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RESUMO 

 

O objetivo central da presente pesquisa é investigar e apresentar de que forma a agência de 

marketing digital ALPHA utiliza a rede social Instagram para auxiliar na prospecção, 

envolvimento e fidelização de novos clientes, assim como atuar como uma ferramenta 

indispensável de propaganda. Utilizou-se o método de estudo de caso (entrevistas semi-

estruturadas com a sócia-proprietária e análise documental) para se analisar a agência de 

marketing digital ALPHA. Os principais resultados apontaram que: (a) As etapas 

fundamentais para iniciação do processo de estratégias digitais dentro da agência objeto de 

estudo costumam ser: prospecção do cliente, identificação (produto e/ ou serviços ofertados, 

diferenciação da marca, etc), público (para quem será direcionada a comunicação), conteúdo 

(definição sobre canais no meio digital e mensagem), e testes (todos os estudos e esforços 

anteriormente feitos serão aplicados, buscando o aprimoramento); (b) Deve-se considerar, 

entretanto, que a rede social não deve ser utilizada exclusivamente como estratégia, pois é 

necessário manter um bom relacionamento com os seguidores e clientes, a fim de preservar os 

bons frutos colhidos; (c) O Instagram é uma ferramenta que, cada dia mais, vem sendo 

utilizada como estratégia de marketing, além de ser indispensável para a agência em questão, 

visto que sem a rede social, a agência não proporcionaria os ótimos resultados para seus 

clientes.  (d) Por fim, foi comprovado o Instagram deve ser utilizado como ferramenta de 

marketing para negócios, visto que a rede social é a grande responsável pelo sucesso e 

crescimento exponencial de muitos clientes. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims at investigating and presenting how the digital marketing agency 

ALPHA uses the Instagram social network to help prospecting, engaging and retaining new 

customers, as well as acting as an indispensable advertising tool. The case study method 

(semi-structured interviews with the partner-owner and document analysis) was used to 

analyze the digital marketing agency ALPHA. The main results showed that: (a) The 

fundamental steps for initiating the process of digital strategies within the agency study object 

are usually: customer prospecting, identification (product and/or services offered, brand 

differentiation, etc.), public (for whom the communication will be directed), content 

(definition of channels in the digital medium and message), and tests (all studies and efforts 

previously made will be applied, seeking improvement); (b) It should be considered, however, 

that the social network should not be used exclusively as a strategy, as it is necessary to 



 

 

maintain a good relationship with followers and customers, in order to preserve the good 

fruits harvested; (c) Instagram is a tool that is increasingly being used as a marketing strategy, 

in addition to being indispensable for the agency in question, since without the social 

network, the agency would not provide optimal results for its clients. (d) Finally, Instagram 

has been proven to be used as a marketing tool for businesses, as the social network is largely 

responsible for the success and exponential growth of many customers. 

 

Keywords: Instagram; social media; Internet; advertising; digital marketing. 

 

1 Introdução 

 

O mundo vem passando por profundas e inúmeras transformações, o conceito de 

confiança do consumidor, que antes era vertical, agora passou a ser horizontal. Isso significa 

que no passado, o cliente era facilmente influenciável por campanhas de marketing, além 

disso, também costumava buscar a opinião de especialistas e autoridades sobre o que estavam 

querendo consumir. Porém, pesquisas recentes mostraram que esse hábito de consumo tem 

sido transformado e a maioria dos consumidores acredita agora no fator social (amigos, 

família, seguidores das redes sociais) e não mais no marketing como costumava ser. A 

maioria das pessoas busca conselhos a estranhos nas mídias online e costuma acreditar mais 

neles do que nos especialistas e nas autoridades em publicidade (KOTLER et al., 2017). 

Ainda segundo Kotler et al. (2017), essa mudança foi facilitada pela internet e, 

sobretudo, pelas redes sociais que fornecem ferramentas para tal. Além disso, o autor reforça 

que essa tendência será contínua e em breve todo o planeta estará conectado, visto que as 

mídias tradicionais e contemporâneas de comunicação se completarão. Por isso, em um 

mundo amplamente conectado, o grande desafio para marcas e empresas é integrar o 

marketing online e o offline à experiência completa do cliente.  

Atualmente há várias formas de se manter online, a maneira mais popular é através das 

redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Twitter, Tumblr, etc. Elas 

são responsáveis por criarem uma conexão profunda com o usuário, fazendo com que criem 

um vínculo de muitos para muitos e, assim como outras mídias, são muito importantes para as 

ações e estratégias de marketing. Segundo Torres (2009), o que é realmente atraente para o 

marketing digital é a visibilidade e os relacionamentos que as redes sociais são capazes de 

proporcionar, além disso, são provenientes de dois coeficientes principais: as redes sociais e o 

conteúdo colaborativo.  



 

 

O primeiro é criado através do relacionamento contínuo e duradouro das pessoas e, 

também, das comunidades que participam. O segundo, por outro lado, cria um resultado mais 

atrativo e apropriado, além de compatível, para as pessoas que estão conectadas àquela rede.  

Como consequência do avanço da internet, em tempos onde praticamente tudo 

acontece de forma rápida e instantânea, as mudanças de mercado coagem a adaptações diárias 

das empresas em seus mais diversos segmentos, incluindo também as agências de publicidade 

e propaganda. Elas necessitam estar sempre atentas aos comportamentos dos consumidores 

para conseguirem se manter no mercado e continuarem à frente da concorrência, ou seja, é de 

suma importância que tenham algum diferencial para que possam competir adequadamente no 

mercado e oferecerem serviços de excelência para seus clientes.  

Com apenas 3 anos de mercado, a empresa objeto deste estudo, uma Agência de 

Publicidade especializada em marketing digital, que irá ser denominada como ALPHA, tem 

provado a cada dia que a rede social Instagram é bastante eficaz e atua como aliada das 

ferramentas e estratégias de marketing, uma vez que auxilia na publicidade, bem como na 

prospecção e fidelização de clientes.  

Tal percepção se dá através das técnicas de marketing digital implementadas e por 

meio do monitoramento de métricas, que provam que os resultados são frutos de muita 

consistência, planejamento estratégico e proximidade com o público-alvo.  

Assim sendo, o problema de investigação deste estudo é: como o Instagram pode 

auxiliar uma agência de marketing digital a prospectar novos clientes e realizar propaganda 

através do marketing digital?  

Isto posto, o objetivo central da presente pesquisa é investigar e apresentar de que 

forma a agência de marketing digital ALPHA utiliza a rede social Instagram para auxiliar na 

prospecção, envolvimento e fidelização de novos clientes, assim como atuar como uma 

ferramenta indispensável de propaganda. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 A tecnologia e a evolução digital 

 

De acordo com Lima (2021), a transformação digital traz consigo muitos desafios, mas 

também pode criar inúmeras oportunidades para um negócio. A Quarta Revolução Industrial, 



 

 

também conhecida como Indústria 4.0 é a força coletiva por trás das mudanças sociais, visto 

que baseia-se em fundamentos estabelecidos pelas três revoluções industriais antecessoras: o 

surgimento da máquina a vapor no século XVIII, que levou à primeira Revolução Industrial, 

permitindo que a produção fosse mecanizada e impulsionando as mudanças sociais da época. 

Na segunda Revolução Industrial, a produção em massa foi gerada através da eletricidade e 

outros avanços científicos e tecnológicos. Já nos anos 50, ainda segundo o autor, a terceira 

Revolução Industrial observou o surgimento de computadores e da tecnologia digital, levando 

à crescente automação da fabricação. E, por fim, a quarta Revolução Industrial traz consigo 

características que afetam profundamente a vida das pessoas, como o uso de Inteligência 

Artificial (IA) para automação e o desaparecimento de algumas áreas de emprego. Além 

disso, outro fator importante é que a Indústria 4.0 preza por um foco maior no aprendizado 

contínuo, construindo e valorizando novos tipos de trabalhos e a diversidade.  

 Ainda segundo Lima (2021), todas as quatro revoluções anteriores tiveram grandes 

impactos na sociedade e no modo que ela consome e até mesmo se comunica com os outros, 

fazendo com que uma das grandes tendências seja a Internet das Coisas (IoT), que é a ideia de 

que todos os dispositivos tecnológicos podem se conectar uns aos outros, tornando-se um 

casamento perfeito entre o mundo físico e digital.  

 As tecnologias digitais fazem com que a compreensão sobre como criar valor para o 

cliente se altere, visto que o que os consumidores valorizam pode mudar rapidamente e os 

concorrentes estão a todo momento descobrindo novas oportunidades que possam ser 

valorizadas por eles (ROGERS, 2017).  

 

2.2 Marketing nas mídias sociais  

  

 Torres (2009) afirma que as mídias sociais na internet são construídas de modo a 

permitir a criação colaborativa de conteúdo, além de promover a interação social e o 

compartilhamento de informações em diversos formatos. Dentro destas categorias, incluem-se 

blogs, redes sociais e diversos outros modelos de sites que envolvem entretenimento, 

comunicação, relacionamento e colaboração. Ressalta-se ainda que blogs são mídias sociais 

onde algumas pessoas fazem a publicação de seus conteúdos, permitindo que os leitores 

comentem e compartilhem suas ideias acerca do tópico ali descrito e as redes sociais, por 



 

 

outro lado, são sites em que o público faz o cadastro, inserindo seus dados pessoais nos 

chamados perfis e podem, então, se relacionarem com outras pessoas virtualmente, através de 

publicação de fotos, envio de mensagens, criação de listas de amigos, etc. A colaboração das 

mídias também chegou no campo das notícias, transformando o jornalismo em uma espécie 

de jornalismo colaborativo, em que os principais sites de notícias estão recheados de 

novidades enviadas pelos próprios usuários.  

 Não obstante, segundo Kotler e Keller (2018), o novo marketing moderno exige que as 

empresas se comuniquem com o público-alvo e não apenas desenvolver um produto com um 

preço atraente para torná-lo acessível. Segundo os autores, a comunicação tornou-se cada vez 

mais difícil, à medida que aumentam o número de instituições requerendo a atenção 

segmentada dos consumidores atuais.  

 Neste sentido, a comunicação de marketing surge como um meio que as empresas 

buscam persuadir, informar e lembrar os consumidores sobre o produto, serviço e marcas que 

comercializam. Kotler e Keller (2018) ressaltam que a comunicação de marketing representa a 

voz de uma marca e é através dela que as pessoas constroem um relacionamento com a marca.  

 

2.3 Comunicação massificada: uma única mensagem chega a todos 

 

 Para Silva (2016), no marketing a comunicação é reconhecida como Comunicação 

Integrada de Marketing (CIM) que, com efeito, direciona suas atenções para as mudanças de 

consumo e comportamento social da população. A CIM surge como uma contribuição e 

sinergia que assegura o contexto da mensagem, independentemente dos meios que foram 

utilizados na transmissão dela. Dentre as comunicações massificadas, a propaganda é a 

categoria de comunicação mais popular, visto que é sinônimo de anúncio e se caracteriza por 

ser uma comunicação não pessoal, que utiliza-se de diferente mídias para transmitir a 

mensagem desejada. 

 Rocha e Trevisan (2018) ressaltam que a CIM abrange a avaliação, o planejamento, a 

execução e a mensuração – controle – de todas as ações e meios de comunicação visando o 

mercado consumidor. Ainda segundo os autores, o ato de planejar a comunicação de uma 

maneira integrada, favorece e agiliza a tomada de decisão, fazendo com que, no final, tanto a 

empresa quanto o consumidor obtenham ganhos desta forma de comunicação integrativa.  



 

 

Toda propaganda é composta por três componentes, que são: (a) alcance – diz respeito 

ao número de pessoas distintas expostas ao anúncio; (b) frequência – é o número de vezes que 

a pessoa foi exposta a tal mensagem e, por fim (c) impacto, que significa o quanto de eficácia 

da exposição da mensagem em determinada mídia (BELCH, 2003; OGDEN; CRESCITELLI, 

2007). Há, entretanto, uma linha tênue entre propaganda e publicidade, visto que ambas são 

não pessoais e visam a promoção de ideias, bens e serviços. Diferentemente da propaganda, a 

publicidade é responsável por despertar o interesse de seu público-alvo através de notícias, 

então o conteúdo da mensagem é determinado a partir do meio de comunicação a ser utilizado 

(SILVA, 2016).  

 Torres (2009), afirma que assim como outros tipos de mídias, as mídias sociais são de 

suma importância para qualquer estratégia ou comunicação de marketing. O autor ressalta que 

no Brasil, mais de 80% dos internautas fazem parte de alguma rede social, fazendo com elas 

devam, obrigatoriamente, serem consideradas em qualquer atividade empresarial de 

marketing.  

 O crescimento do marketing em diferentes plataformas digitais não é mais uma 

tendência, uma vez que já faz parte das estratégias de praticamente todas as empresas. Além 

disso, a autora reforça que são incontáveis as razões para o ingresso no mundo do marketing 

virtual, enfatizando que tal inserção não será responsável por sanar todos os problemas de 

comunicação de marketing em uma empresa, visto que o conceito-chave não é mais revolução 

e sim a evolução dentro destes meios (TURCHI, 2019).  

 Ainda segundo Turchi (2019), há muito a ser testado no marketing digital e as 

estratégias da área estão em plena evolução. Isso tudo exige uma necessidade de atualização 

crescente e permanente, permitindo em contrapartida, inúmeras inovações na área.  

  

2.4 O Instagram 

 

Trata-se de um erro não aproveitar as redes sociais em qualquer estratégia de 

marketing, pois elas se conectam e comunicam de pessoas para pessoas, de acordo com 

Torres (2009). Segundo o autor, a comunicação na internet é muito rápida e as redes sociais 

criam extensas redes de relacionamento, potencializando o efeito “boca a boca” e criando uma 

corrente que irá espalhar a mensagem para milhares de pessoas sem muitos esforços, além 



 

 

disso, elas têm um vasto poder de formar opinião e podem ajudar a construir ou destruir uma 

marca, um produto ou campanha publicitária.  

Tal comunicação massificada, sendo falada de uma única vez para milhares de 

pessoas, pode ser denominada como marketing viral. O marketing viral também pode ser 

definido como a consequência de algumas estratégias que levam o público a transmitir – ou 

seja, compartilhar – a mensagem com a família e amigos. O termo viral está diretamente 

relacionado a capacidade de repassar as mensagens com rapidez – quase que 

instantaneamente – para um vasto número de pessoas que tendem a se interessar pelo mesmo 

assunto, assim dizendo, o termo viral é análogo a epidemia (TURCHI, 2019).  

Ainda segundo Turchi (2019), é importante entender que no que diz respeito ao 

marketing digital, houve uma significativa mudança no comportamento do consumidor, pois 

agora ele quer ser ouvido, ter mais envolvimento, respeito, interação e engajamento, então é 

dever das empresas abrirem espaço para um diálogo e uma relação social, não apenas 

mercantil.  

Assim sendo, o Instagram é uma surpreendente ferramenta para ajudar na construção e 

ampliação da visibilidade das marcas e dos negócios, a rede social já ultrapassou a marca de 1 

bilhão de usuários em todo o mundo, com 500 milhões de usuários ativos diariamente e 45 

milhões de brasileiros ativos todos os dias, a ferramenta é intuitiva, simples e direta 

(SANTOS, 2015). 

 Ainda de acordo com Santos (2015), o comportamento do consumidor na rede social 

consiste em quatro etapas, que são: visibilidade, autoridade, confiança e benefícios. A 

visibilidade significa que quanto mais pessoas o marketing atingir, mais visível a marca será 

na plataforma. Dito isto, o próximo passo é fidelizar o seguidor e fazê-lo virar um verdadeiro 

fã do seu perfil no Instagram, pois é assim que se constrói a autoridade. Vale dizer que a 

confiança na marca e no produto é algo que virá com o tempo, através do posicionamento na 

rede social (perante seguidores e fãs), para então colher os benefícios, que são os retornos 

financeiros. Tal ciclo de sucesso vem da expressão Know, like and trust, que em inglês 

significa: conhecer, gostar e confiar.  

 A rede social ainda permite vários formatos, entre eles: imagens, vídeos e textos e é 

baseado em uma das características mais marcantes dos seres humanos: a visão. Além do 



 

 

mais, é válido ressaltar que lidar com o mercado de marketing, consiste em aprender a lidar 

com as mudanças que ele traz consigo (KOTLER, 2017). 

 Ainda segundo Kotler (2017), devido ao alcance maciço que a internet proporciona, a 

conectividade tem transformado a maneira que os consumidores se comportam, afetando-os 

globalmente. Tal cenário de mudanças cria uma soma de contradições para os profissionais do 

marketing enfrentarem, sendo um deles essa integração entre o mundo online e offline, visto 

que ambos os mundos devem ser complementares de modo a fornecer uma melhor 

experiência aos consumidores.  

 Rocha e Trevisan (2018) afirmam que para uma comunicação integrada bem-sucedida, 

é importante não pensar em campanhas de marketing apenas como sendo campanhas, é fator 

fundamental entendê-las como projetos de comunicação, planejando, desenvolvendo e, 

principalmente, analisando seus resultados. Gerando, dessa maneira, inteligência de forma 

contínua e avaliando os principais erros e acertos cometidos. Os autores reforçam que um 

fator importante é nunca estar totalmente satisfeito, visto que é completamente possível 

melhorar alguma coisa campanha após campanha, para que tanto a empresa, quanto o 

consumidor obtenham ganhos e proporcionem experiências diferenciadas e integradas – no 

mundo virtual e offline – para o público-alvo.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

  

A fim de estruturar o presente estudo, foi aplicado o método de estudo de caso único, 

contendo em sua essência de pesquisa a tendência em esclarecer alguma decisão ou algum 

conjunto de tomada de decisões, como os principais motivos pelas quais foram tomadas, além 

de como foram implementadas e quais os resultados obtidos através destas (SCHRAMM, 

1971). 

Conforme mencionado, utilizou-se o método de estudo de caso para se analisar a 

agência de marketing digital ALPHA, no que tange a utilização de estratégias de mídias 

sociais, especificamente a rede social Instagram. Yin (2012) afirma que o estudo de caso 

único exige uma averiguação cautelosa, de modo a minimizar as chances de uma 

interpretação errônea e maximizando as lacunas necessárias para serem preenchidas com o 

máximo de evidências da pesquisa. 



 

 

Ainda segundo Yin (2012), a necessidade de se fazer um estudo de caso surge a partir 

dos desejos de compreender alguns fenômenos sociais complexos. Isso quer dizer que o 

estudo permite uma investigação profunda, preservando as características significativas dos 

eventos que resultaram nos eventos ali estudados. Não obstante, o autor reforça a ideia de que 

se alguém deseja saber “como” ou “por que” algo funcionou (ou não necessariamente), teria 

que conduzir o estudo de caso com a finalidade de ir a campo e solucionar quais variáveis 

foram responsáveis pelos resultados obtidos.  

Sendo assim, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a sócia-proprietária 

da Agência ALPHA, seguindo-se um roteiro de entrevista, com o intuito de se obter 

informações relevantes para o estudo de caso em questão. 

Ainda de acordo com os princípios de pesquisa estudados, a coleta de dados foi 

realizada através de entrevista qualitativa, com perguntas previamente estruturadas de modo a 

garantir a uma maior precisão nas respostas. A entrevista contemplou perguntas importantes 

sobre o objeto de estudo, a Agência ALPHA, e como foi possível obter resultados muito 

satisfatórios através do Instagram, que é hoje considerado o “melhor amigo” dos profissionais 

que atuam em redes sociais e marcas que desejam aumentar o alcance, bem como a interação 

com o público (SANTOS, 2015).  

 Foi necessário formular diferentes e relevantes perguntas e saber interpretar as 

respostas e suas variantes. Além disso, parte essencial para um estudo de caso bem-sucedido é 

saber ser um bom ouvinte, de modo a não ser enganado pelas suas próprias ideologias, 

segundo Yin (2012). Outra característica de fundamental importância para seguir a 

metodologia escolhida, foi saber ser flexível e adaptável, encontrando nas situações 

recentemente descobertas, oportunidades para novos desdobramentos da pesquisa. Além do 

que, foi indispensável ser totalmente imparcial em relação a noções percebidas e descobertas 

durante a investigação, visto que o olhar atento e sensível é pilar fundamental para a 

construção de resultados sólidos e efetivos.  

Uma vez com o problema e entrevistas em mãos, foi-se necessário explorar as 

respostas e identificar a relevância delas para a construção dos resultados. 

 

 

 



 

 

4 Resultados e Discussão – Investigação Empírica 

4.1 Histórico e Caracterização - A Agência de Publicidade, objeto de estudo 

 

A Agência ALPHA é especializada em Marketing Digital, foi fundada em 2018 e 

possui duas sócias e 8 colaboradores. Localiza-se em Goiânia e possui como visão ajudar 

pequenas, médias e grandes empresas a crescerem através de estratégias de comunicação 

descomplicadas.  

O principal diferencial do estabelecimento é oferecer soluções e ideias criativas, além 

do entendimento e empatia, em compreender a singularidade das necessidades de cada cliente 

que chega até a agência. A escolha do nome surgiu através dos próprios clientes, que diziam 

que a maior dor deles era conseguirem ir além do que já faziam, eles tinham o desejo de 

fazerem mais do que já estavam fazendo nas redes, transformando suas empresas em um 

negócio lucrativo no mundo offline e também no online.   

Contudo, mesmo em meio a tanta tecnologia e avanços tecnológicos, uma das 

principais dificuldades que a Agência ALPHA enfrentou no início, foi encontrar empresas 

que estivessem dispostas a saírem do básico, do convencional para se arriscarem no digital e 

irem além. Muitos negócios querem soluções, mas não estão preparadas para as mudanças 

necessárias no mundo digital, ressaltou a sócia entrevistada da Agência objeto de pesquisa. 

Além disso, ela enfatizou que é necessário criar uma comunicação assertiva com o público-

alvo e não ser apenas um catálogo, para tanto é imprescindível estar aberto a investir neste 

tipo de serviço digital – seja para pagar a Agência ou para campanhas que exigem algum 

investimento financeiro.  

Atualmente, a dificuldade acima citada ainda existe e por esse motivo é de 

fundamental importância filtrar os clientes, entender se eles estão realmente preparados para o 

mercado digital e se entendem a importância das estratégias de Marketing Digital para o 

negócio deles. Segundo uma das sócias, o grande diferencial da empresa delas é ter uma 

linguagem mais descontraída na comunicação com os clientes, visto que se comunicam de 

maneira informal, direta, jovem – e muitas vezes engraçadas.  

Para o futuro da ALPHA, a ideia é transformar, fazer história e ir muito mais além. As 

sócias querem criar, de fato, uma nova geração a partir do conhecimento em marketing que 



 

 

elas possuem, tornando-o muito mais acessível para todos. O grande desejo é aumentar a 

equipe e buscar ainda mais clientes dispostos a se aventurarem na nova era do mundo digital.  

 

4.2 O Instagram como estratégia de marketing digital da agência ALPHA 

  

 A apropriação das marcas no mundo digital pode ser denominada como presença 

digital, neste sentido, é então a forma como cada marca decide se destacar no digital e suas 

possibilidades de forma integrada e centralizada no consumidor, visando atingir alguns 

objetivos específicos e estratégicos (TEIXEIRA, 2020).  

Desde o início, o Instagram é uma das principais ferramentas de marketing na Agência 

ALPHA e se não fosse pela rede social, a empresa nem existiria, já que tudo na comunicação 

é mutável e os profissionais da área precisam estar sempre atentos as novidades, além de 

estarem dispostos a sempre se adaptarem a novas realidades. 

 Não houve, entretanto, uma fórmula mágica para a comunicação perfeita, 

principalmente nas redes digitais, o primeiro passo foi saber com quem se comunicaria, isto 

quer dizer que descobrir o público correto é de fundamental importância e, a partir disso, foi 

necessário tocar na dor desse público-alvo e estar em constante fase de testes, visto que o que 

pode ser bom hoje, amanhã poderá estar defasado.  

 Segundo a sócia entrevistada, os meios digitais costumam ser os mais baratos para 

investimentos em marketing, além de serem mais assertivos, na opinião dela. Ela ressalta que 

no mundo online você consegue direcionar sua comunicação para um público mais específico 

do seu nicho, evitando as chances de ruídos na comunicação e fazendo com que a mensagem 

chegue ao seu receptor assertivamente.  

 Outro ponto válido que a Agência ALPHA constatou ao longo dos anos é que os 

meios impressos estão se tornando cada vez mais distantes da realidade e do caminho que a 

Agência decidiu seguir, portanto, ela atua exclusivamente no meio digital. Entretanto, a 

proprietária do estabelecimento reforça que não há regras quando se diz respeito aos esforços 

de marketing, além de não existir certo e errado, segundo ela. Visto que cada empresa precisa 

analisar e estudar sua audiência e a partir disto escolher qual caminho seguir e quais meios 

utilizar para divulgação do negócio.   



 

 

 Posto isso, é valido ressaltar que não há, portanto, apenas um perfil de consumidor e 

cliente, há aqueles que buscam praticidade, os que buscam preços menores, pessoas que 

descontam suas frustrações em compras etc. O alcance no mundo digital é infinitamente 

maior, como consequência, inúmeras personalidades podem ser atingidas pelo marketing 

online e a Agência ALPHA aprendeu a lidar com tais variáveis e adaptar-se a elas ao longo 

dos anos, garantindo que a satisfação dos clientes e dos consumidores daqueles clientes 

fossem sempre prioridade.  

 As etapas fundamentais para iniciação do processo de estratégias digitais dentro da 

Agência objeto de estudo costumam ser: prospecção do cliente, identificação, público, 

conteúdo e testes.  

1. Prospecção do cliente: quando a agência encontra ou é encontrada por algum 

potencial cliente interessado em adquirir os serviços prestados pelo estabelecimento; 

2. Identificação: estudos sobre o que é especificamente o produto ou serviço daquele 

cliente, qual o propósito, a história e o principal diferencial daquela marca; 

3. Público: análises para descobrir para quem será feita a comunicação, de modo a tornar 

as divulgações mais direcionadas e, consequentemente, mais assertivas; 

4. Conteúdo: balanço sobre que tipo de conteúdo será oferecido, qual o valor dele, que 

conexão irá gerar aos usuários, além de estudos sobre quais os melhores meios digitais 

para divulgação. Outro ponto importante nesta etapa é a identificação do tom de voz 

da marca, ou seja, de que maneira a marca irá se comunicar com os consumidores 

através da internet – de maneira formal ou mais descontraída e leve.  

5. Testes: a fase de testes é onde todos os estudos e esforços anteriormente feitos serão 

aplicados. Também é nesta etapa que são descobertas as possíveis falhas e também os 

acertos, que serão replicados posteriormente. 

 

No marketing digital é de fundamental importância a fase de testes, pois é nesta fase 

que os erros e acertos são encontrados e é a partir disto que os dados podem ser analisados. 

Além do mais, quanto mais se testa, mais efetiva a comunicação pode se tornar e os resultados 

tendem a crescer de forma excelente.  

 Um dos maiores erros dos clientes que procuram os serviços da Agência ALPHA é 

que eles utilizam a rede social Instagram como um catálogo e esquecem de oferecer 



 

 

relevância para o público. Além disso, muitas vezes o negócio não está claro o suficiente, bem 

como o nicho de mercado – um grupo de consumidores com necessidades específicas – 

fazendo com que a comunicação não seja eficaz.  

 A definição de um nicho é parte essencial para uma intercomunicação bem-sucedida, 

pois sem essa delimitação é a mesma coisa de se ter um arco e flecha na mão, mas não ter um 

alvo para atirar, ressalta a sócia da agência.  

 

4.3 Entendendo e analisando os resultados obtidos 

 

Não existem regras e nem um consenso sobre qual o estilo de página ideal para 

divulgar os produtos ou serviços no Instagram, contudo, algumas informações são de 

fundamental importância para obter o sucesso dentro da plataforma.  

1. É imprescindível deixar de maneira clara o produto ou o serviço oferecido, de 

modo que o público não tenha dúvida nenhuma sobre aquilo; 

2. A comunicação deve, obrigatoriamente, ser feita de maneira direcionada para o 

público-alvo anteriormente identificado, gerando uma conexão entre o público e a 

marca e procurando engajamento; 

3. A frequência é um fator decisivo para o sucesso dentro da rede social, pois quanto 

mais se posta, mais o Instagram entrega seu conteúdo para as pessoas, tornado o 

alcance da sua página cada vez maior e mais assertivo; 

4. Conteúdos de valor são a chave para conquistar novos seguidores no Instagram e, 

consequentemente, novos clientes, pois quanto maior a rede de seguidores 

engajados e conectados com a página, maior a probabilidade de vender os produtos 

e serviços para estas pessoas.  

 

Além disso, as principais falhas cometidas pelas pessoas no Instagram são: conteúdos 

sem relevância e sem valor para o público-alvo, falta de frequência e persistência na rede 

social, visto que as pessoas, ao se frustrarem por não terem obtido resultados imediatos 

desejados, abandonam a rede e desistem de divulgar o trabalho ou negócio delas. A falta de 

objetivos claros e uma estratégia bem definida também é um fator que atrapalha o 

crescimento dentro da plataforma. 



 

 

Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente como utilizar o aplicativo e não 

conseguem usufruir de todas as funcionalidades que a rede social pode oferecer, é 

imprescindível utilizar todos os formatos da plataforma – imagens, textos e vídeos – de 

maneira a alcançar mais pessoas através da entrega do conteúdo e desfrutar de todos os 

benefícios que cada função entrega para o criador de conteúdo.  

Mediante os dados mostrados e exemplificados, é notável que a internet, bem como o 

Instagram, são meios de comunicação e divulgação de produtos e serviços latentes e em 

potencial. A nova era da comunicação converge mídias e abre espaços para a multilinguagem, 

fazendo com que o indivíduo se sinta atraído pelas diferentes funcionalidades ali existentes e 

estabeleça um relacionamento, uma conexão, virtual.  

 Assim, as diversas possibilidades são abrangentes e benéficas para ambos os lados: o 

público que é apenas usuário do Instagram e para aquele que está fornecendo conteúdo com o 

objetivo de atrair o seguidor e transformá-lo em comprador. Vale evidenciar que neste 

cenário, o internauta não é apenas passivo, visto que também interage de diversas formas: 

emitindo opiniões, debatendo e colaborando para o sucesso e para o fracasso de uma página 

no Instagram.  

A presente situação reforça que não há mais espaço para deixar para um segundo 

momento a inserção no mundo digital, pois é notável que o formato versátil e interativo das 

divulgações através das redes sociais, propiciam informações de relevância e colaboram no 

processo de construção de um negócio online lucrativo.  

 Não obstante, embora a Agência ALPHA se mostre com um bom relacionamento 

quanto aos serviços prestados, é imprescindível que o cliente também ofereça uma boa 

relação com os seus seguidores e clientes, caso contrário, todo o empenho da Agência terá 

sido em vão. Portanto, os esforços devem ser simultâneos, de modo a garantir a estabilidade 

do negócio, bem como indubitabilidade de que o Instagram está longe de ser uma rede social 

efêmera, visto que é gratuito, acessível, intuitivo e está em constantes atualizações e 

melhorias de performance, levando para seus usuários cada vez mais vantagens e benefícios.  

 

 

 

 



 

 

5 Considerações Finais 

 

Resgatando-se o objetivo central da presente pesquisa, tem-se: investigar e apresentar 

de que forma a agência de marketing digital ALPHA utiliza a rede social Instagram para 

auxiliar na prospecção, envolvimento e fidelização de novos clientes, assim como atuar como 

uma ferramenta indispensável de propaganda. Assim sendo, após o que foi exposto, 

constatou-se que o marketing digital, especificamente o uso da rede social Instagram para a 

divulgação de bens e serviços, é uma área bastante fértil e em constante crescimento, na qual 

o engajamento dos seguidores é cada vez maior.  

Além disso, este cenário garante a abertura de uma série de notáveis possibilidades a 

quem deseja divulgar seu negócio no mundo virtual, não dispensando a necessidade de 

planejamento, definição de objetivos, estratégias e metas a serem atingidas, visto que são 

fatores fundamentais para quem deseja iniciar e alcançar inestimáveis vantagens e benefícios 

do meio digital. Os resultados obtidos na investigação empírica mostraram que o Instagram, 

inserido como estratégia de marketing digital é, portanto, uma ferramenta indispensável que 

vem sendo utilizada cada dia mais, agregando-se atenção, propagação de ideias e 

principalmente valor para as marcas que a utilizam, contribuindo para o fortalecimento delas.  

Não obstante, a Agência ALPHA – que utilizou o Instagram desde o início de sua 

trajetória - e testemunhou que sem a ferramenta aliada a estratégias de marketing online, não 

teria obtido os resultados conquistados, uma vez que a rede social foi a grande responsável 

por boa parte da prospecção, envolvimento e fidelização de novos clientes para a Agência, 

bem como ter sido motivadora de inestimáveis resultados para estes clientes, no que diz 

respeito a alcance, engajamento e reconhecimento das marcas destes.  
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Apêndice  

 

Roteiro de Entrevista 

 

Um breve histórico da empresa 

 

1. Em que ano a agência foi fundada? 

2. Me conte como a ideia de fundar uma agência surgiu?   

3. Qual a missão, visão e valores? 

4. Quais as principais dificuldades enfrentadas no início? 
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5. E atualmente? Quais as principais dificuldades e como as contorna?  

6. Cidade na qual a agência está estabelecida. 

7. Qual é o número de funcionários? Sócios? 

8. Qual a sua visão de futuro e expectativas para a agência? 

9. Outras informações relevantes... 

 

A Agência e a estratégia digital com a rede social Instagram 

 

10. Como e quando você – e sua sócia – perceberam que o Instagram poderia ser uma 

ferramenta de prospecção, bem como fidelização de clientes? Favor detalhar. 

11. Há quantos anos envolve e utiliza o Instagram como ferramenta de marketing na sua 

agência? 

12. Acredita que teria os mesmos resultados (tanto para você, quanto para os seus clientes) 

se não fosse pela rede social? Por quê? 

13. Qual a sua visão de futuro para a agência? Favor explicar. 

14. Qual ação, na sua opinião, mais atrai os usuários da rede? Ha alguma ação específica? 

Caso não, qual o conjunto de ações utilizadas para atrair a atenção? Favor explicar. 

15. Por favor, faça uma análise comparativa dos meios tradicionais (TV, rádio, revistas, 

jornais, etc) com os meios digitais (Web site, Redes sociais, Youtube, rádio online, 

blogs, etc) na prospecção de clientes. 

16. Quais as vantagens das mídias digitais (sociais) se comparadas às tradicionais? Favor 

explicar. 

17. Qual o perfil do consumidor da internet? 

18. Além do Instagram, que outras mídias sociais (estratégias de marketing digital) 

utilizam? 

19. Você acredita que o Instagram é uma das principais ferramentas de propaganda no 

marketing digital? Por quê?  

20. O marketing digital, utilizando a ferramenta Instagram, tem a capacidade de 

transformar qualquer produto, serviço ou pessoa em uma grande marca? Se sim, de 

que modo é iniciado esse processo? Quais são as etapas? 

21. Quando um cliente entra em contato com vocês, quais os principais erros e defeitos 

que identificam no Instagram da pessoa/marca?  

22. Qual a importância da definição de um nicho de mercado para atuar dentro e fora do 

Instagram?  

23. Em sua opinião, como é uma página de Instagram ideal? Quais as principais 

características? 

24. É possível atingir o sucesso da marca somente com o Instagram ou a rede social 

precisa estar sempre atrelada a outras ferramentas de marketing para prover bons 

resultados? 

25. Você acredita que o Instagram é uma ferramenta efêmera ou acha que irá se perpetuar 

e tornar-se cada vez mais comum? Por que?  

26. Quais as principais dificuldades encontradas ao implementar o Instagram como 

ferramenta de marketing digital?  

27. Como é a aceitação dos clientes no que diz respeito a implementação da rede social 

como uma estratégia de marketing?  



 

 

28. Acredita que o Instagram já é completo e funcional ou ainda não está totalmente 

adequado e desenvolvido para seu uso no marketing digital? Por que?  

29. Se pudesse, o que melhoraria na rede social de modo a facilitar suas estratégias de 

marketing e melhorar seu desempenho, bem como resultados adquiridos através da 

rede social?  


