apoiar a empresa na seleção de mercados e setores onde 

há oportunidades a trabalhar, possibilitando assumir uma posição sólida. Kotler (2000) 

afirma que devem ser examinados dois fatores principais: a atratividade do segmento 

escolhido e os objetivos e recursos da organização. Com base nessa análise, se 

tornará possível refletir sobre as principais características que tornam viável esse 

mercado como tamanho, crescimento, aproveitamento, competências para o 

crescimento, etc. 

Nesse contexto, Kotler (1997, p.170) traz o conceito de mercado-alvo como sendo um 

grupo de compradores com necessidades e características comuns às quais a 

empresa decide atender. Posteriormente, Lamb, McDaniel e Hair (2004, p.224) 

reforçam/complementam o conceito como sendo um grupo de pessoas ou empresas 

para as quais uma empresa se projeta, implementa e mantém suas ações de 
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marketing com a finalidade de atender às necessidades desse grupo, objetivando 

trocas satisfatórias para ambas as partes, como uma compra de um produto onde se 

tem por um lado (o consumidor) os benefícios do produto adquirido e pelo outro (o 

vendedor) o retorno financeiro.  

Muitos são os fatores que devem ser levados em consideração ao se definir uma 

estratégia para seleção do mercado a atuar. Pode-se avaliar diversos pontos como os 

recursos disponíveis, grau de variabilidade do produto e do mercado, do ciclo de vida 

do produto, etc. Nesse cenário, Hooley, Saunders e Piercy (2005) trazem a definição 

dos mercados que a empresa está avaliando como alvo como uma questão de 

mensuração, comparação competitiva e critérios de necessidades dos clientes. Por 

isso, os autores reforçam ainda que é preciso levar em consideração que o mercado 

muda constantemente, fazendo com que se reflita sobre as estratégias de marketing, 

a compreensão do setor e o mercado pela perspectiva do cliente. 

Dentre as principais estratégias para seleção de mercado-alvo, três são mais 

comumente utilizadas entre as organizações: estratégia de mercado concentrado, 

indiferenciado e multissegmentado. 

O marketing concentrado, mais comumente utilizado quando a empresa possui 

recursos relativamente limitados ao se comparar com os concorrentes, trata-se da 

empresa optar por buscar uma participação maior em mercados menores no lugar de 

buscar pequena participação em um grande mercado. Através dessa estratégia, a 

empresa busca obter uma posição mais forte nos nichos que atende devido à maior 

capacidade de aprofundar e entender as necessidades do público ali presente, além 

de ter uma melhor reputação neste, tornando assim uma estratégia comumente 

utilizada em nichos de mercado.  

Hooley, Saunders e Piercy (2005) definem que o marketing concentrado tem como 

principal característica o foco em poucos segmentos (talvez apenas um), 

possibilitando assim à empresa obter um posicionamento mais forte nos mercados 

selecionados em vez de partir para uma abordagem de tentativa de competição em 

todo o mercado. Complementar à definição, Kotler (2005) reforça ainda que o sucesso 

dessa abordagem está diretamente atrelado com a capacidade da organização em 
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conhecer esses nichos, seus clientes, sabendo o que diferentes compradores buscam 

em relação ao (s) seu (s) produto (s), como preço, canais, prazos, etc. 

Lamb, McDaniel e Hair (2004) definiram as principais vantagens da estratégia de 

mercado concentrado como sendo: 

• Desenvolvimento de um forte posicionamento da empresa nesse mercado; 

• Melhor capacidade de atender às necessidades dos clientes; 

• Capacidade de concentrar os seus recursos, potencializando os investimentos. 

Para os autores, no que tange às principais desvantagens da estratégia de mercado 

concentrado, tem-se: 

• Risco de mudança rápida das necessidades dos consumidores do mercado 

selecionado; 

• Ação de grandes concorrentes na venda de maneira mais efetiva para os 

nichos de mercado em que atua, impactando fortemente a organização. 

 

Já a estratégia de marketing indiferenciado é utilizada quando a empresa opta por 

atuar no mercado como um todo, com uma única oferta, ignorando assim as 

diferenças entre os vários segmentos. Na prática, as empresas costumam 

desenvolver suas ofertas em cima dos maiores segmentos. O foco dessa estratégia 

e, consequentemente, das ações de marketing, é concentrar nas necessidades 

comuns dos consumidores e não no que é diferente. 

Trata-se de uma opção que tem como característica a adoção de uma estratégia 

focada no mercado de massa, sem a necessidade de identificação de segmentos 

específicos. Ou seja, para essa estratégia, a empresa aborda o mercado como um 

todo assumindo que, por mais individual que seja cada cliente, eles possuirão 

necessidades semelhantes que serão atendidas por um composto de marketing 

comum. (Hooley, Saunders & Piercy 2005). 

Siqueira (1999) aborda que a estratégia de marketing indiferenciado pode ser adotada 

utilizando duas abordagens: 
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• Considerando o mercado uniformemente, traçando assim um plano de 

marketing para as necessidades comuns dos consumidores. 

• Separando produtos e programas de marketing especiais para cada segmento, 

mas sem grande personalização/individualismo, mas mantendo a atuação em 

todos os mercados. 

Para Kotler (2005), com o aumento da concorrência e globalização, o mercado tem 

obrigado as empresas a serem mais seletivas, direcionando melhor os seus alvos e 

estratégias para adoção do mercado. Porém, essa estratégia de marketing de massa, 

difundida normalmente para produtos de uso por grande parte das pessoas (como 

sabonete, carros, eletrodomésticos, produtos alimentícios, etc.), se mantém eficaz em 

casos como Coca-Cola e McDonald’s. 

Lamb, McDaniel e Hair (2004) definiram como principal vantagem do marketing 

indiferenciado a economia no custo de produção e marketing, dada a necessidade de 

produção e promoção de apenas um produto, além da capacidade maior em atrair 

grandes volumes de vendas, gerando vantagem de custo e economia que a escala 

gera. Os autores citam ainda que a principal desvantagem desse modelo são as ações 

da concorrência, visto que o produto padronizado traz pouca ou nenhuma 

diferenciação, podendo dar abertura a outros fornecedores. 

Por fim, tem-se a terceira estratégia de marketing, a multissegmentada (ou marketing 

diferenciado) que é utilizada quando a empresa busca atingir vários segmentos de 

mercado, necessitando assim planejar ofertas separadas para cada um. Para Hooley, 

Saunders e Piercy (2005, p. 270), o marketing diferenciado é adotado por empresas 

que buscam oferecer um produto ou serviço diferente para cada segmento de 

mercado escolhido. As organizações que optam por essa abordagem buscam vendas 

mais altas e melhor posicionamento em cada segmento abordado e, com essa força 

em cada segmento, conseguir criar uma força global na categoria em questão, 

trazendo reconhecimento e lealdade à marca como a melhor opção. 

Kotler (2000) pontua que uma das características da estratégia multissegmentada se 

trata de a empresa escolher um número de segmentos atraentes e apropriados, com 

razões objetivas para a sua escolha. O autor reforça ainda que não obrigatoriamente 
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é preciso que hajam características semelhantes entre os segmentos escolhidos, 

necessitando apenas que seja rentável para a empresa. 

Dentre as principais vantagens da estratégia do marketing multissegmentado tem-se 

o maior sucesso financeiro da empresa, economia gerada pela escala em produção e 

do marketing, além de aumento da capacidade de diversificar os riscos da empresa. 

Em contrapartida, tem-se como principais desvantagens os custos altos para tal 

estratégia e a canibalização que essa pode gerar. (Lamb, McDaniel & Hair, 2004). 

2.1.3 Estratégias de posicionamento 

Diversos autores definem o conceito de posicionamento de forma complementar, mas 

não de forma exata. Entre elas, podemos apontar Kotler (2000, p. 321) que estabelece 

como um “ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar 

destacado na mente dos clientes-alvo”. Caetano e Andrade (2003) citam que 

posicionamento corresponde à posição que uma marca tem no mercado, que é 

definida pela diferenciação que o consumidor faz dela através da sua percepção em 

relação à mesma. Por fim, Lamb, McDaniel e Hair (2004, p. 228) trabalham o termo 

posicionamento se referindo “ao desenvolvimento de um composto de marketing 

específico para influenciar a percepção geral dos clientes potenciais de uma marca, 

linha de produto ou empresa”. 

Nesse cenário, Siqueira (1999) reforça que, apesar de diversos autores citarem 

posicionamento de formas diferentes, há um consenso de que os profissionais de 

marketing precisam definir uma posição de seus produtos na mente dos 

consumidores. Assim, seus clientes passam a perceber um desempenho superior de 

seu produto na saciedade de suas necessidades em relação ao concorrente. 

Alves (2003) traz como um exemplo claro de posicionamento a empresa Cacau Show, 

que não se posiciona como uma loja de chocolates, mas sim como uma loja de 

presentes - como a Kopenhagen - posicionando-se como uma segunda alternativa, 

com qualidade e status de presente, mas com o diferencial de um preço acessível. 
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Kotler (2000) traz algumas alternativas para concorrer com marcas que já 

estabeleceram um posicionamento em determinado segmento. Entre as alternativas 

estão: 

• Reforçar a posição atual da empresa em relação ao seu principal concorrente, 

caso a empresa ocupe o segundo lugar, focando na posição de número 2; 

• Identificar um atributo ou benefício importante que uma marca pode possuir e 

que seja convincente para o cliente, buscando ser a referência mais lembrada 

na mente do consumidor; 

• Conquistar uma posição não ocupada no mercado; 

• Atacar a concorrência e, se possível, eliminá-la. 

 

Lamb, McDaniel e Hair (2004) reforçam que a empresa deve manter uma avaliação 

constante das posições ocupadas pelos seus concorrentes, identificando o que há de 

mais importante e mais agrega valor na escolha do cliente pela marca. Isso se torna 

necessário uma vez que a compra dos produtos por parte dos consumidores é feita 

com base em atributos específicos que podem mudar com certa frequência. Logo, um 

profissional de marketing pode identificar uma lacuna importante para o mercado e se 

posicionar em cima dessa variável, gerando grande impacto na concorrência. 

2.1.3.1 Bases de posicionamento 

Entre os principais aspectos por que um posicionamento pode ser feito tem-se:  

 

• Por atributos ou benefícios, utilizando quando a empresa se posiciona com 

base em um atributo que ou benefício que ela oferece (por exemplo, conforto, 

tamanho, etc.). Esse posicionamento pode se basear em um único 

atributo/benefício ou em um combinado. Porém, uma grande quantidade de 

itens (super posicionamento) ou a sua ausência total pode prejudicar o 

posicionamento (sub posicionamento), onde as pessoas podem deixar de optar 

pelo produto por achar que, respectivamente, o produto possui benefícios 

demais para o que ele necessita (valor alto) ou por não reconhecer os seus 

benefícios. 
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• Por qualidade ou preço, em se tratando de posicionar o produto com o melhor 

valor ou qualidade. 

• Por utilização, onde um produto se posiciona melhor para algum uso ou com 

ênfase nas suas aplicações. 

• Por categoria do produto, onde se preocupa em posicionar o produto como líder 

naquela categoria ou tão bom quanto. 

• Por usuário, onde se preocupa em posicionar como o melhor para um grupo de 

usuários específicos. 

 

É comum vermos os profissionais de marketing combinando vários desses atributos 

para definir o posicionamento do produto, conseguindo assim atingir segmentos 

adicionais que receberão bem as expectativas que a empresa possui. Para Pinho 

(2003), a internet facilita a segmentação do público-alvo dada a facilidade em se 

mapear a localização desse pela segmentação da audiência.  

Torres (2009) reforça que existem vários motivos para as empresas apostarem no 

marketing através da internet, como o aumento das compras realizadas através da 

internet, novas modalidades de se fazer negócios, possibilidade de diversificar os 

canais e atrair novos clientes. 

2.2 Marketing e internet  

Kupfer (1998, citado por Miranda, 2003) detalha que cada pessoa conectada à grande 

rede de computadores (internet) poderá compartilhar informações, gerando 

conhecimento e podendo comercializar produtos e serviços. O autor afirma ainda que, 

em um futuro próximo, a internet provocaria um impacto visível nos negócios e na 

educação, assim que tal tecnologia estivesse disponível para a massa. Fato esse que 

já ocorreu e, pouco tempo depois, Locke (2001, citado por Miranda, 2003) já explicava 

o motivo do crescimento da internet, justificando principalmente pelo fato de esta ter 

sido ignorada, bem como por ter trabalhado com regras diferentes do mercado 

tradicional dos negócios. Ainda segundo Locke (2001, citado por Miranda, 2003, p. 

25): 
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A rede cresceu como mato entre as fendas do império monolítico de aço e vidro 
do comércio tradicional. Era tecnicamente obscura, impenetrável, povoada de 
geeks (fanáticos por computador) feiticeiros, solitários e desajustados.  

Já em 1986, Marchand (1986, citado por Miranda, 2003) trouxe como ponto chave 

para o sucesso da internet a questão da interatividade, onde toda a comunicação não 

segue o padrão clássico unilateral, onde o emissor envia a mensagem e o receptor a 

recebe. Pelo contrário, tratando-se de um cenário bem interativo, bilateral, onde todos 

colaboram, podendo ser de múltiplos canais, com informação mutável e, 

principalmente, manipulável. Sinova (1994, citado por Miranda, 2003) trouxe como 

outro grande resultado da interatividade da internet a capacidade de o público realizar 

verdadeiras “auditorias técnicas” com maior habilidade de participar e argumentar nas 

comunicações. 

Castells (2001) trouxe à tona uma análise sobre o impacto da internet na economia 

mundial, apontando como essa rede conseguiu alterar toda a concepção de 

economia, mercado, trabalho, gestão empresarial, mudando os paradigmas das 

organizações onde, segundo o mesmo, “a internet possui uma geografia própria”. 

Ainda no mesmo estudo, Castells (2001) cita que a verdadeira evolução na internet 

se inicia em 1990 com a criação dos protocolos que permitiram o cruzamento das 

várias redes existentes, o que iniciou um processo de absorção rápido e intenso da 

internet na vida de todos. Para o autor, nunca a história precisou de tão pouco tempo 

para se fazer. 

Segundo Chaffey et al. (2009) a evolução da internet e dos outros exemplos de mídias 

digitais levou ao surgimento de diversos conceitos e jargões no mundo do marketing 

como marketing de internet, e-marketing, marketing digital, e-commerce, etc. Além 

dos diversos conceitos que surgiram a internet, somada às outras mídias digitais, 

tiveram grande influência na transformação do marketing, visto que possibilitou: 

• Para as empresas, a possibilidade de abrir novos mercados com oportunidades 

de oferecer novos serviços e produtos através de ferramentas online, 

possibilitando uma melhor competição com empresas maiores; 
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• Para os consumidores, maior facilidade de acesso a uma grande variedade de 

produtos, serviços, preços, fornecedores e meios de compras mais rápidos e 

com acesso imediato. 

• Para os profissionais das empresas, viabilidade na aquisição de novas 

competências para desenvolvimento do negócio. 

 

Michael Porter (2001) classificou como sendo de suma importância a internet para as 

empresas e os negócios modernos dizendo que “a questão chave para as empresas 

não é se implantam soluções de internet - visto que as companhias não possuem 

escolha se querem ser competitivas - e sim como implantam” (tradução própria). Por 

isso, para atingir os objetivos estratégicos da organização é imprescindível que se crie 

uma estratégia de marketing digital que interaja com as demais atividades dessa 

organização. Nesse cenário, Chaffey e Smith (2008) defendem que a utilização do 

marketing através da internet pode potencializar os lucros, ajudando a atingir os 

objetivos de três formas: 

• Identificação, onde a internet pode ser utilizada como meio de se identificar as 

necessidades e desejos dos consumidores. 

• Antecipação, onde a internet se posiciona como um canal adicional, mais 

rápido, onde os clientes poderão se comunicar e realizar as compras. 

• Satisfação, trazendo alguns diferenciais para o usuário através da internet, 

como um site fácil de usar, respostas rápidas as dúvidas, etc. 

 

A autora Daniela Martins (2010) reforça que apoiar-se na internet para a realização 

do marketing diz respeito não somente a utilizar os meios de informação disponíveis 

na mesma como websites e e-mail, mas também na utilização dos diversos meios 

digitais disponíveis como redes sem fios, televisão digital, redes sociais, integrações 

com outros sites, etc. Esse conjunto de técnicas deve ser utilizado para obter novos 

clientes e manter satisfeitos os clientes já existentes. A autora reforça ainda que o 

sucesso do marketing através da internet está atrelado à comunicação em 

multicanais, incluindo as mídias tradicionais como comunicação empresa e correio 

direto. 
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Por fim, Torres (2009) aborda algumas características importantes que a internet 

possibilita ao profissional do marketing e que potencializa o poder do marketing, como: 

• Efeito imediato, permitindo uma enorme rapidez na implementação das 

campanhas promocionais e apresentação de novos produtos e serviços, 

proporcionado pelo crescimento dos usuários da internet. 

• Personalizável, sendo considerada a chave para passar do tradicional 

marketing para um marketing one-to-one.  

• Quantificável, visto que a internet permite mensurar as visitas, pesquisas, entre 

outros.  

• Interativa, uma vez que o cliente, inevitavelmente, irá participar interagir no 

processo.  

• Rede (social), onde os clientes têm maior capacidade de constituir ou destruir 

a reputação de empresas ou marcas. 

 

2.2.1 Marketing digital 

Torres (2009, p. 45) traz o conceito de marketing digital como sendo: 

Quando você ouve falar de marketing digital, publicidade on-line, marketing 
web, publicidade na internet ou quaisquer outras composições criativas que se 
possa fazer dessas palavras, estamos falando em utilizar efetivamente a 
internet como uma ferramenta de marketing envolvendo comunicação, 
publicidade, propaganda e todo o arsenal de estratégias e conceitos na teoria 
do marketing. 

O termo marketing digital, que também é conhecido por diversos outros termos como 

marketing na internet, i-marketing, web marketing, marketing online ou e-marketing, 

trata-se do marketing de produtos ou serviços através da internet. Trata-se dos 

esforços das empresas em informar, comunicar, promover e vender seus produtos e 

serviços pela internet. (Torres, 2009). 

Ou seja, o marketing digital trata-se de uma nova forma interativa de se aplicar 

técnicas do marketing tradicionais em um novo cenário virtual que, apesar de ainda 

estar em constante mudanças, para Crocco et al. (2006, p. 75) “está associado ao 
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contato entre organização – mercado/clientes suportado por meio digital, ou mais 

propriamente, a internet”.  

Para Torres (2009), tanto o marketing como o marketing digital visam a mesma 

finalidade. Ou seja, aplicar técnicas, métodos e sistemas que permitam a adequação 

da oferta da empresa (produtos, serviços, ideias) em seus pilares (preço, distribuição, 

canais, comunicação), buscando satisfazer as necessidades detectadas ou 

pressentidas nos clientes, considerando o marketing digital como sendo a aplicação 

da filosofia do marketing às novas tecnologias.  

Jacob (2012) reforça que a internet se trata de uma extensão dos meios de 

comunicação existentes, que traz para o marketing novas formas de se relacionar com 

os consumidores, criando-se um canal para se conceber padrões de consumo e 

influenciar comportamentos, oferecendo novas experiências com o posicionamento 

da marca. Nesse sentido, Chaffey et al. (2009) abordam que os conceitos básicos da 

estratégia de marketing digital trazem bastante semelhança com as estratégias do 

marketing tradicional, uma vez que: 

• Fornece um direcionamento para o futuro nas atividades de marketing na 

internet; 

• Necessita se realizar uma análise do ambiente interno e externo da 

organização; 

• Alinha os objetivos do marketing digital com os objetivos gerais do marketing, 

como público-alvo, posicionamento, preço, etc.; 

• Busca se criar vantagens competitivas e sustentáveis através de escolha de 

opções estratégicas para atingir os objetivos utilizando do marketing digital; 

• Revisão periódica entre as as decisões e ferramentas a não utilizar ou não 

utilizar mais; 

• Define como os recursos serão utilizados e como a organização se estruturará 

para tal. 

 

Ainda segundo esses autores, as atividades operacionais do marketing digital devem 

ser executadas e geridas como parte da estratégia, que pode ter os seguintes 

objetivos: 
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• Aquisição de clientes; 

• Conversão de clientes e desenvolvimento de experiências com os mesmos; 

• Retenção e crescimento do número de clientes. 

 

Para Telles (2010), o marketing digital traz como grande vantagem frente aos meios 

utilizados pelo marketing tradicional o fato de ser acessível não somente pelas 

grandes empresas, mas também pelas pequenas, visto que são relativamente baixos 

(comparados ao tradicional), não existe limite real de espaço para propaganda, o 

acesso é rápido e não há limitações geográficas. 

Segundo Alex Santos (2010), o marketing digital visa propor um modelo onde o 

consumidor seja o centro das atenções estudando seu comportamento, uma vez que 

as empresas dependem desses para sobrevivência e geração de lucro. Logo, surge a 

necessidade de se trabalhar vários pilares como o marketing, comunicação, 

publicidade, entre outros meios, para expressar a importância que eles possuem, 

estudando-os e avaliando como conseguimos influenciá-los através da internet. Dessa 

forma, o autor cita que marketing digital se trata de aplicar estratégias táticas e 

operacionais do marketing convencional, adaptadas ao meio digital, buscando garantir 

sucesso da organização caso aplicadas corretamente. 

O termo “corretamente” supracitado é reforçado por diversos autores, uma vez que a 

internet trouxe aos consumidores uma capacidade nunca antes imaginável de acesso 

à informação e de escolha. Por isso, torna-se necessária a adoção de uma estratégia 

que viabilize o encontro do potencial cliente ao seu conteúdo, dado esse vasto calhau 

de informações. Torres (2009, p. 61) reforça que, ao contrário da mídia tradicional em 

que o controle é das empresas, na internet o controle é do consumidor. O autor revela 

ainda que a internet é tão grande e dispersa que investimentos isolados e sem 

coordenação invariavelmente significam desperdício de recursos.  

Ante a isso, Vaz (2008, p. 120) reforça que, diante desse problema de difícil solução 

que é encontrar o seu consumidor, empresas gastam centenas de milhões de reais 

para resolvê-lo. O autor reforça que o grande erro se trata das empresas ainda 

acharem que na internet há o mesmo controle sobre o consumidor que nas mídias 

tradicionais. Apesar de se tratar do mesmo consumidor, o comportamento deste na 
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internet é diferente, onde se consegue compartilhar opiniões rapidamente e angariar 

seguidores (ou pessoas contrárias) aos processos. Dessa forma, o autor reforça que 

a melhor maneira de encontrar seu consumidor é ser encontrado por ele. Para isso, 

torna-se imprescindível conhecer bem as diversas ferramentas e técnicas existentes 

na internet para que o profissional do marketing consiga definir uma estratégia 

coerente, maximizando seus investimentos. 

2.2.2 Métricas do marketing digital 

Segundo Barcellos (2010), a internet trouxe novos graus de exigência da mensuração 

e comprovação de resultados, uma vez que proporciona números, métricas e 

resultados extremamente confiáveis em relação aos oferecidos pela mídia tradicional. 

Entre os resultados gerados a partir da utilização da internet com maior precisão 

podemos citar, mas não se limitando a, números reais de acessos, visitantes únicos, 

page views (páginas visualizadas), taxas de cliques, tempo médio de acesso, horários 

de pico, leads gerados, taxa de conversão, etc.  

Urdan e Urdan (2006) e Limeira (2003) reforçam que o marketing digital aborda um 

conjunto de ações intermediado por diversos canais eletrônicos na internet, em que o 

cliente administra a quantidade e o tipo de informação recebida. Dessa forma, Vaz 

(2008) traz que o marketing digital pode ser visto como a combinação entre as 

informações geradas pelos usuários e as tecnologias existentes para executar as 

campanhas de marketing da organização. Logo, os profissionais de marketing devem 

estar sempre orientados a uma análise constante da efetividade das ações de 

marketing visando maximizar a eficiência. 

As métricas no marketing digital viabilizam aos profissionais um controle de custo 

eficiente sobre cada uma de suas atividades dentro da sua estratégia de marketing. 

Complementares, as métricas propiciam acesso às informações valiosas que 

permitem que as empresas avaliem os diferenciais de custos e de retorno de aquisição 

versus a retenção. Os gestores podem, portanto, tomar decisões baseadas em fatos 

(Sharma & Sheth, 2004). Para Telles (2010), a eficácia do marketing digital não pode 

ser avaliada exclusivamente por medidas financeiras como o retorno sobre o 

investimento, cabendo aos responsáveis por tal ação viabilizar ferramentas de 
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monitoramento que possibilitem uma análise e interpretação dos dados e indicadores. 

Para o autor, ao se comparar o desempenho de uma campanha publicitária digital 

com uma mídia off-line será possível notar que a modalidade digital oferece um grau 

de discernimento e acompanhamento melhor que qualquer outro canal. 

Para Michaelidou, Siamagka e Christodoulides (2011), as métricas tradicionais de 

marketing são baseadas em uma forma linear de comunicação, e não se adequam 

facilmente à interatividade supracitada da internet, analisando assim apenas parte da 

história. Porém, para Hoffman e Fodor (2010), mensurar resultados nesse novo 

ambiente é possível, porém, é necessário um novo conjunto de métricas para 

mensurar as ações dos consumidores e não as das empresas, como tradicionalmente 

é realizado. As unidades medidas deixam de ser monetárias e passam a estar 

relacionadas ao comportamento e interação do consumidor com a sua empresa, com 

a sua marca e seus produtos. Os autores reforçam ainda que um erro comum 

praticado por muitos executivos é de considerar que a internet (e principalmente as 

redes sociais) é somente mais um canal convencional de marketing. Esse é um erro 

de estratégia pois se trata de um ambiente controlado pelo consumidor, e não pelas 

equipes de marketing. 

Macedo (2014), baseado em Gabriel (2011), Silva (2013) e IAB (2011) agrupou as 

métricas do marketing digital em sete grupos, que foram apresentados na Figura 9: 
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Grupo Descrição 

Audiência 
São as métricas relacionadas à exposição do conteúdo, tamanho do público, 

volume e frequência (POLVORA, 2009). 

Engajamento 
As métricas de engajamento buscam avaliar o quanto a audiência está envolvida, 

interagindo, colaborando e participando nas plataformas (GABRIEL, 2011). 

Influência 
São as métricas ligadas a relevância e influência da marca ou empresas nas 

plataformas e mapeia quem são os demais influenciadores do nicho de mercado 

(SILVA, 2013). 

Conversão 
São as métricas relacionadas a conquistas, resultados obtidos e eventos 

relevantes ocorridos. Geralmente são quantitativos, baseados em metas (IAB, 

2011) 

Financeiras 
São métricas que envolvem valores investidos, custo para atingir objetivos e 

retorno de investimento (GABRIEL, 2011). 

Marca 
Estas métricas buscam compreender a percepção da audiência em relação a 

reconhecimento, posicionamento e sentimentos referentes à marca (SILVA, 

2013). 

Segmentação 
Envolve métricas que têm a função de classificar a audiência levando em conta 

características próprias do visitante, geografia e tecnologias utilizadas para 

acesso a plataforma (ANALYTICS, 2014). 

Figura 9 – Descrição dos grupos de métricas de marketing digital. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
 
Nesse estudo, Macedo (2014) faz ainda um levantamento das principais métricas 

existentes em cada grupo acima e correlaciona-as às literaturas identificadas que 

pontuam tal métrica. Em seguida, tem-se um detalhamento das principais métricas 

citadas pelo autor, separadas por grupo e sua correlação com as devidas literaturas. 

2.2.2.1 Métricas relacionadas à audiência 

No que tange ao grupo audiência, tem-se as seguintes métricas: 

• Crescimento de usuários: Indica o quanto tem crescido o número de usuários 

em uma aplicação, serviço ou plataforma.  

• Fontes de tráfego: Tem o objetivo de identificar a origem dos visitantes de um 

site ou página.  
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• Frequência de publicação: Registra a periodicidade com que os editores 

publicam conteúdos nas plataformas, se aplicando principalmente a blogs e 

redes sociais.  

• Frequência de visita: Representa a periodicidade e quantos dias se passam até 

que os visitantes voltam ao site ou plataforma digital.  

• Impressões: É o número de vezes em que um anúncio, banner ou post é 

exposto para os usuários de uma plataforma, não significando que o usuário 

visualizou o mesmo.  

• Membros: Representa o número de participantes inscritos em uma 

comunidade, fórum ou grupo.  

• Novos visitantes: É o número absoluto de visitantes (únicos) novos que 

acessaram uma determinada plataforma em um período de tempo.  

• Posts ou threads: Mede o número total de threads ou posts publicados pelos 

usuários em um período de tempo.  

• Quantidade de grupos: Relacionado à possibilidade de segmentação dos 

usuários com objetivos, interesses e características em comum.  

• Retorno de visitantes: Indica o número de visitantes que retornam em 

determinado período de tempo e o percentual dos que retornam em relação ao 

número absoluto de visitantes.  

• Seguidores ou fãs: Estão relacionados à prova social, representam as pessoas 

que assumem publicamente que, de alguma forma, estão ligadas à sua marca 

e querem receber informações sobre ela e seus produtos. 

• Subscribers: Representa o número de pessoas que querem receber 

informações sobre sua marca ou produto mas não estão associadas 

publicamente a ela. Geralmente aplicado a feeds de notícias, newsletters e 

listas de e-mail. 

• Trending topics: Constituem uma lista em tempo real das frases e hashtags 

mais publicadas no Twitter. Com elas, é possível observar e contabilizar o 

engajamento e menções dos usuários em relação a uma marca ou assunto. 

• Tweets: Indica o número total de postagens realizadas no Twitter pelos 

usuários.  

• Visitantes: Representa número total de pessoas que acessaram uma página 

ou site em um determinado período de tempo.  
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• Visitantes únicos: É o número total de pessoas distintas que acessaram uma 

página ou um site específico em um determinado período de tempo.  

• Visualizações de página: Número total de páginas acessadas na plataforma em 

um determinado período de tempo.  

• Visualizações únicas de página: É o número total de páginas distintas que 

foram acessadas em um determinado período de tempo.  

• Volume de pesquisa: Representa o número de vezes que os usuários da 

internet estão pesquisando palavras-chave específicas nos mecanismos de 

busca.  

 

Na Figura 10, Macedo (2014) destaca os principais autores que citaram cada uma 

dessas métricas relacionadas à audiência em seus artigos. 
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Métrica 

V
ollm

er e P
recourt (2008)  

IA
B

 (2009)  

R
azorfish (2009)  

P
olvora (2009)  

R
adian6 (2009a)  

R
adian6 (2009b)  

E
pps (2009)  

Lovett e O
w

yang (2010)  

A
linean (2010)  

R
adian6 (2010)  

S
yncapse (2010)  

V
ivaldi (2010)  

Frelinghuysen e Josh (2010)  

G
abriel (2011)  

S
ilva (2011)  

IA
B

(2011)  

C
hiefM

arketer(2011)  

S
ilva (2013)  Crescimento de 

usuários    X     X                     X   X 

Fontes de tráfego        X X         X               X 

Frequência de 
publicação        X X   X                       

Frequência de visita            X X                       

Impressões                          X   X     X 

Membros       X X X X   X X X           X   

Novos visitantes   X   X X         X                 

Posts ou threads       X   X X   X X                 

Quantidade de 
grupos        X X                           

Retorno de 
visitantes  X X   X     X                 X X X 

Seguidores ou fãs       X X   X   X X X     X     X X 

Subscribers       X X   X   X X X     X     X X 

Trending topics               X           X         

Tweets             X X           X        

Visitante   X     X   X           X     X X   

Visitantes únicos    X   X                 X     X X X 

Visualizações de 
página  X X   X X   X           X   X X X X 

Visualizações 
únicas de página                          X     X     

Volume de pesquisa  X       X       X             X     

Figura 10 – Métricas de marketing digital abordadas e citadas pelos autores – 
audiência. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de marketing 
das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre. 
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2.2.2.2 Métricas relacionadas a engajamento 

No que tange ao grupo engajamento, tem-se as seguintes métricas: 

• Advocacia: Mensura as declarações públicas de apoio ou recomendação de 

uma causa ou política em particular.  

• Alcance: Relativo ao alcance real e potencial, voltada a mensurar a 

disseminação e efeito sobre a audiência.  

• Atenção ativa: Busca mensurar o volume de usuários que dispensou atenção 

de forma ativa e voluntária para um determinado conteúdo, seja ele anúncio, 

post ou chamada.  

• Atividade viral: Na atualidade, essa métrica está relacionada ao Facebook e 

representa o percentual de visitantes que criaram uma história ou comentário 

sobre o um post ou conteúdo considerando o alcance total da plataforma. 

• Comentários: Avalia o número de comentários feito por usuários em relação a 

um conteúdo publicado.  

• Comentários relevantes: Identifica os comentários com maior repercussão nas 

plataformas digitais.  

• Compartilhamentos: É composto do número de compartilhamentos que um 

conteúdo recebe em uma mídia digital.  

• Favoritos: Tem o objetivo de mensurar o volume de adição em sistemas de 

Social Bookmarking onde os usuários deixam explícitas suas preferências 

relativas a conteúdos.  

• Google +1 em conteúdo: Demonstra o volume de +1 recebidos pelo conteúdo 

publicado pela empresa ou página no Google+ ou outra plataforma que suporte 

este recurso.  

• Likes: Indica o volume de likes recebidos pela página corporativa ou conteúdo 

publicado no Facebook ou outra plataforma que suporte este recurso.  

• Membros ativos: Representa o número de membros ativos que acessam ou 

interagem em uma comunidade, fórum ou grupo.  

• Membros de destaque: Identifica os principais indivíduos que realizam 

interações ou são citados seguidamente por uma comunidade, fórum ou grupo.  

• Menções: Considera o volume de vezes em que um conteúdo é mencionado 



62 
	
 

ou citado em uma plataforma digital.  

• Menções classificadas: Busca avaliar, de forma matemática, o sentimento das 

menções e citações realizadas pela audiência na plataforma, normalmente 

classifica-se a interação em positiva, neutra e negativa.  

• Percentual de perfis preenchidos: Esta métrica indica qual o percentual dos 

usuários preencheu seu perfil pessoal na plataforma.  

• Recomendações: Normalmente mede o volume de recomendações recebidas 

por um conteúdo ou página em uma plataforma que suporte este recurso.  

• Rejeição: A taxa de rejeição é o percentual de visitantes que acessam somente 

uma página antes de sair do site. 

• Replies: Mensura o número de respostas e comentários feito por usuários em 

um conteúdo publicado.  

• Retweets: Métrica utilizada na rede social Twitter, indica o número de vezes 

que os usuários retransmitiram uma mensagem/tweet específica para seus 

contatos.  

• Taxa de engajamento: Representa o grau de participação e envolvimento de 

determinado perfil ou grupo de pessoas em relação a um tema ou assunto. 

• Taxa de interação: É uma razão que calcula o número de vezes que as pessoas 

interagem com seu anúncio dividido por suas impressões.  

• Tempo de visitação: Também tratado como duração média da visita, é duração 

total de todas as visitas dividido pelo número de visitas.  

• Trackbacks: Mede o número de trackbacks em um site ou blog. Esse dispositivo 

é uma maneira de notificar blogs que tiveram links criados para eles.  

• Usuários Ativos: Representa o número de usuários ativos que acessam ou 

interagem em uma comunidade, fórum ou grupo.  

 

Na Figura 11, Macedo (2014) destaca os principais autores que citaram cada uma 

dessas métricas relacionadas aos engajamentos em seus artigos. 
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(Continua) 

Métrica 

Vollm
er e Precourt (2008)  

IA
B

 (2009)  

R
azorfish (2009)  

Polvora (2009)  

R
adian6 (2009a)  

R
adian6 (2009b)  

Epps (2009)  

Lovett e O
w

yang (2010)  

A
linean (2010)  

R
adian6 (2010)  

Syncapse (2010)  

Vivaldi (2010)  

Frelinghuysen e Josh (2010)  

G
abriel (2011)  

Silva (2011)  

IA
B

(2011)  

C
hiefM

arketer(2011)  

Silva (2013)  Advocacia               X X     X           X 
Alcance X             X   X                 
Atenção ativa X             X   X                 
Atividade viral                         X         X 
Comentários       X X X   X X         X       X 
Comentários 
relevantes   X X           X                   

Compartilha- 
mentos               X X X               X 

Favoritos         X X       X                 
Google +1 em 
conteúdo         X X     X           X       

Likes       X                   X       X 
Membros 
ativos       X     X                   X   

Membros de 
destaque       X                             

Menções     X X X     X X X             X X 
Menções 
classificada     X   X     X             X   X X 

Percentual do 
perfil 
preenchido 

      X                             

Recomenda-
ções       X X X     X X X X           X 

Rejeição       X                           X 

Figura 11 – Métricas de marketing digital abordadas e citadas pelos autores – 
engajamento. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
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(Conclusão) 

Métrica 

Vollm
er e Precourt (2008)  

IA
B

 (2009)  

R
azorfish (2009)  

Polvora (2009)  

R
adian6 (2009a)  

R
adian6 (2009b)  

Epps (2009)  

Lovett e O
w

yang (2010)  

A
linean (2010)  

R
adian6 (2010)  

Syncapse (2010)  

Vivaldi (2010)  

Frelinghuysen e Josh (2010)  

G
abriel (2011)  

Silva (2011)  

IA
B

(2011)  

C
hiefM

arketer(2011)  

Silva (2013)  Replies       X X     X X         X       X 
Retweets       X X       X X       X         
Taxa de 
engajamento 

X     X X X   X     X   X X X     X 

Taxa de interação         X X                   X     

Tempo de visitação X X   X X   X           X X X X   X 

Trackbacks       X       X                     
Usuários ativos   X             X             X   X 

Figura 11 – Métricas de marketing digital abordadas e citadas pelos autores – 
engajamento. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 
2.2.2.3 Métricas relacionadas à influência 

No que tange ao grupo influência, tem-se as seguintes métricas: 

• Back links ou inbound links: É representada pelo número de links internos e 

externos que apontam para um site ou página.  

• Conexões: Quanto mais conexões um membro de uma rede social tem, maior 

é considerada sua influência, maior será a possibilidade de um conteúdo 

propagado por este usuário atingir uma audiência  

• Credibilidade do autor: Muitas plataformas possuem sistemas de credibilidade 

e indicações que possibilitam estabelecer, através de um número grande de 

opiniões, uma reputação de cada um dos avaliados.  

• Impacto: Tem como objetivo avaliar o impacto de um influenciador, campanha, 



65 
	
 

ação de marketing ou conteúdo no processo de conversão.  

• Influência: Está ligada à forma como a audiência se envolve com o conteúdo 

de um membro.  

• Influência de early adopter: Mensura o quanto os usuários são influenciáveis 

pelos primeiros usuários a experimentar um produto ou tecnologia.  

• Influenciadores: Membros ativos de um grupo de pessoas que têm a 

capacidade de influenciar de alguma forma nas ações dos demais membros do 

grupo.  

• Reputação: Semelhante aos sistemas de mensuração de credibilidade, a 

reputação serve para que os membros de um grupo possam classificar e 

pontuar outros membros segundo critérios estabelecidos. 

  

Na Figura 12, Macedo (2014) destaca os principais autores que citaram cada uma 

dessas métricas relacionadas à influência em seus artigos. 

 

Métrica 

Vollm
er e Precourt (2008)  

IA
B

 (2009)  

R
azorfish (2009)  

Polvora (2009)  

R
adian6 (2009a)  

R
adian6 (2009b)  

Epps (2009)  

Lovett e O
w

yang (2010)  

A
linean (2010)  

R
adian6 (2010)  

Syncapse (2010)  

Vivaldi (2010)  

Frelinghuysen e Josh (2010)  

G
abriel (2011)  

Silva (2011)  

IA
B

(2011)  

C
hiefM

arketer(2011)  

Silva (2013)  

Back links ou 
Inbound Links       X X X   X               X     

Conexões       X       X     X             X 

Credibilidade do 
autor   X                               X 

Impacto         X     X     X             X 
Grau de Influência   X   X X     X     X       X X     
Influência de early 
adopter 

X                                   
Influenciadores                             X     X 
Reputação X                           X       

Figura 12 – Métricas de marketing digital abordadas e citadas pelos autores – 
influência. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
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2.2.2.4 Métricas relacionadas à conversão 

No que tange ao grupo conversão, tem-se as seguintes métricas: 

• Conversão de pesquisa: Diariamente os usuários pesquisam nos sistemas de 

busca tais como Google e Bing.  

• CTR (click through): Sempre que um usuário clica em um anúncio ou botão, é 

possível registrar essa ação e gerar relatórios de qual é o volume de cliques e 

mapear a sequência de ações realizadas por esses usuários no site ou página  

• Downloads: Esta métrica computa o número de downloads realizados de um 

aplicativo, e-book ou outro artefato digital.  

• Eventos/ações relevantes: Podem ser medidos os cliques em imagens, links e 

botões, bem como outras ações relevantes realizadas pelo usuário. É utilizada 

para identificar como o usuário está avançando no funil de compras e 

realizando as ações propostas a ele.  

• Funil de compras: É composto por um conjunto de eventos que identificam o 

momento de compra de cada usuário.  

• Geração de leads: Está relacionada à aquisição de potenciais clientes. 

Mensura o volume de leads adquiridos em uma campanha ou ação realizada.  

• Opt-in: Está relacionado ao número de assinaturas realizadas de forma 

voluntária e intencional em uma lista de e-mail ou grupo.  

• Percentual de remarketing: Identifica o percentual de visitantes que foi 

reimpactado pelas campanhas de marketing nas diversas plataformas 

disponíveis.  

• Repetição de compra: Essa métrica busca mensurar qual o número e o 

percentual de usuários realizam uma nova compra na plataforma.  

• Taxa de comercialização: Representa especificamente o percentual de 

comercializações em relação ao total de usuários que estiveram presentes no 

funil de compras.  

• Taxa de conversões: É o percentual de conversões realizadas em relação ao 

total de usuários que estiveram presentes na página ou site.  

• Trial: Utilizado em aplicativos, mensura o número de novos contratos de 

software para conhecer e experimentar o produto.  
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• Vendas: Mensura efetivamente o volume e faturamento das vendas realizadas.  

• Visualização de vídeos: É adequada para identificar a popularização de um 

determinado vídeo e entender quanto os visitantes estão assistindo ao mesmo.  

Na Figura 13, Macedo (2014) destaca os principais autores que citaram cada uma 

dessas métricas relacionadas à conversão em seus artigos. 

Métrica 

Vollm
er e Precourt (2008)  

IA
B

 (2009)  

R
azorfish (2009)  

Polvora (2009)  

R
adian6 (2009a)  

R
adian6 (2009b)  

Epps (2009)  

Lovett e O
w

yang (2010)  

A
linean (2010)  

R
adian6 (2010)  

Syncapse (2010)  

Vivaldi (2010)  

Frelinghuysen e Josh (2010)  

G
abriel (2011)  

Silva (2011)  

IA
B

(2011)  

C
hiefM

arketer(2011)  

Silva (2013)  Conversão de 
pesquisa X                             X     

CTR (click through) X       X         X     X X       X 
Downloads                             X       
Eventos/ações 
relevantes 

X X         X   X X     X     X     
Funil de compras X                               X   
Geração de leads X       X X     X         X X   X X 
Opt-in X           X     X                 

Percentual de 
remarketing                         X           

Repetição de 
compra 

X         X         X               
Taxa de 
comercialização X                               X   

Taxa de conversão X     X X       X X     X   X   X X 
Trial X                                 X 
Vendas X       X       X X       X X   X   
Visualização de 
vídeos   X         X X               X   X 

Figura 13 – Métricas de marketing digital abordadas e citadas pelos autores – 
conversão. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 
2.2.2.5 Métricas relacionadas a aspectos financeiros 

No que tange ao grupo financeiro, tem-se as seguintes métricas: 
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• Custo de mil impressões (CPM): Trata o custo para veiculação de um anúncio, 

o CPM é o preço por 1000 exibições, independentemente dos usuários clicarem 

ou não no mesmo. 

• Custo por clique (CPC): Representa o valor médio pago por cada clique que 

um usuário realiza em um anúncio ou banner.  

• Custo por conversão: Representa qual é o custo para levar um usuário até um 

comportamento relevante, como uma compra, uma inscrição em um boletim 

informativo, um lead, uma visualização de uma determinada página ou um 

download. 

• Custo por visitante: Ilustra o valor médio necessário para levar um usuário a 

uma página, site, blog ou plataforma.  

• Receita: É o valor financeiro ou econômico gerado por um determinado site ou 

plataforma em um determinado período de tempo, seja por venda, anúncios ou 

outra forma de monetização.  

• Retorno da influência/return on influence: Essa métrica ajuda a entender o 

retorno sobre a influência e o engajamento, ou seja, ela busca converter em 

valores numéricos o quanto o engajamento pode se converter em receita.  

• Retorno de investimento/return on investiment (ROI): É uma das principais 

métricas financeiras, representa o quanto cada real investido retorna 

financeiramente para o investidor.  

• Tamanho do ciclo de venda: Ilustra quanto tempo entre o primeiro contato de 

um cliente, propenso a comprar, com a marca ou produto até o fechamento da 

compra, normalmente é medido em dias.  

• Ticket médio: É o valor médio de produtos/serviços adquiridos pelos usuários 

de um site ou plataforma em cada operação de compra.  

• Valor do fã: Representa o valor que um fã ou seguidor pode gerar para um 

determinado negócio, site ou blog.  

 

Na Figura 14, Macedo (2014) destaca os principais autores que citaram cada uma 

dessas métricas relacionadas a aspectos financeiros em seus artigos. 
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Métrica 

Vollm
er e Precourt (2008)  

IA
B

 (2009)  

R
azorfish (2009)  

Polvora (2009)  

R
adian6 (2009a)  

R
adian6 (2009b)  

Epps (2009)  

Lovett e O
w

yang (2010)  

A
linean (2010)  

R
adian6 (2010)  

Syncapse (2010)  

Vivaldi (2010)  

Frelinghuysen e Josh (2010)  

G
abriel (2011)  

Silva (2011)  

IA
B

(2011)  

C
hiefM

arketer(2011)  

Silva (2013)  

Custo de mil 
impressões (CPM)                   X     X         X 

Custo por click 
(CPC)                   X               X 

Custo por 
conversão           X     X       X           

Custo por visitante   X             X X           X   X 

Receita           X                         

Retorno da 
influência                           X         

Retorno de 
investimento (ROI)           X     X   X   X   X       

Tamanho do ciclo 
de venda         X X         X               

Ticket médio         X X                         

Valor do Fã                     X               

Figura 14 – Métricas de marketing digital abordadas e citadas pelos autores – 
financeiras. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
 
2.2.2.6 Métricas relacionadas à marca 

No que tange ao grupo marca, tem-se as seguintes métricas: 

• Valor da marca: Está relacionado a identificar o quanto vale financeiramente 

uma marca.  

• Confiança na marca: Avalia o quanto a audiência confia no conteúdo e na 

marca.  

• Experiência do usuário: Busca entender como é a percepção do visitante em 

relação às experiências com a marca.  

• Favoritismo de marca: É a medida da opinião geral da audiência sobre uma 

marca. Busca responder à pergunta “Qual sua opinião sobre a marca X?”, as 
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avaliações podem variar de muito favorável a muito desfavorável.  

• Mensagem associada: Identifica qual a mensagem está associada a uma 

marca.  

• Percepção de qualidade: Busca mensurar qual é a percepção de qualidade da 

audiência em relação à marca, é utilizada também como indicador de 

desempenho da marca.  

• Qualidade do público: Resume as características gerais da audiência em 

relação ao planejado para o site.  

• Reconhecimento/consciência: Esta métrica está intimamente ligada ao volume 

de pessoas que reconhecem ou já ouviram falar de uma marca específica.  

• Satisfação do usuário: É uma pontuação indexada indicando a satisfação 

relativa dos clientes/usuários.  

• Sentimento da marca: Índice de sentimento de uma marca está associado à 

classificação do conteúdo sobre ela publicado.  

• Sentimento do mercado: Ele avalia o sentimento de um determinado mercado 

ou tipo de produto.  

• SEO/Page ranking: É uma métrica utilizada principalmente pelo sistema de 

pesquisa do Google para identificar a relevância de uma página.  

• Share of voice: Esta métrica identifica em termos comparativos o volume de 

menções que uma marca tem em relação às outras.  

• Share of wallet: Identifica o quanto uma marca está captando dos recursos 

dispensados em compras pelos consumidores em um seguimento  

• Word-of-mouth: Está relacionado a mensurar o quanto as pessoas estão 

falando naturalmente sobre um assunto, está relacionado à propagação 

exponencial ou viral.  

 

Na Figura 15, Macedo (2014) destaca os principais autores que citaram cada uma 

dessas métricas relacionadas à marca em seus artigos. 
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Métrica 

Vollm
er e Precourt (2008)  

IA
B

 (2009)  

R
azorfish (2009)  

Polvora (2009)  

R
adian6 (2009a)  

R
adian6 (2009b)  

Epps (2009)  

Lovett e O
w

yang (2010)  

A
linean (2010)  

R
adian6 (2010)  

Syncapse (2010)  

Vivaldi (2010)  

Frelinghuysen e Josh (2010)  

G
abriel (2011)  

Silva (2011)  

IA
B

(2011)  

C
hiefM

arketer(2011)  

Silva (2013)  

Valor da marca                     X               

Confiança na marca                       X             

Experiência do 
usuário X                                   

Favoritismo de marca X       X     X         X           

Mensagem associada X   X                               

Percepção de 
qualidade                       X             

Qualidade do público X                                   

Reconhecimento / 
consciência X         X   X   X   X X         X 

Satisfação do usuário X           X X     X X           X 

Sentimento da marca     X   X X X X X         X X   X X 

Sentimento do 
mercado             X X                 X X 

SEO/Page ranking                           X         

Share of voice     X   X     X                   X 

Share of wallet                 X                   

Word-of-mouth X   X         X     X   X           

Figura 15 – Métricas de marketing digital abordadas e citadas pelos autores – 
marca. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
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2.2.2.7 Métricas relacionadas à segmentação 

No que tange ao grupo segmentação, tem-se as seguintes métricas: 

• Browser/navegador: Este tipo de segmentação ajuda a compreender que 

navegador os usuários estão utilizando para acessar um site ou plataforma.  

• Geográfica/localização: As métricas ligadas à geolocalização identificam o 

perfil geográfico da audiência.  

• Perfil do público/demografia: Através de técnicas de cruzamento de dados, é 

possível identificar o perfil do público e obter informações como: idade, 

interesses, afinidades e sexo.  

• Resolução de tela: Cada dispositivo possui um tamanho diferente de tela, seja 

ele computador, tablet ou smartphone.  

• Sistema operacional: Identificar entre a audiência quais são os sistemas 

operacionais utilizados para acessar a plataforma é importante, pois podem ser 

criados layouts e conteúdos próprios para os usuários de cada sistema, seja 

ele Android, IOS, Windows ou MAC OS.  

• Suporte a Java: Em aplicações ou plataformas que necessitam da utilização de 

mini aplicativos programados na linguagem Java, é necessária a utilização de 

plugins que suportem essa linguagem.  

• Tipo de dispositivo: Da mesma forma que a resolução da tela, saber os tipos 

de dispositivos que estão acessando o site ou página pode ajudar os designers 

a definir quais são os melhores elementos a serem colocados nas interfaces.  

• Velocidade da conexão: Na internet, existem muitos tipos de acesso, com 

velocidades de transmissão também muito variadas.  

• Versão do Flash: Segmenta a audiência segundo a versão do plugin do flash 

player suportado pelo navegador que está sendo utilizado para acessar a 

página.  

 

Na Figura 16, Macedo (2014) destaca os principais autores que citaram cada uma 

dessas métricas relacionadas à segmentação em seus artigos. 
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Métrica 

Vollm
er e Precourt (2008)  

IA
B

 (2009)  

R
azorfish (2009)  

Polvora (2009)  

R
adian6 (2009a)  

R
adian6 (2009b)  

Epps (2009)  

Lovett e O
w

yang (2010)  

A
linean (2010)  

R
adian6 (2010)  

Syncapse (2010)  

Vivaldi (2010)  

Frelinghuysen e Josh (2010)  

G
abriel (2011)  

Silva (2011)  

IA
B

(2011)  

C
hiefM

arketer(2011)  

Silva (2013)  

Browser/navegador X     X                     X       
Geográfica/ 
localização       X                     X     X 

Perfil do público / 
demografia X     X                     X     X 

Resolução de tela X     X                             
Sistema operacional X     X                             
Suporte a Java X     X                             
Tipo de dispositivo X     X                             
Velocidade da 
conexão 

X     X                             
Versão do Flash X     X                             

Figura 16 – Métricas de marketing digital abordadas e citadas pelos autores – 
segmentação. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
 

Como se pode notar anteriormente, existe uma infinidade de métricas disponíveis nas 

diversas plataformas digitais existentes. Torres (2010) reforça ainda que muitas 

dessas métricas podem ser combinadas, criando novas para serem controladas ao 

longo do tempo. Porém, não é aconselhável se utilizar um grande número delas, 

cabendo a cada empresa selecionar as métricas mais adequadas para o seu negócio, 

criando um grupo seleto e significativo para a sua realidade (Petersen et al., 2009). 

Por fim, Telles (2010) reforça que a capacidade de lidar com a complexidade 

certamente levará a um diferencial competitivo e, mais do que isso, a coragem de 

tomar decisões quando as métricas mostrarem que o desempenho não está de acordo 

com as metas levará a grandes líderes.  

2.2.3 Ferramentas estratégicas do marketing digital 

Ao se aprofundar nas tecnologias e ferramentas existentes atualmente na internet que 

possibilitem o profissional do marketing a trabalhar buscando aumentar a sua base 
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ferramental, nos deparamos com um conjunto finito, mas de grandes possibilidades. 

Macedo (2014), faz um levantamento sobre os principais tipos de plataforma 

existentes, seus conceitos e alguns exemplos de tecnologia, que segue na Figura 17. 

(Continua) 
Tipo de 

plataforma Conceito Exemplos 

Blog 
Plataforma digital cuja estrutura permite a 
atualização rápida através da publicação de 
artigos, geralmente relacionados a um tema 
específico (PAPERCLIQ, 2011); 

Blogger e Wordpress; 

Comparador de 
preço 

Plataforma digital onde os usuários comparam 
preços de produtos e serviços em vários 
estabelecimentos físicos e virtuais (VALLE, 2014); 

Buscapé, Zoom e 
BondFaro; 

Compartilhamento 
de documentos 

Plataforma digital onde os usuários podem interagir 
e compartilhar documentos variados (SOLIS; 
JESS3, 2014); 

SlideShare e Scribd; 

Compartilhamento 
de imagens e 
fotos 

Plataforma digital onde os usuários podem interagir 
e compartilhar imagens e fotos (GABRIEL, 2011); 

Flickr, Instagram e 
Pinterest; 

Compartilhamento 
de música e áudio 

Plataforma digital onde os usuários podem interagir 
e compartilhar músicas e áudio (GABRIEL, 2011); 

Last.fm, Jamendo e 
Blaving; 

Compartilhamento 
de vídeo 

Plataforma digital onde os usuários podem interagir 
e compartilhar vídeos (GABRIEL, 2011); 

Videolog, YouTube e 
Vimeo; 

Compras 
coletivas 

Plataforma digital onde os usuários compram 
produtos em grupo, por valores subsidiados, o 
objetivo do vendedor é geralmente divulgação da 
marca ou fazer com que o cliente visite o 
estabelecimento (GIOVANINI; BRITO, 2012); 

Groupon, HotelUrbano e 
PeixeUrbano; 

Microblog 

Plataforma que permite a compartilhamento de 
textos curtos (normalmente com menos de 200 
caracteres) para os usuários ou grupos específicos. 
Alguns permitem outros conteúdos, tais como fotos 
(PAPERCLIQ, 2011); 

Twitter e Pownce; 

Figura 17 – Principais tipos de plataformas do marketing digital. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 

 
(Conclusão) 

Tipo de 
plataforma Conceito Exemplos 
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Rede de display 
Plataforma digital de marketing com milhares de 
sites parceiros, com a função de distribuir anúncios 
gráficos e de texto que tenham alinhamento do 
conteúdo do site e do anúncio (VALLE, 2014); 

Google Adsense e 
Doubleclick; 

Rede de pesquisa 

Plataforma digital onde os usuários realizam 
pesquisas na Web. Utilizam como estratégia de 
capitalização distribuir anúncios publicitários pagos 
que tenham alinhamento do conteúdo pesquisado 
pelo usuário (SOLIS; JESS3, 2014); 

Google, Yahoo e Bing; 

Rede social 
focada em 
relacionamento 

Plataforma digital onde os usuários podem interagir 
e compartilhar conteúdo variado (SOLIS; JESS3, 
2014); 

Facebook e Google+; 

Rede social 
focada em 
trabalho 

Plataforma digital onde os usuários podem interagir 
e compartilhar conteúdo relacionado a trabalho e 
profissão (SOLIS; JESS3, 2014); 

LinkedIn e Plaxo; 

Site corporativo 
Plataforma digital formada de um conjunto 
organizado de páginas de hipertexto, geralmente 
com o objetivo de divulgar informações acerca de 
uma instituição e seus produtos (GABRIEL, 2011); 

natura.com.br e 
ambev.com.br; 

Social 
bookmarking 

Plataforma que permite a armazenamento, 
compartilhamento e classificação de forma coletiva 
de bookmarks (PAPERCLIQ, 2011); 

Del.icio.us e 
StumbleUpon; 

Transmissão ao 
vivo 

Plataforma digital onde os usuários podem 
transmitir, assistir e interagir através de stream ao 
vivo de vídeos e áudio (SOLIS; JESS3, 2014). 

Google Hangout, 
Justin.tv e Twitcam. 

Figura 17 – Principais tipos de plataformas do marketing digital. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
 
 
Pelo levantamento apresentado, que não cobre todas as possibilidades, podemos 

notar que existe um grande número de alternativas ferramentais que a empresa se 

dispõe e que, na maioria dos casos, não justifica a utilização de todas. Dessa forma, 

é importante que exista um direcionamento estratégico e que, ao convertê-lo em ações 

táticas e operacionais no marketing digital, torne viável a seleção de qual (is) 

plataforma (s) /tecnologia (s) deve-se utilizar dentro da organização, garantindo bons 

resultados. Corroborando com o tema, Macedo (2014), baseado em Torres (2009, p. 

69) descreve um mapeamento direto entre a estratégia de marketing e as possíveis 

tecnologias a serem empregadas, conforme Figura 18. 
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Estratégia de Marketing Estratégia de 
Marketing Digital 

Ações táticas e 
Operacionais 

Tecnologias e 
plataformas 
empregadas 
atualmente 

Comunicação 
corporativa 

Relações Públicas 
Marketing de 

conteúdo 
Geração de conteúdo 
Marketing de busca 

Blogs 
SEO/SEM 

Marketing de 
relacionamento 

Marketing nas 
mídias 

Ações em redes sociais 
Ações com blogueiros 

Facebook, Twitter, 
Youtube, Linkedin, 

etc. 

Marketing direto E-mail marketing 
Newsletter 
Promoções 

Lançamentos 
E-mail, SMS 

Publicidade e 
propaganda Marketing 

de guerrilha 
Marketing viral 

Postagem de vídeos, 
animações e músicas 

Publicações de widgets 

Redes sociais 
Youtube 

Widgets virais 

Publicidade e 
propaganda Branding 

Publicidade On-
line 

Banners 
Podcast e vedocast 

Widgets 
Jogos On-line 

Sites e Blogs 
Mídias sociais 

Google Adwords 

Pesquisa de mercado 
Branding Pesquisa On-line 

Busca e clipping 
Monitoramento de 

marca 
Monitoramento de 

mídias 

Google 
Redes Sociais 

Clipping 

Figura 18 – O marketing e a internet. 
Fonte: Macedo, T. M. (2014). Métricas de marketing digital e sua aplicação na gestão das ações de 
marketing das organizações: estudo de casos múltiplos. (Tese de Mestrado) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

Para Torres (2009, p. 70) as estratégias de marketing digital se baseiam em 7 ações 

macros que são interligadas e codependentes, uma vez que o marketing digital 

proporciona métodos dinâmicos e flexíveis de envolver o consumidor. Dessa forma, 

todas as ações táticas e operacionais devem se basear nesses 7 grupos de ações 

que formam, segundo o autor, uma teia mais forte para sustentar a organização, 

conforme ilustrada na Figura 19. 
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Figura 19 – Visão ampla do marketing na internet. 
Fonte: Torres, C. (2009). A bíblia do marketing digital. São Paulo, SP: Novatec. 

 

A primeira opção da teia se trata do marketing de conteúdo, uma das principais ações 

executadas hoje pelas empresas, já que o meio mais comum de se atrair 

consumidores atualmente se faz através de conteúdos disponíveis na web, ranqueado 

pelos sites de buscas comumente utilizados como Google, Bing, Yahoo, etc. Logo, 

para atuar nesse cenário é necessário atender a duas características básicas: a 

geração de conteúdo de interesse dos usuários as ferramentas de buscas existentes 

atualmente. Torres (2009, p. 72) reforça a necessidade dessa estratégia como 

primordial uma vez que: 

Considere que 90% dos internautas iniciam sua navegação pelas ferramentas 
de busca, e que mesmo que você̂ anuncie nelas, por meio de links 
patrocinados, menos de 10% deles acessarão seus anúncios. Assim, resta um 
enorme contingente de 80% dos internautas que navegam com base no 
conteúdo dos sites e blogs, e não na publicidade, seja qual for seu formato. 
Trata-se de uma enorme audiência que está buscando informações, parte 
delas ligadas a seu negócio, e, portanto, de clientes potenciais.  

Vale reforçar que, ao se falar de conteúdo, não estamos tratando exclusivamente de 

ter um site com elementos textuais descritivos, e sim todo tipo de conteúdo necessário 

para atender as necessidades do cliente, como comentários, vídeos, imagens, etc. 

Caso contrário, o usuário (que te custou para adquirir) sairá frustrado, negativando 

sua marca e voltando novamente a busca à procura de um concorrente.  
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A próxima estratégia de marketing digital trata-se das mídias sociais. Vaz (2008, p. 

253) reforça o fato de pessoas confiarem em pessoas e, por isso, as mídias sociais 

como um todo (como blogs e redes sociais) estão ganhando relevância em todo o 

mundo, uma vez que é mais fácil se confiar em um comentário de um consumidor do 

que no discurso da empresa vendedora. Torres (2009, p. 118) pontua que: 

O marketing nas mídias sociais permite criar um relacionamento direto com os 
clientes, com baixo investimento e alto impacto, se comparado a outras formas 
de implementá-lo. Ele permite que você mergulhe no mundo do cliente, 
conheça-o profundamente, mostre seu compromisso com ele e descubra suas 
necessidades de forma rápida e ágil.  

Outra estratégia de marketing citada por Torres (2009) trata-se do marketing viral, que 

o próprio autor define como “pela semelhança entre o efeito do boca-a-boca, que parte 

de uma informação, texto, imagem ou vídeo divulgado e espalhado rapidamente e o 

que acontece com o vírus, que parte de um contágio inicial e acaba se espalhando, 

criando uma epidemia.”. Ou seja, trata-se da capacidade em incentivar a difusão de 

informações viralizando na internet, comumente realizado através das redes sociais 

(Facebook, Twitter, Youtube, etc.) que permitem um alcance rápido e global. 

Fiore (2001, p. 31) reforça a eficiência do marketing viral atrelada à facilidade de 

comunicação na rede, espalhando rapidamente o conceito. Dessa forma, cada cliente 

tende a se tornar um potencial vendedor e a rede de clientes forma uma força de 

vendas considerável para a empresa. Sendo assim, o boca-a-boca fortalece a 

confiança do consumidor uma vez que ele está decidindo seguir o que vários já 

consumiram e divulgaram. 

Como próximo vértice da teia tem-se a publicidade on-line. Para Torres (2009, p. 241), 

com a evolução tecnológica, permitiu-se que o conteúdo multimídia se tornasse 

independente do meio, podendo transitar igualmente em sites, blogs, redes sociais e 

celulares, criando um mix de mídias que integram vídeo, som, imagem, texto e 

interação. O exemplo clássico de publicidade na internet trata-se dos banners de 

divulgação que evoluíram para diversas outras formas, criando-se uma grande rede 

de display na web. 
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A pesquisa oriunda da ferramenta comumente utilizada no marketing tradicional, onde 

se utiliza de pesquisas frequentemente, foi agregada em proposta de valor ao se 

transportar para o cenário web. Para Torres (2009, p. 77): 

A pesquisa é a base da atividade de marketing. No mundo real, é feita por 
pessoas com muito esforço e investimento. A internet é uma mídia persistente, 
isto é, tudo que é escrito ou publicado nela permanece lá (...) por ser 
persistente, a internet permite pesquisas mais elaboradas e baratas, do que as 
pesquisas convencionais, baseadas em testes ou entrevistas. Em vez de 
perguntar às pessoas o que elas acham, você pode ler o que elas já 
escreveram sobre o assunto.  

O e-mail marketing, popularizado com o advento da internet, trata-se de uma das 

primeiras estratégias das empresas com o surgimento do marketing digital uma vez 

que a grande maioria da população possui e-mail e o acessa frequentemente. 

Considerada uma adaptação da mala direta, trata-se do envio de mensagem não 

instantânea a um grupo de destinatários, contendo informações ou propagandas dos 

produtos da empresa.  

Porém, com a evolução das tecnologias - incluindo o aparecimento de aplicativos de 

mensagens instantâneas (alternativa ao envio de e-mails) e a evolução dos servidores 

de e-mails - essa prática passou a ser recusada em vários servidores, sendo 

classificadas como vírus ou golpes, diminuindo assim consideravelmente e 

assertividade de tal estratégia. 

Por fim, na parte central da teia, tem-se o monitoramento onde Torres (2009, p. 79) 

aborda como sendo uma: 

ação estratégica que integra os resultados de todas as outras ações 
estratégicas, táticas e operacionais, permitindo verificar os resultados e agir 
para a correção de rumos ou melhorias das ações. Ele ocorre de várias formas, 
incluindo monitoramento de acesso aos sites e blogs, das mensagens de e-
mail e SMS, dos vídeos e widgets nas ações virais e da visualização e dos 
cliques em banners. 

Resumidamente, trata-se da capacidade que empresa possui em consolidar todas as 

informações oriundas das diversas estratégias complementares (por isso, se encontra 

ao centro) como forma de avaliar o retorno das suas ações, além de avaliar outros 
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pontos como o valor da marca, opinião dos consumidores, problemas encontrados, 

etc. 

2.3 Contribuição do referencial teórico 

Com base no referencial teórico apresentado, desenvolveu-se esta dissertação 

buscando identificar como as instituições de ensino superior exploram o marketing 

digital, suas métricas e ferramentas em suas estratégias de marketing, abrangendo 

segmentação, seleção e posicionamento das instituições. Nesse sentido, convém 

ressaltar alguns autores que tiveram maior relevância para este estudo, de acordo 

com cada tema abordado. 

Para segmentação e os seus níveis, os autores Lambin (2000) e Martins e Brochado 

(2008) foram as principais referências, uma vez que, além de abordarem a 

necessidade da segmentação como forma de as organizações se diferenciarem e a 

necessidade de definir as variáveis bases, trazem a existência de diversos níveis de 

segmentação, desde a ausência total (massa) até o micromarketing, passando por 

níveis intermediários (segmento, nicho, etc.). 

Na sequência, em se tratando das variáveis bases de segmentação, este trabalho 

utilizou como referências principais as características e conceitos trazidos por 

Campomar e Ikeda (2006) e Richers (2000), que definem as bases em dois grupos: 

quanto às características do consumidor, contendo três categorias de base de 

segmentação (geográfica, demográfica e psicográfica), e quanto às respostas do 

consumidor, contendo outras cinco (ocasiões, benefícios, taxa de uso, atitude e 

outros). 

No pilar estratégia de posicionamento e suas bases, esta pesquisa baseou-se 

principalmente nos autores Lamb, McDaniel e Hair (2004) e Pinho (2003), que, além 

de reforçarem a necessidade constante de as organizações revisarem suas bases de 

posicionamento, trazem o agrupamento das bases em cinco vertentes, que foram 

utilizados neste trabalho: por atributo ou benefício, por qualidade ou preço, por 

utilização, por categoria do produto ou por usuário. 
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Adentrando no tema marketing digital, mais precisamente nos objetivos da execução 

deste, utilizou-se como principal referência Chaffey (2009), que difere os objetivos em 

quatro macrogrupos: aquisição de clientes, conversão, retenção e posicionamento. 

Como referência para a seção de métricas e ferramentas do marketing digital, este 

trabalho teve como principal referência Macedo (2014), que, por sua vez, para as 

métricas, baseou-se em Gabriel (2011), Silva (2013) e IAB (2011), agrupando-as em 

sete grupos: audiência, engajamento, influência, conversão, financeiras, marca e 

segmentação. Já no que tange às ferramentas, o autor, baseado Torres (2009), 

apresentou uma relação interessante entre as estratégias de marketing e possíveis 

ferramentas, como pode ser visto na Figura 18, anteriormente.  
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3 Metodologia 

Este capítulo elenca os procedimentos metodológicos que nortearam esta pesquisa, 

e aborda os seguintes itens: Caracterização da pesquisa; Unidade de análise e de 

Observação; Procedimentos para a coleta dos dados; e Procedimentos para a análise 

dos dados. 

Lakatos e Marconi (2003, p.83) definem o método científico: 

o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança 
e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros 
-, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões 
do cientista.  

Polisel (1985 como citado em Miranda, 2003) aborda o tema de forma semelhante, 

onde define o método de pesquisa/científico como sendo a escolha dos 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos, consistindo 

em delimitar um problema, realizar observações e interpretar as relações encontradas 

com as teorias existentes. Samara e Barros (1997) complementam o assunto 

reforçando que que existem inúmeras metodologias de pesquisa de marketing, 

variando de acordo com o autor. Porém, essas não se diferem pelo conteúdo e sim 

de acordo com as fontes de dados utilizadas, a amplitude do estudo conforme os 

objetivos, o tipo de análise (quantitativa ou qualitativa) e, ainda, de acordo com o 

controle das variáveis. Dessa forma, o planejamento para execução da pesquisa junto 

com o seu método de investigação trata-se de um fator determinante para o sucesso 

da dissertação. 

Dada essa importância, na sequência foram definidas todas as características dessa 

dissertação nos diversos pilares que um projeto científico necessita: quanto à 

abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos, 

unidade de análise, etc. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Quanto à abordagem, esse trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, uma vez 

que teve como objetivo entender como os profissionais e, consequentemente, as 
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organizações estudadas, utilizam-se do marketing digital para segmentação. Polisel 

(1985 como citado em Miranda, 2003) utiliza-se de uma classificação ampla que reúne 

duas grandes categorias de metodologias que são: quantitativa e qualitativa.  Para os 

autores Oliveira, Maçada e Goldoni (2006) ambas as opções possuem suas 

vantagens e desvantagens, e a escolha de qual método deve se basear nos objetivos 

do trabalho a ser desenvolvido.  

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 

etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto 

que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências 

sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os 

pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida 

social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus 

preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (Goldenberg, 1997, p. 34). 

Quanto à natureza, essa pesquisa classifica-se como pesquisa básica, uma vez que 

objetivou gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação 

prática prevista e envolvendo verdades e interesses universais. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva uma vez que se buscou 

descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (Triviños, 1987). 

Quanto aos procedimentos, para Fonseca (2002) a pesquisa científica é o resultado 

de um inquérito ou exame minucioso, realizado com o objetivo de resolver um 

problema, recorrendo a procedimentos científicos. Dados os propósitos dessa 

dissertação, o procedimento utilizado trata-se de estudo de caso múltiplos, que, 

segundo Gil (2007, p.54): 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 
bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma 
pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o 
porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos 
aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 
característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser 
estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe.  
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Complementar ao definido acima, Yin (2005) afirma que se trata do método mais 

adequado para estudar temas contemporâneos, quando se busca aprofundar em 

situações reais em que não se domina todos os limites, preservando o contexto 

original em que está incluído. Segundo o autor, um estudo de caso pode ser de caso 

único ou casos múltiplos. O estudo de caso único é utilizado normalmente em um caso 

decisivo, podendo explicar ou contestar a teoria relevadora da pesquisada ou, ainda, 

em situações de caso extremas. Já os estudos de casos múltiplos são comumente 

utilizados quando, ao término da pesquisa, se permite a aplicação da lógica da 

replicação por semelhança ou contraste no total dos dados pesquisados. Logo, para 

essa dissertação, optou-se pelo estudo de casos múltiplos, buscando estabelecer uma 

visão mais ampla e com capacidade de se estabelecer relação entre os casos. 

3.2 Unidade de análise 

Conforme Bravo e Eisman (1998), a seleção de estudos de caso deve ser sempre 

intencional e baseada em critérios pragmáticos e teóricos em detrimento dos critérios 

probabilísticos, procurando as variações máximas e não a uniformidade. Nesse 

contexto, para essa dissertação foram selecionadas, por acessibilidade, instituições 

de ensino superior do Brasil e que já utilizam a metodologia de marketing digital para 

segmentação de mercado. 

3.3 Unidade de observação 

A unidade de observação foi composta de gestores das instituições de ensino e/ou 

gestores responsáveis pelo marketing nas instituições. 

3.4 Procedimentos para coleta de dados 

O procedimento para coleta de dados dessa dissertação foi dividido em duas etapas:  

processo de autorização e pesquisa de campo. 

O processo de autorização, conforme Figura 20, foi realizado um conjunto de ações 

que se encontra representado na imagem abaixo. Primeiramente, foi enviado um e-

mail ao potencial participante explicando a pesquisa e solicitando sua participação e 

disponibilidade em responder à mesma. Nesse primeiro contato, já foi esclarecido que 
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a pesquisa não irá expor os resultados de forma individualizada, mas apenas de forma 

coletiva, garantindo assim que o respondente não tenha qualquer dado confidencial 

exposto, evitando assim que suas respostas sejam influenciadas. Caso o destinatário 

não tenha retornado o contato em até 2 dias corridos, foi realizada uma nova tentativa 

por e-mail, confirmando o recebimento do e-mail anterior e questionando novamente 

o interesse em participar. Continuado sem retorno em até 2 dias corridos, uma nova 

tentativa de contato foi realizada, desta vez através de ligação telefônica. Caso tenha 

continuado sem contato (não atendimento) ou o respondente não demonstrou 

interesse em participar (seja no contato telefônico ou por e-mail), o processo foi 

considerado encerrado sem a autorização. Por fim, em caso de retorno positivo do 

respondente, foi iniciada a segunda etapa do processo, que se tratou da pesquisa de 

campo.  

Para o processo de autorização, foram contatados 15 profissionais, entre gestores e 

diretores, através de seus endereços de e-mail profissionais. Desse total, foi obtido o 

seguinte resultado: 

• 12 respostas confirmando o interesse em participar da pesquisa, sendo 8 no 

primeiro e-mail e 4 após o segundo e-mail de contato;  

• 1 resposta informando que, por motivos pessoais, não seria possível responder 

ao estudo; 

• 2 não retornos, mesmo após a segunda e terceira tentativas de contato (por e-

mail e telefone, respectivamente).  

 

Dessa forma, como se atingiu o número mínimo necessário definido previamente (5 

respondentes), passou-se à segunda etapa do processo, a coleta das respostas. 
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Figura 20 – Processo de autorização para participação da pesquisa. 

Na pesquisa de campo foi enviado um questionário em formato digital, utilizando o 

Google Forms, contendo questões objetivas e descritivas, objetivando o entendimento 

do cenário do marketing digital na instituição de ensino do respondente, distribuído da 

seguinte forma: 

• 1 introdução para a pesquisa, explicando seu objetivo e apresentando os 

responsáveis pela mesma (autor e orientadora) e disponibilizando os contatos 

destes, se necessário para alguma consulta. Além disso, foi reforçado ao 

respondente que nenhuma informação seria apresentada de forma isolada ou 

de modo a ser possível identificar a instituição. 

• 19 questões objetivas e três discursivas, distribuídas entre 4 seções, conforme 

descrito a seguir: 

o Seção 1, “Sobre você”, em que se buscou identificar, através de três 

perguntas objetivas, o perfil do profissional respondente da pesquisa; 

o Seção 2, “Sobre a instituição”, em que se buscou identificar, através de 

quatro perguntas objetivas, as características da instituição pesquisada; 

o Seção 3, “Sobre o marketing da instituição”, em que se buscou 

identificar, através de 12 perguntas objetivas, as características do 

marketing digital da instituição pesquisada; 

o Seção 4, “Estratégias iniciais”, em que se buscou identificar, através de 

três perguntas descritivas, como foram as estratégicas iniciais da 

implantação do marketing digital na instituição pesquisada, seus 

impactos e dificultadores; 

• Por fim, adicionou-se um campo texto aberto ao questionário, caso o 

respondente quisesse incluir comentários adicionais. 
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A versão completa da pesquisa pode ser consultada no Apêndice deste trabalho.  

O questionário foi enviado por e-mail, então, aos 12 profissionais que confirmaram 

interesse na etapa anterior. A partir dai, caso o respondente não retornou com as 

respostas em até 5 dias corridos após o envio, um novo e-mail foi enviado objetivando 

lembra-lo do questionário a responder e foi aguardado novamente por até 5 dias o 

retorno. Caso mantido sem o retorno, uma nova e última tentativa de contato foi 

realizada, porém, através de ligação telefônica. Para os casos onde obtivemos as 

respostas, foi enviado um e-mail de agradecimento. A Figura 21 apresenta de forma 

resumida o processo utilizado. 

 

 
Figura 21 – Processo para realização da pesquisa. 
Do total de potenciais respondentes enviados (12 pessoas), obteve-se o seguinte 

retorno: 

• dez pessoas responderam à pesquisa de forma completa; 

• uma pessoa respondeu à pesquisa parcialmente, não chegando até o fim do 

formulário e, para não influenciar na qualidade da amostra, essa resposta foi 

eliminada; 

• uma pessoa, ao receber o questionário, respondeu-lhe informando que, dadas 

as características das perguntas, necessitava de um pedido formal da 

orientadora do estudo e, por isso, não respondeu à pesquisa. 
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3.5 Procedimentos para análise de dados 

Para Eisenhardt (1989), na utilização de estudo de caso múltiplos a análise de dados 

é considerada a etapa mais difícil. Para esse trabalho os dados foram analisados pelos 

seus conteúdos qualitativamente por categoria de análise, seguindo a estratégia 

citada por Yin (2001), que busca desenvolver uma estrutura descritiva que ajude a 

identificar a existência de padrões de relacionamento entre os dados. Dessa forma, 

foi identificada a existência de padrões entre os dez estudos de caso, com a definição 

de categorias em comum. 

Por fim, baseado nos objetivos desta dissertação, o referencial teórico e na 

metodologia apresentada, a Figura 22 apresentou uma síntese entre cada objetivo 

específico do projeto, as perguntas contidas do questionário e os principais autores 

de referência. 
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Objetivo específico Questões Autores 

Identificar os principais fatores relativos 
à segmentação de mercado em 
Instituições de ensino. 

10, 15, 16, 
17 e 18 

Lambin (2000), Martins e Brochado 
(2008), Campomar e Ikeda (2006) e 

Richers (2000) 

Identificar as principais ferramentas de 
marketing digital para segmentação de 
mercado, correlacionando com os fatores 
de segmentação. 

18, 19 e 20 

Torres (2009), Macedo (2014), 
Gabriel (2011), Silva (2013) e IAB 

(2011) 

Identificar os motivos que levaram as 
instituições a implantar estratégia de 
segmentação digital e os impactos da sua 
adoção. 

9, 10, 11, 12, 
13, 14, 21 e 

23 

Lambin (2000), Chaffey (2009) e 
Macedo (2014) 

Descrever de que forma a estratégia foi 
planejada e implementada. 

9, 10, 13 e 
22 

Lamb, McDaniel e Hair (2004) e 
Pinho (2003) 

Figura 22 – Relação entre objetivos específicos e perguntas do questionário. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

Baseado nas respostas obtidas, essa seção foi estruturada buscando apresentar os 

resultados coletados, iniciando pela caracterização das instituições, dos respondentes 

e do marketing digital e, posteriormente, a discussão sobre os resultados. 

4.1 Caracterização das empresas 

Entre as características das instituições pesquisadas, a primeira refere-se à 

quantidade de alunos que estas possuem, que pode ser vista na Figura 23. 

  
Figura 23 – Relação de quantidade de alunos por instituição de ensino. 
 

Com base na imagem acima, nota-se que esta pesquisa conseguiu alcançar um 

conjunto distinto de instituições de ensino, cujo grupo que concentra a maior parte dos 

respondentes (50%) consiste de instituições acima de 100 mil alunos. Tais 

instituições, devido à sua grande necessidade de alcance de um público numeroso, 

tendem a ser as empresas que mais exploram o conceito de marketing digital no 

segmento. Na sequência, o segundo grupo de instituições participantes (30%) possui 

entre 50 e 100 mil alunos e, assim, também podem ser incluídas como “dependentes” 

do marketing digital em sua estratégia.  

Outro fator avaliado nas instituições entrevistadas é a quantidade de cursos que estas 

oferecem. A Figura 24 apresenta as respostas referentes a esse critério. 
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Figura 24 – Quantidade de cursos existentes por instituição. 

 

Possivelmente como um reflexo das ações (ou necessidade delas) de marketing 

digital sobre a quantidade de alunos por instituição, a Figura 24 apresenta ainda uma 

característica de que a considerável maioria dos respondentes (90%) possui uma 

grande quantidade de cursos ofertados, dos quais 50% possuem entre 50 e 100 

ofertas e 40% possuem um número superior a 100 cursos oferecidos. Outra 

característica refere-se a que nenhuma instituição possui menos de 10 cursos, ou 

seja, todas possuem um leque de ofertas considerável que, combinado à grande 

necessidade de captação de alunos (Figura 23), torna necessário o investimento em 

marketing e, consequentemente, em segmentação. 

Outra classificação que este trabalho buscou fazer, a partir da análise das instituições 

de ensino, relaciona-se à forma de oferta dos cursos, conforme pode ser visto na 

Figura 25. 

  
Figura 25 – Classificação das instituições por forma de oferta dos cursos. 

 



92 
	
 

Como pode ser visto, existe uma variedade grande entre os respondentes quando se 

avalia a modalidade de oferta de cursos nas instituições. Outro ponto importante da 

análise desse critério, juntamente com o gráfico acima, é que a considerável maioria 

das instituições pesquisadas (90%) possui, em sua grade de cursos oferecidos, a 

modalidade de EAD. É importante ressaltar essa característica nesta pesquisa, uma 

vez que essa modalidade tende a transpor as proximidades geográficas das unidades 

das instituições em sua divulgação, tendendo para a necessidade de alcance grande, 

sendo a internet e o marketing digital uma potencial forma de alcance. 

Por fim, o último critério institucional (não específico sobre marketing digital) avaliado 

sobre as instituições de ensino pesquisadas é a disposição geográfica das suas 

unidades/polos/campi. A Figura 26 apresenta o resultado dessa análise. 

 

  
Figura 26 – Classificação das instituições por disposição geográfica das unidades.  

 

Como se pode observar na imagem acima, a grande maioria (90%) dos respondentes 

possui diversas unidades ou polos distribuídos em várias regiões do país, seguido do 

segundo e último grupo de respondentes, que contém mais de uma unidade/polo, 

porém, em regiões específicas do país. Dessa forma, todos os participantes possuem 

várias unidades, informação que é importante para esse trabalho, uma vez que se 

trata de respondentes que tendem a ter dificuldades em utilizar os meios tradicionais 

de marketing, por estarem dispostos em regiões distintas. 
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4.2 Caracterização dos respondentes 

Ao buscar caracterizar os respondentes, o primeiro item busca identificar o cargo do 

profissional na instituição em questão, que pode ser visto na Figura 27. 

 
Figura 27 – Relação de respondentes da pesquisa por cargo na instituição. 
 
Como pode ser visto no gráfico acima, foi possível o alcance do público-alvo definido 

(responsáveis pelo marketing das instituições), uma vez que 90% dos respondentes 

são gestores/diretores de marketing, seguidos de 10% que informaram ser diretores 

e que, possivelmente, possuem o conhecimento necessário para responder à 

pesquisa. 

Outra característica analisada entre os respondentes é o tempo em que trabalham na 

instituição, que pode ser visto na Figura 28. 

 

Figura 28 – Relação de respondentes da pesquisa por tempo de trabalho na 
instituição. 
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Como pode ser visto no gráfico acima, outro fator importante sobre os 

respondentes se deve ao fato de a sua maioria (50%) ter mais de cinco anos de 

trabalho na instituição, levando-os, assim, a ter mais conhecimento sobre o assunto e 

capacidade de responderem com precisão. Todavia, na sequência, o segundo maior 

grupo de respondentes possui menos de um ano de tempo de trabalho na instituição. 

Nesse ponto, vale reforçar que um respondente desse grupo afirmou, no campo texto 

aberto ao fim do questionário, que “[...] apesar de ter respondido ter menos de 1 ano 

na instituição atual, meus últimos 6 anos profissionais foram como gestora de 

marketing em instituições de ensino”. 

Por fim, outro fator avaliado é o grau de formação dos respondentes, que pode 

ser visto na Figura 29. 

 
Figura 29 – Relação de respondentes da pesquisa por grau de escolaridade. 
 
Como pode ser visto no gráfico acima, a grande maioria (90%) dos respondentes 

possui especialização como o seu maior grau de formação. Outro ponto importante a 

ser verificado com as respostas é que todos os respondentes possuem, no mínimo, 

nível superior completo e nenhum respondente possui mestrado ou doutorado. 

4.3 Caracterização do marketing digital 

Avaliando os resultados da seção sobre o marketing da instituição de ensino, o 

primeiro critério foi a forma como a área de marketing é posicionada na instituição. A 

Figura 30 apresenta o resultado: 
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Figura 30 – Classificação das instituições por tipo de posicionamento da área de 
marketing na instituição. 
 
Como apresentado na imagem acima, para a grande maioria dos respondentes, a sua 

instituição posiciona a área de marketing como estratégica, atuando diretamente nas 

principais decisões estratégicas, e como determinante para o sucesso da 

organização. Na sequência, tem-se que 10% consideram o setor como tático, no qual 

recebem as definições estratégicas e têm autonomia para definir como alcançar os 

resultados esperados. Na mesma porcentagem (10%), tem-se a classificação 

operacional, em que recebem as ações a serem executadas, desempenhando-as.  

Ainda nesse critério, vale ressaltar que a instituição cujo respondente informou 

considerar o marketing como operacional possui algumas características particulares, 

tais como: possuir menos de 10 mil alunos (Figura 23) e não possuir um gestor de 

marketing (por isso, a pesquisa foi respondida pelo diretor – Figura 27). Nesse cenário, 

apesar da baixa quantidade de respondentes nesse critério, podemos estabelecer 

uma relação entre o crescimento da importância do marketing nas instituições 

juntamente com o aumento da quantidade de alunos e, consequentemente, com a 

ampliação do investimento em cargos gerenciais.  

Outro critério avaliado é a abrangência geográfica em que o marketing atua, que pode 

ser visto na Figura 31. 
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Figura 31 – Classificação das instituições por abrangência geográfica em que o 
marketing atua.  
 

Como se pode observar na imagem acima, foi possível identificar igual divisão entre 

os respondentes, dos quais metade afirmou atuar em mais de uma região do país, 

operando sempre em suas proximidades, e metade afirmou atuar em todas as regiões 

do país, sem grandes restrições de alcance. Sobre esse critério, vale ainda ressaltar 

dois pontos identificados:  

1. Mesmo no público alcançado pela pesquisa, formado, em boa parte, por 

grandes instituições do país (50% acima de 100 mil alunos, conforme Figura 

23), do qual 90% possuem EAD em sua grande de cursos (vide Figura 25), não 

existe uma atuação do marketing em regiões de outros países. 

2. Ainda que haja instituições menores entre os respondentes, nenhuma atua em 

uma única região do país, tendo sempre uma operação relativamente 

abrangente. 

 

Os próximos dois pontos que se buscou avaliar nesta pesquisa referem-se a como se 

comportou o orçamento de marketing nos últimos três anos e como se entende a 

tendência deste no próximo igual período. As Figuras 32 e 33 apresentam esses 

resultados, respectivamente. 
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Figura 32 – Crescimento do orçamento do marketing na instituição nos últimos três 
anos. 
 
Como pode ser observado acima, o orçamento do marketing nas instituições, para 

70% dos respondentes, cresceu consideravelmente e, para os demais (30%), 

manteve-se praticamente estável, ou seja, nenhuma instituição entre os respondentes 

teve o seu orçamento reduzido. Essa informação pode, em trabalhos futuros, ser 

confrontada com outras variáveis para buscar aprofundar nessa análise, tais como: 

impacto da crise recente no setor, impacto dos programas de incentivo à educação 

por parte do governo e impacto no mercado das fusões/compras do segmento 

educacional. 

  
Figura 33 – Tendência do orçamento de marketing nos próximos anos. 
 

Complementar ao resultado apresentado na Figura 32, referente aos últimos três anos 

do orçamento, o resultado da Figura 33 contribui para o entendimento da tendência 

desse mesmo orçamento para o próximo triênio. Como pode ser visto, 60% 

informaram não esperar um crescimento considerável do orçamento no próximo 
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período. Além disso, 40% avaliam que existirá um crescimento considerável do 

orçamento nos próximos três anos. Por fim, vale reforçar a inexistência de percepção 

por parte dos respondentes relacionada à diminuição do investimento para os 

próximos anos. 

Na sequência, buscou-se identificar como o marketing digital é visto na instituição, na 

percepção do respondente e o resultado está apresentado na Figura 34. 

  
Figura 34 – Visão do marketing digital na instituição. 

 

Como apresentado na imagem acima, o marketing digital, que é utilizado em todas as 

instituições de ensino pesquisadas, é visto em apenas 10% destas como uma 

estratégia secundária e com baixo investimento atualmente. Já para 30% dos 

respondentes, trata-se da principal estratégia de marketing utilizada e detentora da 

maior parte do orçamento. Para os demais entrevistados (60%), trata-se de uma 

importante estratégia de marketing utilizada tendo um orçamento semelhante ao do 

marketing tradicional. 

De forma complementar aos últimos pontos apresentados, buscou-se, com este 

trabalho, também identificar como está a tendência do marketing digital para os 

próximos anos, que pode ser visualizada na Figura 35, a seguir. 
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Figura 35 – Tendência do marketing digital nos próximos 3 anos. 

 

Como pode ser visto na imagem acima, para a grande maioria dos respondentes 

(80%), a utilização do marketing digital tende a um crescimento considerável nos 

próximos três anos, enquanto os outros respondentes (20%) informaram não esperar 

grandes variações no próximo triênio. 

Ao avaliarmos as três últimas imagens apresentadas (Figuras 33, 34 e 35), 

considerando que o orçamento de marketing tende a permanecer estável no próximo 

triênio (afirmação de 60% dos respondentes – Figura 33) e que a utilização do 

marketing digital terá um crescimento considerável no mesmo período para 80% dos 

respondentes (Figura 35), pode-se interpretar que essa tende a ser cada vez mais a 

principal estratégia utilizada nas instituições que hoje já representam 30% da amostra 

(Figura 34). 

Outro ponto estudado neste trabalho é a abordagem utilizada pelo marketing das 

instituições, dados os níveis de segmentação existentes. A Figura 36 apresenta esse 

resultado. 



100 
	
 

  
Figura 36 – Níveis de segmentação utilizada pelo marketing. 

  
Com base no resultado apresentado na imagem acima, pode-se verificar que, para a 

metade dos respondentes da pesquisa, a abordagem que melhor se encaixa no 

marketing é a de segmento, em que se busca identificar um grupo de consumidores 

que possuem preferências semelhantes. A segunda faixa com o maior número de 

respondentes é a dos que utilizam a abordagem em massa, considerando o mercado 

como um todo, isto é, de forma homogênea. 

Buscando complementar o entendimento da abordagem do marketing nas instituições, 

buscou-se entender quais são as principais bases de segmentação utilizadas pelos 

profissionais. Dessa forma, solicitou-se aos respondentes ordenar, de 1 (maior 

relevância) a 8 (menor relevância), as bases abordadas no referencial teórico: 

Geográficas, Demográficas, Psicográficas, Ocasiões, Benefícios, Taxa de Uso, 

Atitude e Outros.  

Após a coleta dos resultados, conclui-se que as principais bases utilizadas são: 

geográfica, que é a base de segmentação de maior relevância (resposta 1), sendo 

apontada por 60% dos respondentes; na sequência, base demográfica, uma vez que 

foi indicada por 30% como nota 1 (maior relevância) e 40% como nota 2; seguida da 

base psicográfica (20% com nota 1, 10% com nota 2 e 40% com nota 3). 

Sobre os resultados da pergunta anterior, vale ressaltar dois pontos: 

• 30% dos respondentes assinalaram a opção “Outros” como a de maior 

relevância (resposta 1), existindo, assim, outras bases de segmentação 

utilizadas e passíveis de estudos (possível trabalho futuro). 
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• A pergunta permitia mais de uma opção com a mesma resposta, por exemplo, 

podendo uma mesma pessoa marcar a opção 1 (maior relevância) para duas 

bases de segmentação diferente. Logo, apesar de toda a base de segmentação 

ter uma resposta (opção de 1 a 8), a soma das respostas de uma opção (1 a 8) 

não obrigatoriamente corresponderá à quantidade de respondentes. 

 

Outro aprofundamento realizado no trabalho em questão refere-se às principais bases 

de posicionamento utilizadas como forma de diferenciação no mercado, solicitando 

aos respondentes ordenar de 1 (maior relevância) a 4 (menor relevância) as opções 

a seguir: 

• Por qualidade ou preço, em se tratando de posicionar o produto com o melhor 

valor ou qualidade. 

• Por categoria do produto, em que se atenta em posicionar o produto como líder 

ou próximo disso naquela categoria. 

• Por atributos ou benefícios, utilizado quando a empresa se posiciona com base 

em um atributo ou benefício que ela oferece. 

• Por usuário, em que se trata de posicionar o produto como o melhor para um 

grupo de usuários específicos. 

 

A Figura 37, a seguir, apresenta o resultado consolidado das respostas para as quatro 

opções. 

  
Figura 37 – Bases de posicionamento utilizadas pela instituição. 
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Após a interpretação do resultado acima, o autor entende a existência de uma 

distribuição bem homogênea entre as alternativas oferecidas, apenas com a opção 

“Por usuário” aproximando-se um pouco mais da opção 4 (menor relevância), quando 

comparada às demais alternativas.  

Outra característica avaliada entre as instituições dos entrevistados relaciona-se em 

entender os principais objetivos que levam as organizações a utilizar o marketing 

digital. Para tal, solicitou-se aos entrevistados que escolhessem quais das opções a 

seguir são objetivos da instituição de ensino, podendo selecionar mais de uma opção: 

• Aquisição de potenciais clientes; 

• Conversão de clientes; 

• Retenção de clientes; 

• Posicionamento de marca. 

 

Após a coleta dos resultados, chegou-se ao seguinte resultado, que pode ser 

observado na Figura 38. 

  
Figura 38 – Objetivos da utilização do marketing digital pela instituição. 
 
Com base nesse resultado, é possível identificar que todas as instituições de ensino 

utilizam o marketing digital com o objetivo de aquisição de potenciais clientes. Na 

sequência, para 90% dos entrevistados, a conversão de clientes também é objetivo 

para o marketing digital, seguido da finalidade de posicionamento da marca, objetivo 

de 70% dos entrevistados. Por fim, nota-se que o objetivo de menor quantidade de 

respondentes (40%) é a retenção de clientes. 
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Outra característica que este trabalho buscou mapear são os principais grupos de 

métricas do marketing digital utilizadas, em que se solicitou aos respondentes que 

ordenassem as opções abaixo de 1 (maior importância) a 6 (menor importância): 

• Audiência, métricas relacionadas a exposição do conteúdo, tamanho do 

público, volume e frequência;  

• Engajamento, métricas relacionadas a envolvimento, interações, 

colaboração/participação; 

• Influência, métricas ligadas a relevância e influência da marca; 

• Conversão, relacionadas a conquista e resultados obtidos; 

• Financeira, que envolve valores investidos, custos para atingir objetivos e 

retorno do investimento;  

• Segmentação, métrica que classifica a audiência de acordo com características 

próprias do visitante, geografia, tecnologia utilizada, etc. 

 

Após a coleta dos resultados, foi possível identificar que as métricas relacionadas à 

conversão são as de maior relevância para a maioria dos respondentes, sendo a que 

mais se destacou positivamente nas respostas. Em seguida, identificou-se uma 

distribuição homogênea de respostas para os grupos de audiência, engajamento, 

influência e financeira. Por fim, o grupo de métricas vinculadas à segmentação 

apresentou menor importância. 

No último item de análise, na seção 3, sobre o marketing nas instituições de ensino, 

buscou-se mapear as principais ferramentas e tecnologias utilizadas pelo setor. Com 

base nas respostas dos pesquisados, identificou-se que Adwords e links patrocinados, 

landing pages e redes sociais são utilizadas por todas as instituições de ensino, sem 

exceção. Na sequência, Analytics, e-mail marketing e Facebook são utilizados por 

90% dos respondentes. No próximo grupo, com 80% dos respondentes, apareceram 

as tecnologias/ferramentas de CRM (Customer Relationship Management), geração 

de conteúdo e vídeos. Como último grupo de grande utilização, com 70% dos 

respondentes, estão LinkedIn, SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search 

Engine Marketing), testes A/B e Wordpress. A Figura 39, abaixo, apresenta o resultado 

de forma consolidada contendo todas as respostas. 
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Figura 39 – Tecnologias/ferramentas utilizadas no marketing digital pela instituição. 
 

Aprofundando na última seção da pesquisa, sobre as estratégias iniciais da 

implantação do marketing digital, primeiramente, buscou-se identificar os principais 

motivos que levaram a instituição de ensino a seguir tal estratégia. Para isso, solicitou-

se essa informação aos respondentes através de uma questão descritiva (campo texto 

livre), cujas respostas exigiram análise e interpretação do autor, que identificou três 

grupos de padrões principais entre as respostas, que são: 

• Capacidade de segmentação, em que, através do marketing digital, é possível 

ter acesso ao perfil adequado. Alguns depoimentos que se encaixam nesse 

grupo são: “acesso direto ao perfil adequado”, “segmentação precisa”, 

“assertividade das mensagens, melhorar a captação” e “comportamento do 

nosso público alvo, jovens entre 18 e 24 anos, que se utilizam do digital para 

fazerem suas buscas / escolhas”. 

• Acessibilidade a maior quantidade de usuários, em que, através da internet é 

possível ter acesso a uma maior quantidade de potenciais clientes. Alguns 

depoimentos que se encaixam nesse grupo são: “facilidade para atingir público 

em âmbito nacional”, “aumento da captação de novos interessados”, 

“necessidade de maior prospecção”, “captação de leads” e “aumentar a 

capilaridade”. 
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• Capacidade de mensurar, em que, através da estratégia de marketing digital, 

aumenta-se consideravelmente a capacidade de mensurar os investimentos. 

Alguns depoimentos que se encaixam nesse grupo são: “medição dos 

resultados, gerando previsibilidade”, “possibilidade de mensurar os resultados 

dos investimentos”, “necessidade de medir o ROI (return over investiment)”, 

“maior eficiência com custo menor” e “otimização dos custos”. 

 

Na sequência, buscou-se identificar como a estratégia de implantação de marketing 

digital foi planejada e implantada na instituição de ensino. Para tal, solicitou-se essa 

informação aos respondentes através de uma questão descritiva (campo texto livre), 

cujas respostas exigiram análise e interpretação do autor. Diferentemente do item 

anterior, essa perguntou apresentou uma grande ausência de padrões, exceto pelo 

fato de que 30% dos respondentes informaram tratar-se de uma questão confidencial. 

Abaixo podem ser vistas as demais respostas: 

• “A diretoria elaborou um plano de marketing de alto nível e disponibilizou 

orçamento para realização de provas de conceito. Os resultados foram 

direcionando os novos investimentos. Consideramos ter alcançado boa 

maturidade, integrando o CRM e as plataformas de marketing digital”. 

• “Criamos um departamento interno focado em avaliar os melhores canais e 

ferramentas, além de contratarmos um parceiro para automação das réguas de 

relacionamento com os clientes”. 

• “A atividade foi conduzida diretamente por uma agencia especializada”. 

• “Com o uso de CRM conseguimos segmentar a base de dados”. 

• “A partir de pesquisas da [nome retirado para evitar a identificação da 

instituição], pesquisas internas através da área de relacionamento com alunos 

e acompanhamento das ferramentas de captação”. 

• “Baseado nas metas, por produto e praça”. 

• “Pesquisa do mercado educacional”. 

 

Como apresentado acima, nota-se que cada instituição entrevistada planejou e 

executou sua implantação fundamentada em ações e características próprias, o que 
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pode ser interpretado, com base na pesquisa realizada, como a inexistência de um 

padrão da forma de implantação. 

Por fim, este trabalho buscou identificar os principais impactos da implantação do 

marketing digital na instituição. Para tal, solicitou-se essa informação aos 

respondentes através de uma questão descritiva (campo texto livre), cujas respostas 

exigiram análise e interpretação do autor. Nessa análise, como no item anterior, 

constatou-se que 30% dos respondentes informaram que tal informação é 

confidencial. Para os demais respondentes, obtiveram-se as seguintes respostas: 

• “O marketing digital viabilizou a segmentação da divulgação em larga escala 

da instituição”. 

• “Melhoria na conversão, otimização de custos”. 

• “Estratégia segmentada para uma maior captação regional”. 

• “Hoje a mídia digital representa 20% da captação com o melhor ROI (return 

over investiment) dentre todos os investimentos”. 

• “Hoje é o principal meio para captar leads e convertê-los”. 

• “Se difere do marketing tradicional por envolver o uso diferentes canais online 

e métodos que permitem a análise dos resultados em tempo real”. 

• “Melhor mensuração de resultados e medição de performance”. 

• “Maior ROI (return over investiment), métricas assertivas”. 
 

Apesar da grande variedade de respostas, é possível identificar uma relação clara 

entre os resultados atingidos (pergunta em questão) e os motivos que levaram as 

instituições a investir na estratégia de utilização de marketing digital, tais como: 

capacidade de segmentar, aumento da acessibilidade e capacidade de mensuração. 

4.4 Discussão dos resultados 

Baseado no resultado da pesquisa apresentado acima, essa seção buscou discuti-los, 

confrontando-os com os objetivos do trabalho apoiados pelo referencial teórico do 

mesmo. 
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Dado o objetivo específico de “Identificar os principais fatores relativos à 
segmentação de mercado em Instituições de ensino” com os resultados 

apresentados na pesquisa, foi possível identificar que 80% das instituições de ensino 

contém seus esforços do marketing digital concentrado em dois níveis principais: 

massa (50%) e segmento (30%). Níveis esses que foram reforçados através da 

literatura pesquisada onde, além de definir os principais conceitos relativos à 

segmentação, os autores Lambin (2000) e Brochado (2008) abordaram os principais 

níveis de segmentação existentes como: massa, segmento, nicho e micro-marketing. 

Outro fator relativo à segmentação trata-se das variáveis bases para a mesma, onde 

foi apresentado no referencial teórico alguns autores, como Campomar e Ikeda (2006) 

e Richers (2000), que trouxeram 8 variáveis bases principais, que são: geográfica, 

demográfica, psicográfica, ocasiões, benefícios, taxa de uso, atitude e outros. Com os 

resultados apresentados, foi possível identificar que as principais bases utilizadas 

pelas instituições de ensino são, nessa ordem, geográfica, demográfica e psicográfica. 

No pilar estratégia de posicionamento e suas bases, ao analisarmos o resultado da 

pesquisa foi possível identificar a existência de uma distribuição bem homogênea 

entre as alternativas oferecidas, apenas com a opção “Por usuário” se destacando 

como a de menor relevância perante as demais. Vale reforçar que, por este trabalho 

ter como público-alvo qualquer instituição de ensino superior tendo como critério de 

seleção apenas estar no Brasil e utilizar o marketing digital como estratégia, foram 

alcançadas instituições com características diferentes e que podem ter formas 

distintas de se posicionar. Logo, entende-se que a distribuição relativamente 

homogênea acima é considerada aceitável. Vale reforçar que os autores de 

referência, tais como Lamb, McDaniel e Hair (2004) e Pinho (2003), trouxeram um 

agrupamento em 5 vertentes (por atributo ou benefício, por qualidade ou preço, por 

utilização, por categoria do produto ou por usuário). 

Outro objetivo específico da dissertação em questão foi “Identificar as principais 
ferramentas e métricas de marketing digital para segmentação de mercado, 
correlacionando-as com os fatores de segmentação” onde, ao analisarmos as 

respostas, foi possível identificar que a métrica de conversão possuiu um destaque 

especial perante as demais, sendo a principal métrica considerada pelas instituições 
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de ensino. Na sequência, foi possível identificar um grupo de métricas com grau de 

importância semelhante, que são: audiência, engajamento, influência e financeira. 

Essas opções foram reforçadas pelo referencial teórico, onde autores como Macedo 

(2014), Gabriel (2011), Silva (2013), Torres (2009) e IAB (2011), mapearam as 

principais métricas, agrupando-as da seguinte forma: audiência, engajamento, 

influência, conversão, financeiras, marca e segmentação. 

Ao aprofundar na literatura das principais ferramentas, autores como Torres (2009) e 

Macedo (2014) trouxeram um conjunto numeroso de possíveis ferramentas que, ao 

confrontarmos com os resultados (Figura 24) da pesquisa foi possível identificar que 

as principais ferramentas, tais como:  Adwords e links patrocinados, landing pages e 

redes sociais utilizadas por todos os respondentes; Google Analytics, e-mail marketing 

e Facebook utilizados por 90% das instituições; CRM (Customer Relationship 

Management), geração de conteúdo e vídeos com 80% das respostas; e LinkedIn, 

SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine Marketing), testes A/B e 

Wordpress presentes em 70% das respostas. Outro ponto importante a ser discutido 

aqui se trata dos pesquisados não terem informado nenhuma outra ferramenta ao 

responder a questão, visto que existia essa opção (Outros). Logo, foi possível cobrir 

uma grande quantidade de ferramentas e identificar, dentre as várias listadas, o grupo 

acima como as principais utilizadas no mercado de instituição de ensino pesquisado. 

Outro objetivo específico dessa pesquisa foi “Identificar os motivos que levaram as 
instituições a implantar estratégia de segmentação digital e os impactos da sua 
adoção”. Baseado no resultado da pesquisa, foi possível identificar os principais 

objetivos das instituições a utilizarem o Marketing digital, onde aquisição de clientes 

se destaca uma vez que foi escolhido por todos os respondentes. Na sequência, para 

90% dos entrevistados, a conversão de clientes também é objetivo para o marketing 

digital, seguido da finalidade de posicionamento da marca, objetivo de 70% dos 

entrevistados e sendo o objetivo de menor quantidade de respondentes (40%), a 

retenção de clientes. Nesse ponto, Chaffey (2009) apresentou que os objetivos para 

utilização/execução do marketing digital podem ser definidos em quatro grupos: 

aquisição de clientes, conversão de clientes, retenção de clientes e posicionamento. 
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Nesta dissertação, foi possível ainda identificar quais foram os principais motivos que 

levaram as instituições de ensino pesquisadas à adoção do Marketing Digital, onde, 

após a análise das respostas por parte do autor, foi possível identificar padrões e a 

consolidação em três motivos principais, que foram: maior capacidade de 

segmentação, acessibilidade a maior quantidade de potenciais clientes e maior 

capacidade de mensurar os resultados. 

Complementar aos motivos que levaram as organizações a implantarem a estratégia 

de marketing digital, neste trabalho também foi possível identificar os principais 

impactos da sua adoção, mesmo com 30% dos respondentes informando se tratar de 

uma informação confidencial. Avaliando as demais respostas (70%), foi possível 

agrupar os resultados em três grupos principais, que são: capacidade de segmentar, 

aumento da acessibilidade e maior capacidade de mensuração. Um ponto 

interessante a ser discutido aqui se trata da grande sinergia entre os resultados 

esperados com a adoção e os impactos da mesma. 

Por fim, o último objetivo específico desse trabalho foi “descrever de que forma a 
estratégia de marketing digital foi planejada e implementada”, uma vez que já 

foram previamente conhecidos os motivos e os impactos que levaram as instituições 

em definir tal estratégia. Através da pesquisa realizada, essas ações foram descritas, 

como podemos ver em no exemplo que segue: “A diretoria elaborou um plano de 

marketing de alto nível e disponibilizou orçamento para realização de provas de 

conceito. Os resultados foram direcionando os novos investimentos. Consideramos 

ter alcançado boa maturidade, integrando o CRM e as plataformas de marketing 

digital”. Por fim, sobre este objetivo, vale destacar dois pontos em especial: 

• Uma quantidade considerável de respondentes (30%) informou que tais 

informações eram sigilosas.  

• Cada instituição entrevistada planejou e executou sua implantação 

fundamentada em ações e características próprias, o que pode ser 

interpretado, com base na pesquisa realizada, como a inexistência de um 

padrão da forma de planejamento e implantação. Fato este que foi interpretado 

pelo autor como coerente e aceitável para o trabalho, uma vez que se teve 
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acesso a uma grande diversidade de respondentes com características 

próprias e, portanto, com diferentes formas de agir. 
 

Logo, além de caber um julgamento sobre oportunidades de melhoria sob a 

metodologia utilizada para tal objetivo, existe uma oportunidade de trabalho futuro 

para aprofundar nesse item buscando identificar padrões entre instituições com 

características semelhantes (porte, localização, ofertas de curso, etc.). 

Por fim, vale destacar que essa dissertação teve como objetivo geral, identificar as 

principais estratégias de marketing digital utilizadas para segmentação de mercado 

em instituições de ensino superior no Brasil. E, baseado nos resultados específicos 

apresentados e discutidos, somados com as caracterizações realizadas dos 

respondentes e das instituições de ensino, o autor considera que todos os objetivos, 

geral e específicos, foram atingidos em sua plenitude. 
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5 Conclusão 

Esta dissertação, desde a estruturação do referencial teórico e a definição da 

metodologia até a realização da pesquisa, teve como propósito atingir o objetivo geral 

de identificar as principais metodologias de marketing digital utilizadas para 

segmentação de mercado em instituições de ensino superior no Brasil.  

Apesar de não serem considerados resultados dos objetivos específicos deste 

trabalho, algumas observações indiretas deste estudo merecem ser destacadas, tais 

como: 

• Capacidade de caracterização detalhada dos respondentes e das instituições 

de ensino, permitindo, assim, outras análises de maneira individualizada, que 

não são objetivo deste trabalho. 

• Taxa de conversão satisfatória entre os contatados, além de grande interesse 

dos respondentes, que se disponibilizaram a aprofundar no tema se preciso e 

solicitaram o resultado final da pesquisa. 

• Qualidade dos respondentes, que, na consideração do autor, possibilitou atingir 

um público seleto para o projeto, quando avaliadas tanto as características dos 

respondentes (exemplo: todos os respondentes são gestores/diretores e 

responsáveis pelo marketing na instituição) como das instituições realizadas 

(exemplo: participação de parcela das maiores instituições de ensino do país). 
 

5.1 Limitações da pesquisa 

Com a realização desta pesquisa, foi possível identificar algumas limitações, 

relacionadas abaixo: 

• Por se tratar de uma pesquisa realizada através da internet, houve dificuldade 

no aprofundamento/ detalhamento de assuntos específicos, principalmente 

após o recebimento das respostas dos participantes; 

• A unidade de observação (gestores de marketing de instituições de ensino 

superior do Brasil que utilizam marketing digital) e a capacidade de se criar uma 
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grande base de dados (amostragem significativa) impossibilitaram uma análise 

mais segmentada, como por região ou classe social atendida; 

• A interpretação dos dados foi realizada por apenas um autor, de modo que a 

discussão com mais envolvidos poderia relevar aspectos diferentes de análise. 
 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Como sugestão para trabalhos futuros relacionados ao tema aqui pesquisado, pode-

se citar: 

• Aprofundar no entendimento da estratégia de implantação do marketing digital 

nas instituições e dos respectivos impactos dessa implantação, utilizando-se 

de metodologia diferente, como entrevista presencial, que possibilite maior 

detalhamento. 

• Identificar características das instituições de ensino que levam a bases de 

posicionamento semelhante, uma vez que este trabalho identificou uma grande 

diversidade de bases entre as instituições. 

• Aprofundar na relação entre o crescimento das instituições de ensino e o 

investimento no setor de marketing destas. Como foi apresentado, entre o 

público atingido com este trabalho, identificou-se um padrão em que 

instituições maiores possuem investimentos no setor e consideram o marketing 

como estratégico/tático. Já as menores não possuem grandes investimentos e 

têm um setor mais operacional. 

• Analisar se e como o setor de marketing pode ser impactado com grandes 

ações externas, como crises, programas públicos e privados de incentivo à 

educação, movimento de fusões/aquisições do segmento. 

 

5.3 Contribuições e implicações gerenciais 

a) Através da utilização do marketing digital, a instituição passa a ter maior 

controle sobre os seus resultados, aumentando sua capacidade de medir e 

justificar os investimentos da área (ROI - return over investiment), visto que se 

aumentam os canais e a capacidade de segmentar e atingir seu público. Com 

isso, amplia-se também a capacidade da área em “se justificar” e, acima de 
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tudo, ganhar relevância dentro da organização, deixando de ser considerada 

operacional e direcionando-se para um posicionamento estratégico. 

 
b) Destaca-se que a estratégia do marketing atrelado ao marketing digital para as 

instituições de ensino deixou de ser um diferencial, mas, sim, uma “obrigação” 

de sobrevivência dentro das organizações, não se limitando a um grupo 

específico, como instituições de grande porte. 

 

c) Utilizar-se de marketing digital não é garantia de diferencial, tampouco de 

sucesso. Logo, um pilar para que as organizações se destaquem, assim como 

no marketing tradicional, é que se construam equipes capacitadas para os 

desafios do setor. Porém, o marketing digital traz um desafio adicional para 

essas equipes que é a necessidade de acompanhar as ferramentas e técnicas 

existentes, que evoluem com grande rapidez. 
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Glossário 

 
ADWORDS: Serviço de publicidade do Google onde as empresas podem divulgar os 
seus serviços. 

ANDROID: Sistema operacional baseado em Linux, utilizados em diversos 
dispositivos móveis. 

APPLE: Empresa multinacional americana que fabrica e comercializa diversos 
dispositivos como iPhone e MAC. 

CRM: Sigla para o termo em inglês Customer Relationship Management, que 
referencia sistemas de informação utilizados pela empresa para gerir o 
relacionamento com seus clientes. 

FLASH: Ou Adobe Flash, trata-se de um software para desenhos vetoriais comumente 
utilizado para criação de animações interativas. 

GOOGLE ANALYTICS: Serviço do Google que apresenta resultados estatísticos de 
um site. 

IOS: Sistema operacional utilizado pela Apple. 

LANDING PAGES: Página de destino quando um cliente acessa um site. 

LEADS: Palavra da língua inglesa que representa clientes em potencial com interesse 
no produto ou serviço oferecido pela empresa. 

LINKS PATROCINADOS: Formato de divulgação de publicidade na internet. 

MAC OS: Trata-se do sistema operacional padrão utilizado pela Apple. 

PLUGIN: Software de computador utilizado para adicionar funcionalidades específicas 
a softwares maiores. 

ROI: Sigla para o termo em inglês Return Over Investiment, que significa o indicador 
de retorno que alguma ação teve comparado ao investimento realizado. 

SEM: Sigla para o termo em inglês Search Engine Marketing, é o conjunto de ações 
de marketing de busca, geralmente divididos em SEO (Search Engine Optimization) e 
anúncios em Links Patrocinados. 

SEO: Sigla para o termo em inglês Search Engine Optimization, que trata-se de um 
conjunto de técnicas para melhorar o resultado/rankeamento de um site nos principais 
sites de busca existentes. 

WINDOWS: Sistema operacional desenvolvido e distribuído pela Microsoft. 
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Apêndice 

Questionário da Pesquisa 

O questionário pode ser acessado também online, através do link 

https://goo.gl/forms/8H24IT3t75kzcTds1. 

 

Estratégias de marketing digital para segmentação de 
mercado: Possibilidades e limitações em instituições 
de ensino  
Esta pesquisa trata-se de parte integrante de um projeto de dissertação de mestrado da Fundação 
Pedro Leopoldo, realizada pelo mestrando Paulo Henrique Ladeira (phladeira@gmail.com) com a 
orientação da Professora Dra. Ester Eliane Jeunon. 
 
O objetivo principal desta pesquisa é identificar as principais estratégias de marketing digital utilizadas 
para segmentação de mercado em instituições de ensino superior no Brasil e todos os dados aqui 
coletados serão apresentados de forma consolidada/agrupada, não explicitando informações de forma 
individualizadas que possa expor alguém ou alguma instituição. 
 
*Obrigatório 
 
 

1. Endereço de e-mail * 
 
 

 
2. Tempo que trabalha na Instituição de Ensino *  

Marcar apenas uma oval. 
 

Menos de 1 ano 
 

De 1 a 3 anos  
De 3 a 5 anos 

 
Acima de 5 anos 

 
 

3. Cargo na instituição de ensino *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Gestor/Diretor de marketing 

 
Membro da equipe de Marketing  
Diretor 

 
Outro: 

 
 

4. Nível de escolaridade *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Superior em andamento 
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Superior incomplento 
 

Superior completo  
Especialização 

 
Mestrado  
Doutorado 

 
Outro: 

 
Sobre a Instituição 
 
5. Qual a quantidade de alunos existentes na instituição em questão? *  

Marcar apenas uma oval. 
 

Até 10 mil 
 

Entre 10 mil e 50 mil 
 

Entre 50 mil e 100 mil 
 

Acima de 100 mil 
 
 

6. Qual a quantidade de cursos existentes na instituição em questão? *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Até 10 

 
Entre 10 e 50 

 
Entre 50 e 100 

 
Acima de 100 

 
 

7. Classifique a sua instituição de ensino de acordo com a forma de oferta dos cursos *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Somente ensino presencial Somente 

ensino à distância (EAD) 
 

Ensino presencial e EAD, sendo que a maioria dos alunos cursa presencialmente Ensino 

presencial e EAD, sendo que a maioria dos alunos cursa à distância 

 
8. Classifique a sua instituição de ensino de acordo a disposição geográfica da mesma *  

Marcar apenas uma oval. 
 

Contém uma única unidade em uma única região/localidade 
 

Contém mais de uma unidade/polo em regiões específicas 
 

Contém diversas unidades/polo distribuídas em várias regiões do país 
 
 
Sobre o marketing da instituição 
 

9. De acordo com a sua visão, qual das opções abaixo a área de marketing da instituição de 
ensino melhor se encaixa: *  
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Marcar apenas uma oval. 
 

 Estratégica, atuando diretamente nas principais decisões estratégicas e vista como crítica 
para o sucesso da mesma  

 Tática, onde recebe as definições estratégicas e tem autonomia para definir o como 
alcançar os resultados  

Operacional, onde recebe as ações a serem executadas e as faz 
 
 
10. Classifique a sua instituição de acordo com a abrangência geográfica em que o marketing 

atua: *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Uma única região do país, atuando apenas nas proximidades da mesma 

 
Em mais de uma região do país, atuando sempre as proximidades da mesa 

 
Em todas as regiões do país, sem grandes restrições de alcance 

 
Em todas as regiões do país e em regiões de outros países  

 
 

11. Nos últimos 3 anos, como tem sido o crescimento do orçamento do marketing da 
instituição: *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Cresceu consideravelmente 

 
Praticamente estável 

 
Diminuiu consideravelmente 

 
Não tenho essa informação 

 
 
12. Na sua visão, como será a tendência do orçamento do marketing no próximo triênio: *  

Marcar apenas uma oval. 
 

Crescimento considerável 
 

Sem grandes variações 
 

Diminuição considerável 
 
 
13. Na sua visão, como o marketing digital é visto na sua instituição: *  

Marcar apenas uma oval. 
 

   Principal estratégia utilizada, sendo o detentor da maior parte do orçamento do marketing 
 

 Importante estratégia utilizada, contendo um investimento do orçamento próximo ao do 
marketing tradicional  

Estratégia secundária, com baixo investimento atualmente 
 

 
Não é utilizado 

 
 
14. Na sua visão, como será a tendência da utilização do marketing digital no próximo triênio:  

* Marcar apenas uma oval. 
 

Crescimento considerável 
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Sem grandes mudanças 
 

Diminuição considerável 
 
 
15. Dado os níveis de segmentação de mercado existente, qual a abordagem que melhor se 

encaixa a instituição de ensino em questão: *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Massa, abordando o mercado como um todo de forma homogênea 

 
 Segmento, buscando identificar um grupo de consumidores que possuem preferências 

semelhantes  
 Nicho, subdividindo um segmento em subsegmentos que possuam pessoas à procura de um 

mix de benefícios bem distintos, muitas vezes considerados “fora do padrão” para o marketing por 
segmento  

 Micromarketing, abordagens personalizadas para cada cliente e com práticas de 
marketing distintas e individualizadas 
 

16. Dentre as principais bases de segmentação utilizadas na instituição de ensino em que trabalha, ordene 
as opções abaixo por ordem de relevância (1 maior relevância, 8 menor):  
*  
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
1 (maior 

2 3 4 5 6 7 
8 (menor 

relevância) relevância)        
Geográfica (região, cidade, 
estado, país, população, clima, 
etc.) 
Demográfica (tamanho da 
população, sexo, idade, tamanho 
da família, ciclo de vida da 
família, renda, ocupação, 
educação, religião, raça, 
nacionalidade, etc.)  
Psicográficas (personalidade, 
classe social, valores sociais, estilo 
de vida, personalidade, interesses, 
opiniões) 

 
Ocasiões (normais ou datas 
comemorativas)  
Benefícios (tipo de pessoa, 
benefícios procurados, 
qualidade, serviço, economia) 
Taxa de uso (pouca ou 
muita)  
Atitude (entusiástica, 
positiva, indiferente, 
negativa) 
Outros 

 
17. Dentre as principais bases de posicionamento utilizadas na instituição de ensino em que trabalha, 

ordene as opções abaixo por ordem de relevância (1 maior relevância, 4 menor):  
*  
Marcar apenas uma oval por linha. 
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1 (maior relevância) 2 3 4 (menor relevância)  
Por qualidade ou preço, em se tratando 
de posicionar o produto com o melhor 
valor ou qualidade.  
Por categoria do produto, onde se 
preocupa em posicionar o produto 
como líder naquela categoria ou tão 
bom quanto. 
Por atributos ou benefícios, 
utilizando quando a empresa se 
posiciona com base em um atributo 
que ou benefício que ela oferece.  
Por usuário, onde se preocupa em 
posicionar como o melhor para um grupo 
de usuários específicos. 

18. O marketing digital é utilizado na instituição em questão com quais objetivos: *  
Marque todas que se aplicam. 

 
Aquisição de potenciais clientes 

 
Conversão de clientes 

 
Retenção de clientes 

 
Posicionar marca 

 
 
19. Dentre os principais grupos de métricas de marketing digital ordene por importância (1 maior 

importância, 6 menor): *  
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
1 (maior 

2 3 4 5 
6 (menor 

importância) importância)      
Audiência, métricas relacionadas à 
exposição do conteúdo, tamanho do 
público, volume e frequência.  
Engajamento, métricas relacionadas 
ao envolvimento, interações, 
colaboração/participação. 
Influência, métricas ligadas a 
relevância e influência da marca.  
Conversão, relacionadas a conquista e 
resultados obtidos.  
Financeira, que envolve valores 
investidos, custos para atingir 
objetivos e retorno do investimento. 
Segmentação, métrica que classifica 
a audiência de acordo com 
características próprias do visitante, 
geografia, tecnologia utilizada, etc. 

 
20. Marque abaixo as principais tecnologias/ferramentas envolvidas no marketing digital 

utilizado na instituição de ensino: *  
Marque todas que se aplicam. 

 
Adwords e links patrocinados 

 
Analytics 

 
CRM 
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E-book 
 

Email Marketing 
 

Facebook 
 

Geração de conteúdo 
 

Google Trends 
 

Infográficos 
 

Landing Pages 
 

Linkedin 
 

Redes sociais 
 

SEO e SEM 
 

Testes A/B 
 

UX 
 

Vídeos 
 

Wordpress 
 

Outro: 
 
 

Última parte. 

 
21. Descreva abaixo os principais motivos que levaram a sua instituição de ensino a implantar a utilização 

do marketing digital para segmentação e os impactos da sua adoção: * 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

22. Descreva abaixo como a estratégia de marketing digital para segmentação foi planejada e 
implementada na sua instituição: * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Descreva abaixo os impactos da implantação do marketing digital para segmentação na 

sua instituição: * 
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24. Caso queira fazer qualquer comentário adicional para a pesquisa e para o autor, fique à 
vontade para utilizar o espaço abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Envie para mim uma cópia das minhas respostas. 


