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1. RESUMO 

 

O consumo de conteúdo publicitário no meio digital vem crescendo devido ao 

desenvolvimento de novas tecnologias e facilidade ao acesso à internet. Por isso é 

necessária a atuação das marcas neste meio.  

Para que a estratégia digital atinja o efeito planejado deve-se pensar em alguns 

direcionamentos como o seu público-alvo, a frequência de impactos e os veículos que 

o conteúdo será veiculado, tendo sempre em mente as peculiaridades de cada uma 

das plataformas que a marca estará presente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O marketing digital ganha, cada vez mais, força dentro do mercado da 

publicidade e propaganda mundial. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia de Estatística - IBGE, 54,9% dos brasileiros têm acesso internet1 pelo 

menos uma vez a cada três mês es e na população pertencente as classes sociais A, 

B e C o acesso à internet é muito maior: 91%, 88% e 80% respectivamente. O que faz 

com que a atuação das marcas no ambiente digital seja cada vez mais indispensável.  

Com isto, se justifica a necessidade de um estudo voltado especificamente para 

o mercado digital, com uma análise de sua presença e importância dentro da 

publicidade nacional.  

Por meio do desenvolvimento de novas tecnologias, é possível atingir o público-

alvo dentro das diversas plataformas existentes de mídia digital, tornando a 

comunicação da marca e a entrega da mensagem mais efetiva e assertiva. Posto isto, 

é importante verificar, exatamente, o momento em que o consumidor potencial está e 

por quais canais ele se relaciona com a marca, com os concorrentes ou os territórios 

pelos quais a marca deseja se associar. A partir desta análise da jornada do 

consumidor, torna-se possível atingi-lo de forma eficaz com o objetivo de se tornar 

Share of Mind e conquistar o Share of Heart. 

Desta forma, para obtermos o entendimento e identificação com a mensagem 

passada pela marca por parte do consumidor, é preciso que a comunicação seja feita 

com determinada frequência, e esta deverá ser norteada através de estudos de 

                                                           
1 VALOR ECONÔMICO. Disponível em: < goo.gl/L72Bvi>. Acesso em 26 Jun. 2017 



business intelligence com base na jornada no consumo em cada uma das etapas do 

funil de conversão.  

Para isto, se faz necessária que a frequência na mensagem seja criada e 

contemplada em todos os meios em que o público terá acesso, fazendo com que estas 

mídias se complementem e façam o papel de divulgador e fortalecedor da marca e 

sua ideologia. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar o crescimento e a importância do marketing digital nas campanhas 

publicitárias, as estratégias para garantir a presença no ecossistema digital (web, 

social e search), a utilização adequada das ferramentas de análise da jornada do 

consumidor e a frequência ideal para retenção e associação da mensagem com intuito 

de garantir o objetivo da campanha (awareness, consideração ou conversão) dentro 

das peculiaridades de cada plataforma. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foram adotados como métodos de pesquisa a netnografia de Kozinets (1997), 

que propõe o uso da internet para a realização de investigações com fins didáticos; a 

pesquisa bibliográfica, delimitada em autores que tratam do tema; bem como 

entrevistas à profissionais da área. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Nas últimas duas décadas a sociedade presenciou de forma acelerada grandes 

transformações tecnológicas. Com o surgimento de novas tecnologias modificou-se a 

forma como nos comunicamos e buscamos informações, essas mudanças de hábito 

e comportamento impulsionaram a evolução do marketing, com isso surgiram técnicas 

e modelos como o marketing direto, marketing indireto, marketing social, 

endomarketing, marketing viral e o marketing digital, e se faz necessário dominarmos 

todos esses modelos para construção da nossa mensagem. 

Quando pensamos em marketing digital, é inevitável pensarmos na internet. E 

este é o único meio que apresenta crescimento constante em sua penetração na 



população e, todas as projeções para os próximos anos refletem o mesmo cenário.  

Com isso a importância deste meio na publicidade nacional vem crescendo 

exponencialmente e se faz necessária a readequação das campanhas e mudança de 

pensamento, passando a criar conteúdo relevante para cada uma das plataformas 

que a marca estará presente no meio digital, e não somente replicar o vídeo principal 

da campanha e criar alguns banners. No gráfico2 abaixo conseguimos comparar a 

penetração entre os principais meios de comunicação. 

 

Atualmente temos uma mudança da jornada do consumidor, o que conhecemos 

como o funil de conversão, que era dividido entre as fases de awareness, interesse, 

desejo e ação, perde essa forma de funil, pois o consumidor passa a transitar em 

todas as fases até realizar a ação desejada. E em cada uma delas temos os principais 

meios digitais presentes, que formam todo o ecossistema digital.  

Assim precisamos entregar uma mensagem relevante em cada uma dessas 

fases com objetivo de alcançar a retenção da mensagem e que o usuário tenha a ação 

desejada, seja realizar uma compra ou preencher um cadastro, por exemplo.  

Abaixo podemos observar como passou a ser a jornada do consumidor.  

                                                           
2 TGI. Dados de Jornal recente, TV Aberta  e TV Paga 7 dias, Revista recente, Cinema 30 dias, Internet e Radio 7 
dias, Mídia Extensiva (contém outdoor) e Outdoor 7 dias. Acesso em: 20 Abr 2017   



 

Além da forma de consumir ter mudado, no digital o consumidor determina qual 

conteúdo irá consumir, ele passa a escolher aquilo que é relevante para ele, podendo 

tomar a decisão de pular o anúncio no YouTube, passar rápido em sua newsfeed do 

Facebook ou parar e dar atenção ao conteúdo do anúncio, por exemplo.  

Segundo estudos da Ooyala Global Video Index3, o consumo pode ser dividido 

em três momentos, quais sejam: on-the go, lean forward e lean back – em tradução 

livre: em movimento, passagem rápida e de atenção. 

O momento on-the-go é aquele conteúdo que o consumidor recebe enquanto 

está fazendo outras atividades e sua atenção não está voltada para a tela do 

computador ou smartphone. Em média são consumidos 70% dos conteúdos neste 

momento. Aqui os criativos devem ser pensados para transmitir uma mensagem 

simples, que demanda menor atenção e com conteúdo curto, quando estamos falando 

em vídeo. 

O momento lean forward é aquele momento em que o usuário está com a 

atenção voltada para seu computador ou smartphone, mas está inserido em um 

ambiente que pode desviar sua atenção, como por exemplo em transporte público. 

Neste momento são consumidos 20% dos conteúdos. Aqui os criativos já podem 

apresentar mensagem um pouco mais complexas, que demandam maior foco para 

retenção e um conteúdo um pouco mais longo. 

                                                           
3 OOYALA. Global Video Index Q4 2015. Disponível em: < goo.gl/3rnsCC>. Acesso em 02 Ago 2017. 



O terceiro e último momento, que é conhecido como lean back é onde além do 

consumidor estar com toda sua atenção voltada ao computador ou smartphone, ele 

está em um momento de descanso. Somente 10% dos conteúdos são consumidos 

neste momento. Aqui podemos apresentar conteúdos com mensagens complexas, 

pois toda a atenção do consumidor está voltada a ele, e o conteúdo pode ser mais 

longo no caso de vídeos. 

O mais importante aqui é entregar a mensagem certa no momento certo para 

conseguirmos atingir o máximo de retenção possível. 

Tendo em vista todo o exposto em relação ao momento que cada conteúdo 

deverá ser entregue ao consumidor, precisamos entender que é o nosso consumidor, 

qual é o público-alvo da marca e os territórios nos quais ela estará presente, seja 

gerando conteúdo ou se apropriando das conversas em torno de algo existente.  

Primeiramente deve-se fazer um estudo para entender quais são os interesses 

do consumidor da sua marca ou produto. E com base nisso, criar conteúdo de 

qualidade e direcioná-los para pessoas certas, que irão despertar a necessidade de 

comprar o seu produto, como diz Simon Sinex4: “as pessoas não compram o que você 

faz, elas compram o motivo pelo qual você faz”. 

Conforme exposto no estudo publicado pela MVAGENCIA5 “Entender o 

comportamento do consumidor e quais os fatores que o levam a consumir os produtos 

e serviços da sua marca são fundamentais para desenvolver estratégias de 

comunicação assertivas”. E, a definição do público-alvo deverá ser realizada com 

base em dados secundários, por exemplo estudos publicados por institutos ou 

grandes players, tendo em vista o segmento da marca; análise regional, verificando o 

setor de atuação; e, business intelligence. 

Posto isto precisamos garantir que a mensagem será entregue com 

consistência, mantendo o mesmo público alvo ao longo de um período de tempo, para 

garantir que haja frequência e assim aumente a probabilidade de recordação do 

anúncio e associação de mensagem, acarretando na intenção de compra. 

Não podemos deixar de falar de sempre ter uma cobertura ideal, planejando o 

alcance de cada campanha com no mínimo 50% de cobertura do target para garantir 

a eficiência de mídia.  

                                                           
4 SINEX, Simon. Por Quê?: Como grandes líderes inspiram ação. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. 
5 MVAGENCIA. Como Identificar o público-alvo da sua marca?. Disponível em: <goo.gl/1CFftu>. Acesso em: 02 
Ago 2017. 



Segundo Bruna Croce6, além de obtermos um alcance mínimo de 50% de 

cobertura do target, para atingirmos melhores taxas de retenção de mensagem se faz 

necessário ainda uma frequência mínima de 3  impactos por semana. 

”Com base nos benchmarks de mercado percebemos que a lembrança dos 

anúncios das marcas aumenta quando trabalhamos com frequência entre 2 e 3 por 

semana”, completa. A lembrança do anúncio no digital é mensurada por meio de 

pesquisas nas principais plataformas como Google e Facebook.  

Para finalizar vale ressaltar a importância de duas técnicas para construção de 

conteúdo o modelo outbound e inbound. O marketing tradicional segue o modelo que 

chamamos de outbound, que podemos resumir como o método de realização de 

vendas sem a necessidade de criar vínculos tão profundos com o cliente, é a forma 

tradicional que conhecemos a publicidade e somos expostos a ela no dia a dia. Já o 

modelo de inbound, conhecido como o marketing de atração, realiza ações capazes 

de atrair o futuro cliente para o seu site ou redes sociais, e com isso fazer um trabalho 

de relacionamento, criando vínculos com ele. Aqui o foco não é ir atrás do cliente mas 

desperta o interesse dele, para atraí-los a ir atrás do que a empresa oferece.  

É importante deixar claro que uma técnica não anula a outra, as duas devem 

ser utilizadas em conjunto na estratégia de marketing. O que guiará como será 

realizada a mescla desses dois modelos é o perfil e comportamento do público-alvo, 

analisando sua jornada de compra e consumo. 

Para cada empresa deverá ser analisado como integrar as duas técnicas e tirar 

o melhor proveito de cada uma, são exemplo de conexão na prática: 1. A realização 

de parcerias e indicações (trabalhar a base de clientes de empresas com 

serviços/produtos que complementam o seu); 2. Integração de loja física com loja 

online (realizar o cadastro dos clientes da loja física, para entregar personalizadas 

através do remarketing no digital, bem como ação inversa, por exemplo dar descontos 

na loja física para quem consome seu conteúdo online); 3. Realização de eventos (é 

uma ótima forma realização de networking). 

 

6. CONCLUSÕES FINAIS  

 

                                                           
6 CROCE, Bruna. Diretora de conta da agência Blinks. 2017. Disponível em: 
<https://www.linkedin.com/in/bruna-croce-1a856350/> 



Para garantir a eficiência de mídia é necessário termos consistência no público-

alvo e na mensagem apresentada. Campanhas que apresentam criativos com o 

mesmo key visual – conceito criativo que deve ser utilizado para nortear toda a 

campanha - e a mesma big idea – ideia que baseará a campanha -  tendem a funcionar 

melhor do que campanhas que seguem linhas criativas diversas.  

Estudos neurológios comprovam que o consumidor tem maior associação com 

marcas que ao longo de um período, de campanhas always on – que sempre estão 

veiculando - e flights – campanhas de períodos menores e determinados -  

apresentaram consistência de mensagem.  

Além do criativo, a frequência no público-alvo é fundamental para gerar essa 

associação. Quando mais exposto a mensagem, mais fácil a retenção. 

Dessa forma, para as marcas garantirem sucesso no ecossistema digital elas 

precisam estar atentas não apenas a mídia, mas a estratégia “mídia e criação”, 

“público-alvo e frequência”.  

Com base em todo o exposto podemos concluir que falar com o seu consumidor 

no momento certo, coma a mensagem certa e com a frequência ideal é chave para 

obter engajamento e retenção de mensagem. 
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