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RESUMO 

 

As pessoas estão cada vez mais conectadas por meio das mídias sociais, seja por              
meio do facebook, Instagram ou tantas outras. Assim, essas tem uma notável força e              
importância no dia a dia, seu significado vai além de interagir, é um mundo cheio de                
oportunidades. Diante disso, o presente projeto buscou analisar o uso Instagram na            
empresa Nutriativa, localizada em São Lourenço do Oeste - SC, que atua no ramo de               
comércio de alimentos naturais. O objetivo foi proporcionar à empresa um maior            
alcance de pessoas, podendo assim ter mais visibilidade na cidade. Para tanto, foi             
elaborado um cronograma de publicações, em que diferentes recursos da ferramenta           
foram testados, tais como uso de hashtags, marcações de amigos e           
impulsionamento, avaliando o impacto destes nas publicações realizadas. Neste         
sentido se buscou avaliar qual a melhor forma de se trabalhar nesta ferramenta.             
Observa-se alguns testes positivos comparados às publicações realizadas        
anteriormente, porém outras não tiveram os resultados esperados. Para a empresa,           
essas estratégias poderão maximizar seus resultados nas mídias sociais, e atingir um            
número maior de clientes e por consequência gerar mais vendas. 

 
Palavras Chaves: Mídias sociais. Marketing. Instagram. Alcance de pessoas.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente no mundo, 47% da população tem acesso a internet          

correspondendo a 3,6 bilhões de internautas (TRACTO, 2017). As pessoas estão           

cada vez mais conectadas, seja por meio do Facebook, Instagram, google, ou tantas             

outras mídias sociais. 

Assim, as mídias sociais tem uma notável força e importância no dia a dia,              

seu significado vai além de interagir, é um mundo cheio de oportunidades, em que as               

pessoas conseguem criar conteúdos, divulgar produtos, fazer amizades e expor uma           

marca. As empresas também perceberam a força das mídias sociais, isso faz com             

que o processo de divulgação, feedbacks e resultados sejam muito mais rápido e             

eficiente. Elas estão investindo fortemente em um mercado onde o marketing digital            

vem atuando. 

Segundo Trainini e Torres (2015) o marketing digital tem como foco além da             

fidelização de cliente, a personalização ao cliente, possibilitando o fortalecimento da           

marca da empresa e reestruturando o planejamento e posicionamento perante o           

mercado. O marketing digital pode avaliar e quantificar o impacto da ferramenta,            

buscando informações quanto ao retorno imediato e principalmente o relacionamento          

da empresa com o cliente. 

Diante disso, buscou-se analisar o uso Instagram na empresa Nutriativa          

localizada em São Lourenço do Oeste que atua no ramo de comércio de alimentos              

naturais. A empresa está em busca de novas estratégias para maximizar seus            

resultados nas mídias sociais, buscando atingir um número maior de clientes e por             

consequência gerar mais vendas. Porém, se faz necessário ter definido algumas           

particularidades como público alvo. 

A empresa Nutriativa oferece uma grande variedade de produtos como          

comidas prontas, bebidas, produtos famosos ao seu público, mudando o foco           

anterior, que era de chás e a granel, por isso passou a ter um espaço mais                

aconchegante  

As pessoas hoje estão buscando uma alimentação mais saudável, porém          

nem sempre tem tempo de irem atrás destes produtos. Neste sentido o uso das              

mídias sociais pode aproximar o cliente das empresas. 
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Segundo a revista Exame (2018) foi realizado uma pesquisa pela Federação           

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Instituto Brasileiro de Opinião              

Pública e Estatística (Ibope) revela que as pessoas têm se alimentado de maneira             

mais saudável no país. A procura por produtos mais nutritivos cresceu em 32%. Já os               

alimentos de qualidade são preferência de 29% dos entrevistados. O aumento da            

demanda pela alimentação saudável provocou mudanças também no mercado de          

produtos naturais. 

 

1.1  Objetivos 
 

O presente projeto integrador tem como objetivo  geral: 

Avaliar estratégias de marketing digital aplicadas ao Instagram, visando obter          

um maior alcance de clientes e uma maior visibilidade da empresa Nutriativa. 

Como objetivos específicos elencou-se os seguintes:  

● Propor alternativas de campanhas de marketing para aumento na         

visibilidade da empresa;  

● Criar um ponto de contato com clientes;  

● Promover o engajamento dos clientes nas mídias sociais da empresa;  

● Avaliar as ferramentas mais indicadas para atingir ao público alvo da           

empresa;  

● Promover uma campanha de marketing para um produto ou a marca           

comercializado.  

 
1.2  Justificativa 
 

Hoje existem novas possibilidades para as empresas, através da “era          

digital”, visto que é possível comercializar produtos e serviços, divulgar informações e            

estimular a propaganda. Quanto mais as empresas estiverem ativas na internet           

melhor, já que essa é uma tendência global para o mundo dos negócios.             

(BARCELOS, 2010). 

Segundo Saba (2014), muitas empresas estão visionando nas redes sociais,          

inúmeras oportunidades de negócios, assim como a internet e as outras ferramentas            

de marketing digital funcionam como canal de relacionamento entre organizações e           
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clientes, as redes sociais, no sentido de canal de comunicação interativa, possuem a             

função de estreitar as relações, criando vínculo direto entre as empresas e            

consumidores, tornando a internet uma rede de pessoas. 

As mídias sociais podem gerar maior atratividade para as empresas, além da            

possibilidade de um contato mais próximo com o público, de forma a atuar não só na                

concretização de uma venda, mas também cativando e fidelizando clientes.  

Desta maneira as redes sociais digitais são uma ferramenta fundamental          

para a rápida propagação da mensagem a partir da interação dos usuários. Assim é              

possível que uma demanda potencial se organize em função de um bem ou serviço              

(BARCELOS, 2010). 

Dessa forma, este estudo tem como problema de pesquisa: De que forma o             

Instagram pode contribuir para um maior alcance e fidelização de clientes da            

loja Nutriativa? 

Foi identificado na empresa que poucas pessoas tem conhecimento da loja e            

de seus produtos, sendo pouco conhecida na cidade e com isso não consegue um              

alcance expressivo de seu público. Com esse estudo, pretende-se possibilitar a           

Nutriativa, por meio do uso de estratégias de marketing voltadas ao Instagram,            

alcançar novos públicos, aproximar seus clientes, e também com a divulgação de            

seus produtos ter uma maior visibilidade, transmitindo informações e dicas sobre           

hábitos alimentares saudáveis, cativando assim novos usuários e futuros clientes,          

criando um elo de ligação e de aproximação.  

 

1.3  Delimitação do tema 

 

Este projeto de pesquisa delimitou-se no estudo das mídias sociais, em           

especial o Instagram, visando identificar a melhor forma para que a empresa possa             

investir e obter um maior alcance de clientes. O projeto tem como referência a              

empresa Nutriativa, especializada em produtos naturais, localizada no município de          

São Lourenço do oeste- SC, na rua Dom Pedro II, 1292, centro, no período de março                

à Junho de 2019. 

A loja Nutriativa está no mercado há mais de 10 anos, seus clientes em sua               

maioria são mulheres de 20 a 50 anos, algumas já tiveram ou tem complicações na               
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saúde, outras optam em ter uma vida mais saudável e gostam da sensação do bem               

estar. 

A empresa preza no cuidado com a alimentação, pois é a garantia de uma              

vida com mais saúde, vitalidade e longevidade, por isso dispõe de diversos alimentos             

saudáveis que estão a disposição das pessoas, e que complementam o cardápio            

diário, desde a linha de bebidas, chás, café, leite de coco, como também pães,              

biscoitos, marmitas e doces saudáveis, como o chocolate. Também conta com os            

pequenos grãos e cereais, suplementos alimentares, remédios naturais para diversos          

problemas de saúde, produtos para a pele e cabelo. 

 
1.4  Metodologia 
 

As etapas deste projeto serão as seguintes: 
● Realizar um estudo por meio de um referencial teórico para identificar quais            

mídias sociais e estratégias são mais eficazes para as empresas e avaliar            

quais delas geram um maior alcance de pessoas; 

● Identificar por meio da criação de uma campanha de marketing, qual mídia            

será trabalhada; 

● Definir estratégias de marketing para a empresa Nutriativa aumentar sua          

visibilidade; 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo serão abordados alguns tópicos diretamente relacionados ao         

tema de pesquisa proposto. Neste sentido, serão descritos conceitos e          

características relacionadas a mídias sociais, marketing digital, estratégias para         

marketing digital e prospecção de clientes. 

Antes de falar das mídias sociais é interessante contextualizar a diferença           

entre mídias tradicionais e sociais. 

A mídias tradicionais buscam captar a atenção no cotidiano das pessoas com            

anúncios em rádios, revistas, jornais, e outdoor, sendo na grande maioria das vezes             

apenas expositiva, como é o caso do rádio e da televisão, fazendo com que não haja                

reciprocidade. Outra desvantagem das mídias tradicionais em relação às mídias          

sociais é o custo, sendo a que mais consome verbas de comunicação em uma              

empresa (RODRIGUES; et al,2012). 

Por outro lado, as mídias sociais vão além da exposição dos produtos, visto             

que permitem também que o consumidor interaja com as empresas, avaliando os            

produtos e serviços comercializados. Considerando que o foco deste trabalho é           

voltado ao marketing digital nas mídias sociais, este tópico é apresentado com            

maiores detalhes a seguir.  

 
2.1 Midias Sociais 

  
Elas são usadas por pessoas ou empresas para expor, produtos, campanhas           

e compartilhar opiniões. Segundo Kotler (2012), às mídias sociais dão presença           

pública as empresas na web, incentivando a inovação e a se manterem atualizadas             

quanto às tendências do mercado, diante de um cenário de repentinas mudanças e             

do imediatismos diário. 

Analisando as suas características pode-se observar que uma das principais          

vantagens das mídias sociais em relação às mídias tradicionais é que esta            

interage-se com o público por meio de avaliações, opiniões e feedbacks dos            

consumidores. Considerando a divulgação de produtos e serviços, o uso destes           

recursos busca despertar o interesse dos usuários para a compra, bem como obter             

avaliações dos mesmos quanto ao consumo dos produtos e serviços. 
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As mídias sociais podem gerar tráfego para os negócios, fazer          

relacionamentos, criar autoridade, proporciona diferentes formas de comunicar uma         

mensagem. No entanto, é importante focar nas mídias sociais que realmente podem            

proporcionar resultados para a empresa. Se for possível estar em todas as mídias             

sociais, o alcance da marca será maior, mas a quantidade de mídias sociais             

disponíveis é enorme e, ou o tempo demandado, ou o investimento para estar em              

todas elas, também será considerável (KOTLER, 2012). 

Entre as mídias sociais ou redes sociais, destaca-se Facebook, Instagram,          

Youtube, Snapchat, Linkedin e Twitter que possuem uma grande quantidade de           

usuários. Neste sentido, para melhor utilizar cada uma destas plataformas se faz            

necessário conhecer os recursos que elas oferecem, assim como a sua abrangência            

da atuação na internet, de forma a direcionar os esforços nas ferramentas que tem              

maior potencial de resultados, de acordo com a estratégia da empresa (KOTLER,            

2012). 

Entre todas as redes sociais a principal delas é o Facebook. É a rede social               

que tem o maior número de usuários no Brasil e no mundo. O Facebook pode colocar                

sua marca em contato com milhões de pessoas, o que o torna uma ferramenta de               

marketing muito poderosa. O Facebook, atingiu em 2019 a marca de 2,3 bilhões de              

usuários no mundo e o Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários do                 

mundo com 130 milhões de pessoas conectadas, ficando atrás somente da Índia e             

dos Estados Unidos (G1, 2019; R7, 2019).  

Além da enorme quantidade de usuários nas redes sociais, a terceira edição            

da Social Media Trends, uma pesquisa desenvolvida pela empresa Rockcontent que           

tem como objetivo levantar as principais tendências e práticas adotadas pelas           

empresas que estão presentes nas redes sociais, nos mostra que 91,3% dos            

internautas acessam suas redes sociais diariamente e uma parte considerável,          

38,3% gasta, em média, mais de 4 horas por dia navegando nessas redes             

(INTELIGÊNCIA CORPORATIVA, 2019). 

As redes sociais têm um papel importante na divulgação de produtos e            

serviços das empresas, visto que independente do seu porte ou seguimento, elas            

fazem uso destas ferramentas com objetivo de transmitir valores e a sua imagem.             

Neste sentido, se cria uma identidade organizacional digital, provendo um canal           
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direto com o seu público, desenvolvendo um relacionamento que busca atrair, cativar            

e fidelizar os clientes. 

Neste contexto, para que a empresa possa direcionar melhor as suas ações,            

assim como cativar seus clientes, é de suma importância que estas tenham            

claramente definido o seu público alvo. Essa definição auxilia na criação de            

conteúdos, bem como na interação com o seu público, escolhendo as ferramentas            

certas para o tipo de mensagem  (CINTRA, 2010). 

 

2.2 Estratégias de marketing para mídias sociais 

 

Conceitualmente o termo estratégia pode ser definido de várias maneiras.           

Segundo Pasquale et al (2012) estratégia pode ser resumida como um conjunto de             

ações que a empresa deve realizar para atingir seus objetivos. 

Ainda conforme esses autores, com a evolução acelerada da internet e a            

criação do Facebook, em 2004, surgiu uma forma totalmente disruptiva de interagir            

com os clientes, comunicar lançamentos de produtos e trabalhar a cultura de uma             

marca. Isso possibilitou usar esta plataforma como uma estratégia de marketing e            

vendas para empresas de todos os portes e particularmente, acessível para           

pequenas e médias empresas, onde o investimento de marketing em mídias           

tradicionais são mais escassos.  

Segundo Trainini e Torres (2015) o marketing digital tem como foco além da             

fidelização de cliente, a personalização ao cliente, com muitas possibilidades de           

fortalecer a marca da empresa e reestruturar o planejamento e posicionamento           

perante o mercado. O marketing digital pode avaliar e quantificar o impacto da             

ferramenta, buscando informações quanto ao retorno imediato e principalmente o          

relacionamento da empresa com o cliente. 

As novas e grandes tecnologias instigam a curiosidade e faz com que             

aumente o consumo virtual. Muitas informações são lançadas, trocadas e debatidas           

na rede, podendo ser acessada, visualizadas por qualquer usuário, aumentando o           

nível de competitividade para o gerador de conteúdo. 
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Essa visão é baseada no comportamento do consumidor, que nos permite           

analisar e definir estratégias de marketing digital, muito mais adequadas a cada um             

dos ambientes e situações presentes na Internet. (TRAININI; TORRES, 2015.) 

Segundo Vaz (2010) atualmente a época é do relacionamento, por isso é            

importante personalizar a comunicação, os produtos, os serviços e criar um laço            

afetivo com consumidores de modo que estes escolham a empresa pela emoção,            

não pelo produto ou preço. 

As organizações estão buscando cada vez mais informações de como          

alcançar seu público através das redes sociais, por isso as estratégias de marketing             

são tão importantes. As novas tecnologias fazem com que crie ainda mais            

curiosidade nas pessoas e então com isso aumentar a sua visibilidade.  

A expressão hoje é relacionamento, procurando sempre criar um laço com o            

cliente. Alguns exemplos de estratégias são: marketing de relacionamento, que são           

ferramentas utilizadas para criar um elo com o cliente; ações em rede sociais, usando              

a marca através de ações personalizadas para chamar a atenção dos clientes e             

ações com blogueiros, onde são realizadas parcerias com pessoas famosas para ter            

um maior alcance de pessoas. 

Para se ter uma ideia da importância do marketing digital e das mídias             

sociais para os negócios nos dias de hoje, a Revista Exame entrevistou Philip Kotler,              

em julho de 2014. Kotler fez a seguinte declaração ao ser questionado sobre qual              

área do marketing iria se dedicar, caso estivesse começando a carreira hoje: 

Como estamos na era digital, iria me dedicar à mídia digital. Um profissional             
precisa conhecer intimamente segmentos de seu mercado, mas também seus          
clientes individualmente. Temos de aumentar nosso entendimento de como         
usar o Youtube, Instagram, Pinterest, Twitter, LInkedin e Facebook. Não          
apenas usar estes canais digitais, mas aprender a medir o valor de cada um.              
A oportunidade está em aperfeiçoar o uso dessas ferramentas (EXAME,          
2014). 

 

2.3 Prospecção de clientes por meio do uso de mídias sociais 

 

De acordo com Barcelos (2010, p. 15) “a interatividade gerada pelas Redes            

Sociais Digitais naturalmente amplia e intensifica os relacionamentos, aproximando         

as pessoas umas das outras e, inevitavelmente, as empresas dos clientes”. 
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Diversos são os fatores que podem influenciar diretamente no resultados das           

empresas. Na área de vendas além das possibilidades de prospecção de novos            

mercados mediante o uso das novas tecnologias disponíveis, a questão motivacional           

tem sempre grande destaque (Silva, 2016). 

As mídias sociais nos dias de hoje são fundamentais para a prospecção pois             

é possível alcançar pessoas sem sair de dentro da loja, podendo constantemente            

compartilhar informações sobre seus produtos e serviços, estabelecendo um         

relacionamento com os cliente, permitindo assim o estreitamento das relações. 

  

2.4 Facebook 
 

O Facebook é uma ferramenta que permite que você mantenha uma rede de             

contatos, tanto pessoais como profissionais, oferecendo uma ampla grade de          

serviços. Foi criada por Mark Zuckerberg e três amigos em fevereiro de 2004, em              

Harvard, nos Estados Unidos, e devido a sua grande aceitação em dezembro do             

mesmo ano a rede já alcançou a marca de um milhão de usuários e pesquisas               

apontam que é desde  2009 a rede social mais utilizada no mundo  (SILVA, 2016). 

Segundo Reed (2012), o Facebook tornou-se uma das ferramentas de          

marketing online mais amplamente utilizadas por empresas. O site desenvolveu          

desde 2007 a criação de páginas para instituições e desde então cada vez mais as               

empresas têm se tornado ativas na rede, muitas delas inclusive já utilizam o             

Facebook como principal instrumento de suporte ao seu negócio.  

As redes sociais têm poder mercadológico potencial, sendo assim existem           

métodos e ferramentas para utilizar o Facebook da maneira correta para atrair            

clientes (LAS CASAS, 2010). 

Telles (2010) cita algumas bases potenciais de marketing do Facebook: criar           

uma página, promover eventos, enviar mensagens, realizar pesquisas, participar de          

grupos pertinentes, criar um grupo para seu negócio, atribuir a uma agência digital,             

criar uma estratégia de marketing. Considerando a criação de páginas (fanpages) no            

Facebook, estas têm como uma de suas vantagens possibilidade de manter os            

clientes atualizados com relação aos produtos e serviços.  
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No entanto, outras funcionalidades também podem auxiliar as empresas no          

processo de vendas, esses recursos serão detalhados na seção a seguir. 

 

2.4.1 Fanpage 
 

Fanpage é uma página criada para a divulgação e exposição de marcas,            

empresas, blogs, entre outros. Tem comunicação direta através das redes sociais,           

em que os usuários da rede podem “curtir” e “seguir”, assim como consultar             

informações pertinentes a empresa, sendo o Facebook o maior referencial quando           

fala-se de fanpages. 

Nas fanpages são realizados anúncios, promoções, preços, divulgações,        

conteúdos publicitários para atrair clientes, como também permite fazer diversas          

análises como o alcance da publicação, no envolvimento ou no número de curtidas             

feitas pelos usuários (FRANCISCO; CARDOSO, 2015).  

Diferente de uma conta comum e pessoal do Facebook a página não possui             

um número limitado de pessoas, contribuindo ainda mais para um maior alcance. A             

ideia é que com uma melhor imagem do usuário, as páginas, possam direcionar             

melhor o conteúdo produzido a fim de manter e cativar os respectivos seguidores.  

Mas é necessário como em qualquer outra mídia social muita competência e            

planejamento para que o público sinta-se atraído pelo conteúdo, mantendo os           

clientes atualizados e envolvidos com as novidades sobre produtos, notificações e           

muito mais (FACEBOOK BLUEPRINT, 2019). 

 

2.5 Instagram 

  
Em outubro de 2010 dois amigos formados pela universidade de Stanford,           

Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, desenvolveram um novo aplicativo com            

estilo próprio e praticidade nas publicações: o Instagram. Instagram é um site de             

compartilhamento de fotos e vídeos com seus seguidores e amigos no Instagram e             

outros sites de redes sociais.  
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O Instagram hoje é amplamente utilizado por indivíduos para fins sociais,           

bem como para fins comerciais. As grandes empresas usam o Instagram para            

promover seus produtos ou serviços para seus seguidores (EXAME, 2015). 

Para se conectar com um alguém ou empresa específica no Instagram o            

usuário precisará procurar perfis e segui-los. Existem dois tipos de perfis, os públicos             

e os privados. Perfis públicos são aqueles que qualquer um pode seguir. No entanto,              

os perfis privados são restritos e exigem a permissão do proprietário do perfil. 

O aplicativo Instagram em menos de um ano atingiu a média de quase 10              

milhões de usuários. Atualmente alcançou o índice de mais de 1 bilhão de usuários              

ativos. 

No início o aplicativo estava apenas disponível para o sistema IOS, mas             

considerando seu crescimento em abril de 2012 este também foi disponibilizado para            

dispositivos Android. Neste contexto, Mark Zuckerberg, criador do Facebook, uma          

semana após o grande sucesso do aplicativo divulgou a compra da empresa criadora             

do Instagram no valor de um bilhão de dólares (OLIVEIRA, 2014). 

Atualmente o Brasil é o segundo país com o maior número de usuários no              

Instagram, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. De acordo com o Sebrae, os             

números são impressionantes: Em média, 1,5 bilhões de curtidas por dia; mais de             

1.400 marcas que são consideradas grandes têm conta no Instagram; ele é 15 vezes              

mais interativo do que o Facebook; na média, os usuários gastam 4 horas por mês no                

Instagram; 75% dos usuários são mulheres e mais de 60 milhões de fotos são              

postadas por dia (EXAME, 2018). 
Em um curto espaço de tempo, o Instagram se tornou uma plataforma            

indispensável de mídia social para muitas pessoas, principalmente porque o          

conteúdo em foto chama mais atenção do que as postagens baseadas em texto.             

Com os usuários mais exigentes por conexões instantâneas e conteúdo visualmente           

atraente para mantê-los engajados e educados, não é de se surpreender que o             

Instagram tornou-se tão popular para indivíduos e empresas. 

Com o crescimento do uso das redes sociais, as empresas começaram a            

investir em marketing por meio do uso destas ferramentas. Neste sentido, o            

Instagram passou a ter uma intensa procura por empresas de pequeno a grande             

porte, as quais perceberam que fotos em posts despertam maior atenção e o             
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interesse de seus seguidores em relação as postagens baseadas com textos           

convencionais. Utilizando estratégias adequadas a ferramenta apresenta grande        

potencial comercial, podendo tornar seguidores em clientes e visitantes em          

compradores (INSTAGRAM, S.D). 

Para gerar resultados positivos no Instagram, se faz necessário definir um           

bom conjunto de ações de forma a produzir conteúdos de qualidade de forma a              

manter os seguidores engajados. O conteúdo apresentado deve sempre estar          

relacionado com o negócio, no entanto para divulgação destas informações de           

maneira adequada, é necessário fazer uso consciente das funcionalidades que a           

ferramenta oferece, tais como: criação de perfil público; interação com os seguidores            

na forma de curtidas e comentários; e a criação de tags (hashtags) que proporcionam              

que o nome da empresa ou perfil sejam encontrados nas buscas com maior             

facilidade (TRAININI; TORRES, 2015). 

A aplicação prática de ações no Instagram traz ótimos resultados para as            

empresas e são simples de serem executados. Esta é uma característica desta            

plataforma, sua simplicidade. 

A ferramenta é baseada em perfis de usuário (Bio), onde este pode            

configurar as suas informações pessoais e personalizar conforme desejado.  

A Bio é um campo onde você pode preencher informações relevantes para o             

seu público, emojis para chamar a atenção, um site, caso tenha, telefone, endereço             

da sua empresa, uma chamada para uma ação específica, etc. Pode-se vincular uma             

hashtag própria, algum perfil social específico de um produto ou site e outras mídias.  

De acordo com o Guia de Marketing no Instagram da Rock Content, é             

importante colocar palavras-chave, hashtags e um link para seu site na sua bio no              

Instagram.  

A biografia no Instagram representa a mensagem que a empresa quer         

passar. É sua identidade, apesar do limitado o número de caracteres quando bem             

planejada a empresa consegue descrever de maneira que seu público compreenda           

qual é o serviço ou conteúdo oferecido. 

Em perfis direcionados a empresa é importante ter uma logo de fácil            

compreensão, para que o público consiga associar com maior facilidade o segmento.            
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Escolha um nome para seu perfil fácil de ser lembrado e escrito, se possível auto-               

explicativo. 

A localização na biografia torna o seu conteúdo mais real, emojis e símbolos             

são essenciais para deixar sua biografia mais visual.  

Hashtags são palavras que acompanham o símbolo #, hyperlinks do          

Instagram. Elas permitem que os usuários pesquisem e encontrem posts de           

determinado assunto e fazem com que aumente as chances de outras pessoas            

descobrirem seu perfil. 

 

2.5.1 Tráfego Orgânico 

 

O tráfego orgânico representa uma enorme parte do tráfego de um site, tem             

fundamental importância na exposição e posicionamento de uma marca ou empresa.           

Trata-se de conseguir seguidores reais sem precisar pagar por eles, sem precisar            

comprar seguidores ou fazer anúncios. A grande vantagem do tráfego orgânico é não             

possuir custo direto, porém exige maior atenção na produção de conteúdo de            

qualidade e na manutenção das páginas e perfis (MARTINS, 2018). 

No Instagram esse tráfego orgânico é baseado essencialmente em três          

princípios para exibição das publicações aos usuários, temporalidade, engajamento,         

relacionamento. 

A temporalidade é um fator considerado determinante no Instagram, os          

usuários buscam sempre por coisas novas fazendo com que o algoritmo da rede             

social priorize as postagens mais recentes para aparecer no feed, devido a isso             

quanto maior engajamento estiver em um post, com curtidas e comentários maior            

tempo permanecerá em destaque.  

O Instagram entrega os conteúdos em que considera mais importante para           

cada usuário, tem a capacidade de identificar os perfis que foi mais buscado, curtido              

e comentado pelo usuário. Assim mantendo maior relacionamento com aqueles que           

têm conteúdos similares ao buscados(PORTO, 2018) 

Mas não é uma tarefa tão fácil ganhar posição nos buscadores e na maioria              

das vezes demanda tempo para começar obter resultados. Algumas estratégias          

podem melhorar a exposição da empresa como, produzir conteúdo que gere           
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identificação criando publicações que atraiam mais atenção do público por isso é            

válido conhecer o perfil dos seus seguidores, programar dias e horários para as             

postagens, utilizar hashtags para aumentar o desempenho do seu perfil, manter a            

interação com seu público respondendo dúvidas e sugestões.  

De acordo com a plataforma Facebook Blueprint, que é a plataforma oficial            

de cursos do Facebook, em seu curso de introdução ao Instagram, para criar uma              

presença orgânica no Instagram, é recomendável aproveitar as ferramentas do          

Instagram para contar sua história, pois as pessoas procuram empresas nesta           

plataforma e é uma oportunidade de interagir e desenvolver relacionamentos com as            

pessoas interessadas na sua empresa. 

A plataforma é intuitiva e a facilidade para realizar as postagens é um grande              

diferencial. Com poucos cliques é possível fazer a postagem de uma comunicação            

para atingir o público-alvo. Basta clicar no sinal de “+” no centro da parte inferior do                

feed do Instagram e já se abre a janela para adicionar uma imagem ou vídeo, como                

mostra na Figura 01. 

 
Figura 01 - imagem de uma receita 

 
Fonte: Autoria propria 
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O Facebook, através de seu treinamento Introdução ao Instagram na          

Facebook Blueprint orienta os usuários a prezar pela qualidade e não quantidade. O             

objetivo deve ser: 

● Concentrar-se em inspirar as pessoas a verem sua empresa de um jeito            

diferente e realizar ações referente aos seus produtos ou serviços; 

● Aproveitar para criar anúncios para atingir todos os seus clientes, não           

só os seus seguidores; 

● Ser consistente na produção de conteúdo para aumentar a exposição          

da marca; 

● Segmentar o público adequadamente, usando as ferramentas de        

direcionamento de conteúdo. 

 

2.5.2 Tráfego Pago 
 

Diferente do tráfego orgânico no tráfego pago exige um investimento, é           

preciso pagar para ter direito a um lugar de destaque e maior visibilidade. É uma               

maneira de se conseguir um maior número de clientes em menor tempo, porém             

exigirá  conhecimento e capital, podendo definir quanto é pago por dia ou por mês. 

Mesmo com o seu posicionamento garantido no tráfego pago a qualidade dos            

conteúdos não deixam de ser menos importante. As campanhas podem ser focadas            

em palavras chaves relevantes para seu negócio, no perfil do público alvo, posts             

patrocinados no Instagram. 

Para fazer anúncios pagos é preciso converter o perfil pessoal em perfil            

comercial, pois poderá ter acesso a vários dados interessantes sobre sua conta,            

como: quantidade de visitas no seu perfil, qual seu alcance e impressões, quais             

publicações foram melhores, ou seja, conseguiram atingir um número maior de           

contas. Você consegue saber também qual o melhor horário para fazer postagens,            

qual a faixa etária de idade do seu público, onde eles estão localizados e que gênero                

é predominante no seu perfil (LAROSSA, 2016) 

Assim poderá fazer postagens direcionadas para o público, sabendo         

exatamente em que horário eles estarão online e poderá ter mais visualizações,            

curtidas e interações. 
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De acordo com Larossa (2016) o sucesso nos anúncios – e o seu             

consequente retorno – está dependente do seu conhecimento, daquilo que souber           

fazer com eles e da sua capacidade de gerar resultados. 

Usar post patrocinado ou anúncio, é uma excelente estratégia para quem quer            

ter mais alcance na rede social, ou seja, para quem quer que o seu conteúdo alcance                

mais pessoas. O Instagram tende a entregar o seu conteúdo para mais pessoas             

quando você gasta dinheiro na plataforma. 

Para criar estes anúncios no Instagram a Plataforma Facebook BluePrint          

mantém cursos atualizados em uma linguagem simples a acessível a todas as            

empresas. As etapas de criação de anúncios são: 

1º Passo: Para fazer um anúncio no Instagram, é preciso ter uma conta no              

Facebook, isto porque as duas plataformas pertencem a mesma empresa, no caso            

ao Facebook. 

2º Passo: Depois disso você deve acessar a conta de anúncios no Facebook,             

através do menu “Gerenciar Anúncios”, na seta no campo superior direito do            

Facebook. 

3º Passo: Com as contas vinculadas, basta clicar em “Criar Anúncios”, dentro            

do Gerenciador de Anúncios, como  mostra na Figura 02. 

 
Figura 02 -  Foto gerenciador de anúncios  

 
Fonte: Autoria propria. 
 

4º Passo: Escolha o “Objetivo” do seu novo anúncio no Instagram e defina o              

nome da sua campanha. Apenas os seguintes objetivos permitirão que você crie            
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anúncios que serão elegíveis para aparecer no Instagram: Reconhecimento da          

marca; Alcance; Tráfego (para cliques no seu site ou na loja de aplicativos para              

baixar seu aplicativo); Instalações do aplicativo; Envolvimento (somente para         

envolvimento com a publicação); Visualizações do vídeo; Conversões (para         

conversões no site ou no aplicativo), como mostra na Figura 03. 
 

Figura 03 - Foto gerenciador de anúncios  

 
Fonte: Autoria propria. 
 

5º Passo: Preencha as informações de Públicos. Com isso, o Facebook vai            

encontrar perfis com essas similaridades e impacta-los com o seu anúncio (Figura 4). 
Figura 04 -Foto gerenciador de anúncios  

 
Fonte: Autoria propria. 
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6º Passo: Selecionar os canais em que o anúncio será posicionado: Facebook,            

Instagram, Messenger, entre outras opções, como mostra na Figura 05. 
 

Figura 05 - Foto gerenciador de anúncios 

 
Fonte: Autoria propria. 

 

7º Passo: selecionar o formato do anúncio, imagens e os textos. 

Além de anunciar através do gerenciador de anúncios, é possível fazer           

impulsionamentos diretamente no post, onde o Instagram irá abrir as opções de            

configuração do anúncio, torna o processo de impulsionamento mais dinâmico, mas           

restringe algumas opções de configuração, como mostra na Figura 06. 
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Figura 06 - post com a opção de impulsionar  

 
Fonte: Autoria propria. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

A empresa Nutriativa está no mercado há 10 anos, nesse ínterim ocorreu há             

dois anos uma mudança de proprietário. Desde então a loja passou a oferecer muitas              

novidades como comidas prontas, bebidas, produtos famosos ao seu público,          

mudando o foco anterior, que era de chás e a granel, para isso passou a ter um                 

espaço mais aconchegante e também melhorou o seu relacionamento com o cliente,            

buscando sempre criar um relacionamento de  amizade.  

A loja está localizada no centro da cidade, atualmente a empresa atende uma             

média de 375 clientes mensalmente. Em geral o seu maior público é composto por              

mulheres entre 20 e 50 anos que buscam em sua maioria alimentos práticos como,              

marmitas, lanches, biscoitos, alimentos funcionais, bem como produtos que auxiliam          

no emagrecimento, visando uma boa qualidade de vida. 

Para que seja possível direcionar a estratégia de marketing inicialmente foi           

necessário avaliar o atual cenário da empresa nas redes sociais. Neste sentido,            

foram analisados os perfis da empresa no Facebook e Instagram. 

No período dos últimos dois meses, de 24/02 a 24/04 foram analisadas as              

interações dos seguidores das redes sociais da loja nutriativa com as postagens. A             

empresa atualmente possui uma conta com 2066 seguidores no Facebook e 1150            

seguidores no Instagram. As postagens abordam conteúdos com dicas de          

alimentação saudável, saúde e produtos disponíveis na loja. 

Foi observado no Facebook que no referido período foram compartilhados 12           

postagens a cada quinze dias, as quais receberam no máximo 10 curtidas. 

Neste mesmo período dos 18 posts publicados no Instagram a média de            

curtidas não ultrapassou 30 e analisando os 500 stories postados o número de             

visualizações ficou em torno de 250 em cada. Todos os dias de segunda a sábado               

são postados em torno de 10 stories no Instagram. 

As imagens abaixo, são alguns exemplos de postagens. Figura 07 representa           

um post no Facebook com os sabores das marmitas da semana, possuindo 4             

curtidas; Figura 08 um post no Instagram, sendo uma foto com os novos sabores de               

pipoca da “MAIS PURA” havendo 24 curtidas e a Figura 09 um storie no Instagram               

 



24 

encontrando-se um doce de pote da marca “MAIS FIT” apresentando 299           

visualizações. 

Figura 07 - Marmitas da semana 

: 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 08 - Foto pipocas “Mais Pura” 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 09 - Doce de pote “Mais Fit”

 
Fonte: MAIS FIT. 
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A empresa faz uso do chat dessas ferramentas, no entanto o maior volume de              

mensagens é recebido via Instagram, por ser uma forma mais rápida, como por             

exemplo responder um stories que foi postado, diferente do Facebook, onde nunca            

foi utilizado a ferramenta do storie. A partir do dia 15/05 a empresa começou a fazer                

uso dos stories do Facebook, mas mesmo assim não percebeu-se muitas reações.  

Geralmente no Instagram o público questiona sobre preços de produtos ou           

reagindo com alguma novidade que chega na loja e alguns pedem para reservar. Em              

entrevista com os proprietários da empresa, estes informaram que seu objetivo com            

essa nova campanha é de alcançar mais pessoas e consequentemente captar mais            

clientes. 

 

3.1 Proposta de Campanha de Marketing 

 

Visando aumentar a visibilidade da empresa, um cronograma de postagens          

foi elaborado de forma a manter uma constância na geração de conteúdos no perfil              

da empresa. Esse cronograma é detalhado na Tabela 1.  

Algumas das postagens criadas fizeram uso de hashtags associadas ao          

conteúdo publicado, onde de acordo com o site hashtagsbrasil.com as principais           

hashtags de nutrição ou alimentação saudável são: #food #foodporn #yum #instafood           

#HashtagsBrasil #yummy #amazing #instagood #photooftheday #sweet #dinner #lunch #breakfast         

#fresh #tasty #food #delish #delicious #eating #foodpic #foodpics #eat #hungry #foodgasm #hot            

#foods. 
A Tabela 1 representa o cronograma de postagens estabelecido, visando dar           

maior visibilidade para a empresa, bem como facilitar o planejamento das postagens.            

Esse descreve as seguintes informações: as postagens foram divididas em blocos           

(blocos de postagem) que representam períodos da campanha organizada, sendo          

cada bloco composto por duas postagens; na sequência é exibido a data de cada              

uma das publicações; visando direcionar o conteúdo foi definido um tema para cada             

postagem; visando avaliar o alcance do conteúdo publicado algumas das postagens           

foram impulsionadas (impul.); as postagens que receberam esse impulsionamento         

também foi descrito o valor investido em 2 dias; buscando avaliar o alcance do              

conteúdo publicado também foi verificado a quantidade de contas alcançadas em           
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cada postagem (C. Alcan); Aliado a quantidade de contas também foi verificado o             

número de curtidas de cada publicação (Curt.).  

 
Tabela 1: Cronograma de Postagens 

Blocos de 
Postagem 

Data Tema da Postagem Impul. Valor C. 
Alcan 

Curt. 

1ª  

19/03 Foto Proprietários com os 
produtos ao fundo 

Não - 76 87 

29/03 Foto Produto Pipoca MAIS PURA Não - 53 24 

2ª  
14/05 Produto MAIS FIT SIM 2,00 77 39 

16/05 “Meme” sobre alimentação  Sim 2,00 66 42 

3ª  

21/05 Produto PUTZ (Pasta de 
amendoim) 

SIM 2,00 69 41 

23/05 Imagem, com texto falando dos 
benefícios do PSYLLIUM 

SIM 6,00 46 17 

4ª  
 

28/05 Produto DOCE DE LEITE 
FLORMEL 

SIM 10,00 44 18 

31/05 Foto PROPRIETARIOS COM 
PRODUTO 

SIM 10,00 76 72 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

O alcance das publicações era muito pequeno, não eram usadas nenhuma           

estratégias de marketing, hashtags, nem uma constância nas publicações e não era            

feito nenhuma impulsão. As Figuras de 10 a 17 ilustram algumas das postagens             

criadas. 
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          Figura 10 - Foto proprietários                              FIgura 11 - Produto da marca MaisFIt: 

 
     Fonte: Autoria propria . 

 

                                                                                      Fonte: Autoria da marca Mais Pura 
 
 
    Figura 12 - Produto MaisFIt                                     Figura 13 - “Meme” sobre alimentação 

 

 
Fonte: Autoria MaisFit.  

Fonte: Autoria propria. 
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      Figura - 14  Produto Putz - Pasta de amendoim         Figura - 15 Benefícios do PSYLLIUM 

 
   Fonte: Autoria Putz. 

 
Fonte: Autoria propria. 

 
 
 

Figura 16 - Produto doce de leite Flormel 

 
Fonte: Autoria Flormel. 

Figura 17 - Foto proprietária com produto 

 
Fonte: Autoria propria. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o desenvolvimento deste trabalho pode-se verificar que o alcance das           

publicações realizadas pela empresa era muito pequeno, ou seja ela não atingia uma             

quantidade significativa de seguidores. Isto se deve em partes a não utilização de             

estratégias de marketing, tais como hashtags, bem como a uma falta de constância             

nas publicações realizadas. Outro ponto que cabe destaque é o fato de que a              

empresa não realizava impulsionamentos em suas publicações sendo o seu tráfego           

somente orgânico. 

Analisando as publicações realizadas antes da aplicação da estratégia         

desenvolvida neste trabalho, foi possível observar que quando as publicações          

incluíam os proprietários da empresa, havia um maior engajamento por parte dos            

seguidores, sem a necessidade de impulsionamento. Da mesma forma quando o           

produto publicado já possui um marketing forte no mercado (como é o caso da MAIS               

PURA), esse também acaba gerando um resultado maior (número de curtidas) se            

comparado com as outras publicações. 

Por meio da tabela 1 foi possível analisar o resultado obtido com o             

desenvolvimento da estratégia de marketing, avaliando o impacto das publicações.          

Avaliando o bloco 2, observou-se que a publicação do dia 14/05 que apresentou o              

produto MAIS FIT teve um alcance acima da média se comparado as publicações             

anteriores, mesmo sendo impulsionado com apenas 1 real ao dia durante dois dias.             

Já na publicação do 16/05 foi utilizado a estratégia de fazer um “Meme” sobre              

alimentação, influenciando o público interagir nos comentários. No entanto, o          

resultado obtido foi muito próximo ao da primeira publicação deste bloco. 

No bloco 3 foi utilizado como tema um produto recém chegado a loja, que              

também possui um marketing forte no mercado, foram usadas 3 hashtags (#saude            

#qualidadedevida #deliciassaudaveis) aliada a um texto que buscava influenciar os          

seguidores a marcar amigos nos comentários. Aliando a estratégia adotada a um            

impulsionamento de 1 real pelo mesmo período da publicação anterior, foi avaliado            

um alcance muito semelhante ao verificado nas publicações do bloco 2. Já a             

estratégia de publicar um produto explicando os seus benefícios não tiveram tanto            

 

https://www.instagram.com/explore/tags/saude/
https://www.instagram.com/explore/tags/qualidadedevida/
https://www.instagram.com/explore/tags/qualidadedevida/
https://www.instagram.com/explore/tags/deliciassaudaveis/
https://www.instagram.com/explore/tags/deliciassaudaveis/
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impacto nos seguidores. Gerando um alcance menor comparado ao das publicações           

anteriores, mesmo sendo investindo 3 reais ao dia como impulsionamento. 

Já no bloco 4, foi publicado um produto que chama a atenção de muitos              

seguidores pelo fato de ser um doce sem açúcar. No texto da publicação foi realizado               

um apelo quanto ao seu sabor mesmo sem açúcar. A publicação foi impulsionada             

com 5 reais pelo período de dois dias. Já na última publicação realizada em 31/05 foi                

a que obteve o melhor resultado, foi utilizado mais de uma estratégia como: a              

utilização de pessoas associada a foto da publicação, um texto relacionado a vontade             

de comer doces, o uso de hashtags relacionadas ao tema da publicação e o              

impulsionamento de 5 reais por dia durante dois dias. 
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5. CONCLUSÃO 
 

No presente projeto foi realizado um estudo quanto ao uso do Instagram            

como ferramenta de suporte para marketing digital da empresa de produtos naturais            

Nutriativa de São Lourenço do Oeste. A partir da elaboração de um planejamento de              

ações, foi possível avaliar o alcance das publicações por meio do uso de alguns              

recursos que a ferramenta disponibiliza. 

Com o desenvolvimento do presente estudo foi possível analisar o perfil que            

a loja possui no Instagram, bem como o engajamento dos clientes durante o período              

de realização do trabalho. Algumas postagens realizadas foram impulsionadas         

visando um maior alcance de pessoas. No entanto, nem todas as publicaçõe            

impulsionadas produziram o resultado esperado, necessitando do uso de alguns          

recursos adicionais, tais como, marcação de usuários e o uso de hashtags ligadas ao              

tema. 

Por meio do Instagram foi possível estreitar a relação com os clientes,            

criando um ponto de contato, visto que algumas postagens influenciavam a interação.            

Quando utilizadas mais de uma estratégia de marketing em conjunto, foi observado            

uma considerável diferença no número de curtidas nas postagens.  

Nenhuma campanha de marketing foi efetivamente utilizada, no entanto foi          

desenvolvido um cronograma para o planejamento das postagens realizadas durante          

o período deste projeto.  

Como sugestão de continuidade do presente projeto sugere-se que com os           

dados coletados no Instagram sejam adicionadas hashtags ao perfil da empresa,           

realizar um maior investimento em impulsionamentos entre os dias 01 e 10 de cada              

mês, bem como continuar com a constância nas publicações. 
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