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RESUMO 

O marketing digital surgiu facilitando o meio de divulgação de produtos e serviços no 
ambiente online. O aumento do uso de redes sociais nos últimos anos é notável, com isso as 
empresas estão aproveitando a oportunidade de possuir um contato direto com os clientes a um 
custo mais acessível, diferentemente de mídias como imprensa e televisiva. Atualmente as 
mídias sociais fazem parte da sociedade contemporânea, tanto na vida pessoal, quanto para 
pequenas, médias e grandes empresas/marcas. O Instagram é uma das plataformas mais 
usadas nesse meio digital, principalmente para o uso de divulgação de marcas e/ou serviços. 
Ele é visto como um facilitador de divulgação que conduz a seu cliente uma aproximação com a 
marca, já que, através dele o cliente tem o poder de pesquisar e verificar a qualidade do produto 
via comentários em posts e automaticamente se for do seu agrado finalizar sua compra. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A palavra administração vem do latim, ad - que significa direção, tendência 

para, e minister - que significa subordinação ou obediência, ou seja, quem realiza 

uma função sob comando de outra ou presta serviço a outro (CHIAVENATO, 

2003).  

Segundo Oliveira (2019), conceito de administração é baseado nas 

abordagens de técnicas, processos e funções que tem como finalidade 

aperfeiçoar os métodos a fim de impulsionar melhorias no planejamento, tendo 

como objetivo o aumento da eficiência nas organizações. 

Dentre as várias áreas da administração, temos o marketing, que é umas 

das ferramentas usadas na viabilização da divulgação de produtos e/ou serviços 

de uma determinada organização. 

Marketing é definido como processo social de oferta e troca de 
produtos e serviços entre pessoas ou grupos de pessoas. De maneira 
geral, a função de um administrador de marketing consiste em conhecer 
e selecionar mercados, planejar e conceber produtos e serviços, 
determinar preços, definir canais de distribuição e promover bens. 
(BARQUETTE, 2007) 
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Marketing Digital é a promoção de produtos ou marcas por meio de mídias 

digitais. Ele é uma das principais maneiras que as empresas têm para se 

comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo 

(PEÇANHA, 2020). 

O uso das redes sociais é um excelente instrumento para fortalecer a 

marca e consequentemente realizar melhores vendas. O Instagram está sendo 

uma das redes sociais que mais cresce nos últimos tempos. Além de ter um 

ótimo crescimento, também tem as maiores taxas de engajamento. O melhor 

ainda é que não tem muito mistério para seu uso, o sucesso dele também vem 

do conteúdo que é priorizado no momento, como imagens ou vídeos (VOLPATO, 

2021). 

Existem diversas técnicas de conseguir um bom engajamento no 

Instagram, como parceria com influenciadores, escolha de melhores horários 

para as postagens, realizar enquetes nos stories para obter feedbacks e para 

contas de empresas, existe a ferramenta Business na qual é possível patrocinar 

seus posts e avaliar os resultados da sua página, entre outras formas de 

conseguir chamar atenção do público-alvo para sua página. 

Buscar diferencial e atrativos para se destacar no mercado é uma das 

coisas que as empresas buscam quando querem investir no meio digital, de 

acordo com as questões abordadas, levanta-se o questionamento: Quais 

estratégias de marketing digital devem ser utilizadas na rede social instagram 

para alavancar as vendas de uma entidade? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as estratégias de marketing digital que 

podem ser utilizadas na rede social instagram para alavancar as vendas das 

organizações em geral.  
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1.2.2 Objetivo específicos  

 

- Analisar a ascensão do marketing no meio digital 

- Analisar as estratégias de vendas usadas no instagram 

- Analisar as vantagens do uso do instagram: custo benefício 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ASCENSÃO DO MARKETING  

 

O termo marketing surgiu por volta de 1950 e desde então sofreu diversas 

mudanças. Um fator importante foi a satisfação de necessidades e desejos dos 

clientes. Com o tempo sua evolução foi transformando seu conceito e deixando 

mais claro que a qualidade das experiências é o que realmente conta para que 

o consumidor final seja atraído.  

A concorrência em alta, fez com que as empresas procurassem um jeito 

de conquistar seu público tentando mostrar que o seu produto é melhor que o 

outro. A todo momento e conforme a evolução, o marketing vem sempre se 

recriando.  

O com o marketing é uma atividade de comercialização que se baseia 
no conceito de troca. No momento em que indivíduos e organizações 
de uma sociedade começaram a desenvolver-se, levando à 
necessidade de produtos e serviços, criaram-se especializações. 
Aqueles que faziam certas atividades ou produtos mais em feitos do 
que os outros começaram a dedicar-se. Com tal especialização, o 
processo de troca tornou-se mais fácil, uma vez que a sociedade se 
beneficiou com a qualidade e a produtividade dos mais capacitados. 
Luzzi, LAS CASAS (2019) 
 

A atenção voltada para o consumidor fez com que surgissem novas ideias 

e novas ferramentas. De acordo com Kotler e Keller (2006) as ferramentas 

utilizadas pelos administradores de marketing para satisfazer as necessidades e 

desejos dos clientes, como também auxilia a empresa alcançar os seus objetivos 

estabelecidos. Sendo uma das estratégias a análise com base nos 4P 's. 

Produto, Preço, Promoção e Ponto de vendas ou distribuição (Praça), trazendo 

um modelo mais competitivo no mercado.  
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Figura 1.1 Atividades relacionadas às relações entre mercado e empresa. 

 

Fonte: Administração de Marketing, 2ª edição LAS CASAS, Alexandre Luzzi 

 

Figura 1.2 Negociação voltada para a satisfação dos desejos e das necessidades dos 

consumidores 

 

Fonte: Administração de Marketing, 2ª edição LAS CASAS, Alexandre Luzzi 

. 

Produto: Kotler (2004), o produto é a base para a existência das 

empresas e seus negócios, que visam oferecer algo cada vez melhor para suprir 

as necessidades de seus clientes,superando a concorrência. 

Promoção: Kotler e Keller (2006) O marketing moderno é muito mais do 

que apenas criar bons produtos e disponibilizá-los ao mercado consumidor, é 

indispensável neste processo a comunicação com os clientes. 

Preço: Kotler e Keller (2006) O preço é o único elemento do composto de 

marketing que produz receita, os demais produzem custos. 

Praça: Kotler (2003), para tornar seus produtos ou serviços disponíveis 

ao público-alvo, cada empresa deve estudar o mercado e definir como atingi-lo, 
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da melhor maneira possível e ao menor custo possível. Cada produto possui 

características próprias que levam a que sua distribuição e disponibilização 

sejam dadas através de um formato mais apropriado, variando conforme as 

estratégias de cada empresa 

Quando se trata de satisfação do cliente é necessário um grande esforço 

para encontrar formas e estratégias a fim de alcançar os objetivos.  

 

2.1.1 Marketing digital  

 

O marketing digital inovou o jeito de fazer marketing sendo mais amplo e 

melhor, tanto para as empresas quanto para os consumidores. Há várias 

vantagens que podem melhorar o relacionamento entre ambos. 

 Somente vender os produtos ou serviços, hoje em dia, não pode mais ser 

o único propósito do marketing. Segundo Kotler, 2000, p.35, o marketing digital 

deve estar focado na criação de um relacionamento duradouro entre o cliente e 

a empresa. Assim, entendemos que a interatividade gerada pelo marketing 

digital, é um ponto forte.  

As empresas fazem campanhas, publicações e ações e os consumidores 

opinam, interagem e indicam para outras pessoas apenas com alguns cliques, 

aumentando o engajamento com as marcas, bem como as exigências do público. 

Assim, é necessário cada vez mais melhorar o relacionamento com os clientes.  

Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviço 
superiores, além de alguma customização. Eles percebem menos 
diferenças reais entre produtos e mostram menos fidelidade a marcas. 
Eles também podem obter muitas informações sobre produtos por meio 
da Internet e de outras fontes, o que permite que comprem de maneira 
mais racional Os clientes estão mostrando maior sensibilidade em 
relação ao preço em sua busca por valor. (KOTLER, 2000, p.48)  

 

Para a melhoria contínua dessa ferramenta, é preciso uma obtenção e 

análise de dados, hoje, absolutamente tudo deve ter o seu retorno comprovado, 

para que dê a certeza aos empresários que os investimentos nessas áreas estão 

valendo a pena. Métricas como o Retorno Sobre Investimento (ROI) e Custo de 

Aquisição de Clientes (CAC) podem e devem ser analisadas em tempo real. 
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Dessa forma, as empresas conseguem identificar falhas rapidamente e corrigi-

las.  

O marketing online consegue diminuir a distância entre empresa e cliente, 

afinal até as pequenas empresas podem fazer boas campanhas e atrair clientes 

de outras cidades, estados e países. Os consumidores ganham vantagens, pois 

há mais oportunidades de conhecer empresas com as quais se identificam. O 

mesmo vale para as empresas que podem criar um bom posicionamento online, 

aumentando as suas oportunidades de venda por diversos canais, dando mais 

oportunidades para as empresas e clientes a terem mais afinidade. 

Cada vez mais, a concorrência não é entre empresas, mas entre redes 
de marketing, sendo o prêmio conferido à empresa que tiver construído 
a melhor rede. O princípio operacional é simples: construa uma rede 
efetiva de relacionamentos com os principais públicos interessados e 
os lucros serão uma consequência. (KOTLER, 2000, p.35) 

 

Direcionar ações e propagandas para um público alvo, é outra das 

vantagens que o marketing digital consegue executar com maior facilidade, ou 

seja, busca os consumidores que realmente têm o perfil ideal para consumir os 

produtos da sua empresa. Isso é um grande benefício porque, além de 

economizar dinheiro — afinal você deixa de gastar muito dinheiro com pessoas 

que não têm interesse em seus produtos e serviços através da segmentação —

você passa a conhecer melhor o seu público, se tornando cada vez mais 

especialista em conquistá-lo.  

Segundo Kotler, (2000) “As empresas têm maiores chances de se saírem 

bem quando escolhem seus mercados-alvo com cuidado e preparam programas 

de marketing customizados.”  

Contudo, o marketing digital deve ser uma prioridade para as empresas 

conseguirem se sobressair no mercado atual.  

 

2.1.2 Perfil do cliente - Público alvo 

 

O público alvo pode começar a ser explicado como o segmento do 

mercado que a marca quer atingir, as estratégias e campanhas hoje em dia não 

são mais criadas para atingir todas as pessoas, mas sim, determinados grupos. 
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Geralmente, esses grupos são de caracteristicas em comuns que a 

empresa identifica no mercado, as empresas passam por um processo de 

seleção destes grupos e com isso ocorre a segmentação do mercado. 

A segmentação é composto por uma série de variáveis, como a 

geográfica, que se baseia nos países, regioes, entre outros, é composta pela 

psicográfica que busca o estilo de vida, personalidade e interesses das pessoas,  

e por último a comportamental, que visa buscar os status dos usuários, e a 

intensidade de uso (LACERDA, 2020. Acesso em: 01 de setembro 2021- 19:30). 

Antigamente, o perfil do cliente não era tão visado como nos tempos de 

hoje, não se pensava nos perfis, interesses e comportamentos dos mesmo, o 

marketing era em massa, e era formado de forma homogênea, as marcas só se 

preocupavam com a divulgação do produto chegar até a sociedade.  

Os investimentos eram altos e atraiam poucos interessados, e a 

comunicação ainda falhava, com isso, a segmentação de mercado foi 

implantada, transformando o marketing, que se voltou para a compreensão dos 

comportamentos dos consumidores, vindo logo em seguida, a criação das 

estratégias e soluções. 

Quando vamos definir o público alvo, devemos prestar atenção em pontos 

importantes para escolher a melhor maneira e não existir dúvidas, não se pode 

escolher um certo grupo no que achamos que vai dar certo, este é um erro que 

ocorre em muitas empresas e no fim, todo trabalho de criação de estratégias não 

são válidas. 

Quando ocorre a criação da divulgação do produto, deve ser de forma 

ampla e visível, quanto mais detalhadas as características, mais tangível ela se 

torna para orientar as marcas, e sempre procurando passar todas as bases de 

segmentação (LACERDA, 2020. Acesso em: 01 de setembro 2021- 19:30). 

 

2.2 INSTAGRAM               

 

 O instagram é uma rede social que permite o compartilhamento de fotos 

e vídeos, bem como a integração com outros aplicativos. Entre as suas 

funcionalidades estão a aplicação de filtros, o Boomerang, os Stories, além das 
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gravações e transmissões de vídeos ao vivo. Atualmente, o Instagram também 

é um dos principais veículos para a publicidade de empresas de todo o mundo 

segundo as pesquisas. 

De acordo com a empresa, hoje cerca de 800 milhões de pessoas utilizam 

a rede social. Para dar conta do crescimento e da intensa atividade, a companhia 

se baseia em valores como simplicidade, criatividade e privacidade. 

No Brasil, o Instagram é uma das redes sociais mais acessadas. Desde 

2015, os brasileiros ocupam lugar de destaque nas estatísticas do aplicativo. 

Entre os usuários do Instagram, a participação dos brasileiros é maior que a 

média global segundo o canal tech.  

    

2.2.1 Presença online       

  

Atualmente, ao ter um contato com alguma marca, muitos consumidores 

já perguntam diretamente pelo seu site ou redes sociais. Eles gostam de 

conhecer a identidade da marca, saber mais informações e sentir confiança 

antes de fazer uma compra. Por isso, você precisa ter uma presença online 

consistente, em diferentes canais, para que o consumidor encontre a sua 

empresa na internet. 

Afinal, os consumidores estão sempre na web para se informar e interagir. 

Se você não estiver por lá também, para marcar presença na lembrança deles, 

outras empresas concorrentes vão ocupar o seu lugar. 

No momento em que uma empresa entra para o mundo digital, ela não 

necessita estar literalmente com as portas abertas para vender. 

Assim, se você vende um produto físico por meio de uma loja virtual, é 

possível comercializá-lo 24 horas por dia sem precisar manter as portas da sua 

empresa abertas e nenhum colaborador trabalhando, por exemplo. Conforme o 

tipo de negócio, essa prática serve como auxílio de vendas extras além da 

presença física. 

Para quem atua com produtos digitais, é preciso apenas criar um funil de 

vendas bem elaborado e terá uma máquina de vendas funcionando no 
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automático e criando relações comerciais sem que você necessite estar 

presente.  

É por isso que o marketing digital dialoga bastante sobre vendas 

automáticas, pois isso é real. É preciso apenas ter uma estratégia sólida dessa 

prática para a sua empresa conseguir o destaque almejado. 

Assim, a presença online já deixou de ser opção para se tornar 

obrigatoriedade para os negócios. Então, considere promover boas práticas que 

sejam um diferencial para a sua empresa e fique atento a tudo que se torne 

inovador no mercado tecnológico. 

 

2.2.2 Engajamento            

   

Atualmente o Instagram é utilizado como uma das maiores ferramentas 

de estratégia de marketing digital no âmbito global. Isso se dá ao fato de que a 

facilidade em promover seu produto é extremamente flexível ao provedor, devido 

às possibilidades que a rede oferece aos seus usuários. Ao longo dos anos o 

app sofreu várias mudanças em prol dos empresários que viam a ferramenta 

como meio de alavancar as vendas por meio de posts e stories, com isso, 

despertando em seu cliente o desejo de conhecer sobre os produtos ou serviços 

prestados e posteriormente o desejo de aquisição. 

Qualquer empreendedor pode postar seus produtos nas redes sociais 
e esperar que sejam divulgados e comprados pelos amigos e amigos 
dos amigos. É uma porta de entrada para empresas pequenas e, 
principalmente, para o empreendedor individual. (GRANDINETTI, 
2012, p.73) 
 

Dentre as inúmeras vertentes que o Instagram possibilita para pessoas 

que utilizam a rede para fins comerciais, a ferramenta que mais se destaca para 

os empreendedores atualmente é o "engajamento" que nesse universo nada 

mais é que, toda e qualquer interação realizada pelos usuários em uma página, 

sendo curtidas nos posts; comentários; o ato de salvar as publicações do feed; 

o envio do posts ou de mensagem direta para outro usuário; tempo gasto com a 

timeline parada na publicação (o Instagram entende que a pessoa está 

observando ou lendo aquele conteúdo); respostas e interações aos Stories como 

responder a enquetes e enviar perguntas; ações nos Stories, do tipo segurar a 
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tela para ver, e navegar pelo conteúdo. Com base nisso, o engajamento vem 

sendo utilizado como um medidor do nível de envolvimento alcançado, ou seja, 

o quanto aquele conteúdo realmente impacta e chama a atenção do público que 

se deseja atingir. Por isso, quanto maior o público atingido, mais visibilidade ele 

ganhará, pois os códigos em questão passam a entender que determinado post 

é relevante para o público alvo. Além disso, esse tipo de métrica é um 

termômetro indispensável para quem trabalha nessa área, pois com ele é 

possível ver a melhor forma de promover seu conteúdo e entender se o cliente 

está aprovando ou não o que é oferecido, além melhorar as estratégias e 

destinar as ações assertivas em curto e médio prazo. Dessa forma, ressalta-se 

a importância dessa interação entre cliente e empresa. 

As redes sociais, por meio das mídias sociais, no contexto da web 2.0, 
auxiliam, portanto, na promoção de contínuas interações entre 
empresa e cliente, o que pode acarretar aumento da exposição da 
marca no ambiente virtual, permitindo que vários usuários distintos 
possam interagir diretamente com outros usuários e com a própria 
empresa, criando um marketing de relacionamento digital interativo e 
engajado.(SOARES E MONTEIRO, 2015, p.10). 
 

Com isso, existem pontos certeiros que fazem sua marca se tornar mais 

engajada e tendo assim maior visibilidade ao seu público. Sendo eles "os três 

E’s do engajamento" que são a Exclusividade, Empatia e a Excelência, onde 

indiretamente desenvolve o marketing de relacionamento onde o foco é lealdade 

com o cliente. A empresa que se compromete a ter esse diferencial certamente 

conquistará a fidelização do cliente, tendo em vista que a mesma estará 

oferecendo conteúdos diferenciados a seu público, procurará ter como prioridade 

se conectar com seu cliente, a fim de demonstrar que está sempre pronto para 

ouvir e entender suas necessidades e promovendo um atendimento de 

excelência absorvendo os feedbacks, sendo eles positivo ou negativos, afim de 

melhorar continuamente, mostrando a eficácia das suas ações e aumentando o 

nível de satisfação e credibilidade do consumidor com a sua marca, com a 

finalidade de crescer e se tornar referência em seu segmento.  

Assim como o marketing de massa foi a solução no século passado 
para levar o maior número possível de produtos para o maior número 
imaginável de clientes, o marketing de relacionamento na atualidade 
privilegia a interação com o seu cliente, com o objetivo de desenvolver, 
especialmente para ele, um conjunto de valores que o levarão a 
satisfação e longevidade do seu relacionamento com a empresa 
(MADRUGA, 2010, p. 6). 
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Desta forma, a primícias do engajamento de sucesso é conhecer seu 

público, pois somente assim descobrirá quais são as suas preferências e desejos 

e oferecerá o que eles procuram.  

 

2.2.3 Blogueiras e digital influencer  

 

Que o mundo digital só cresce e se expande não é novidade, ao longo 

dos anos muito se mudou quando se trata de vendas online. A cada dia que se 

passa esse segmento torna-se ainda mais amplo e com isso surge a criação de 

novas profissões. Podemos destacar como as famosas nesse mundo a de 

Blogueira ou Digital Influencer que ganhou um destaque absurdo no Instagram. 

Empresas que optam por a contratação desses profissionais para divulgação de 

sua marca geralmente ganham um destaque considerável no mercado, já que, 

essas pessoas exercem grande influência em seus seguidores e passam a ser 

formadores de opinião pois, somente ao publicarem um post ou stories 

conseguem viabilizar e promover a marca e influenciarem o público na decisão 

do poder de compra, e com, isso tendo a capacidade de criarem a reputação e 

aumentarem as vendas de uma determinada empresa.  

Apesar de serem "sujeitos comuns", os influenciadores digitais são 
verdadeiros profissionais da web e têm, portanto, a obrigação de 
respeitar os princípios de boa-fé e transparência em prol dos 
consumidores, devendo deixar explícita a sua relação comercial com a 
empresa do produto divulgado. (RAIS, Diogo; BARBOSA, Nathalia, 
2018, p. 85) 

 

Mas a partir de que momento as pessoas passam a ter confiabilidade para 

comprar tal produto que o Influencer está promovendo? O digital influencer tem 

como objetivo criar um vínculo insuperável e de extrema confiança com seus 

seguidores, fazendo com que seus conselhos soem como o de um amigo ou 

familiar. A maioria desses profissionais compartilham com seu público seu dia-

a-dia a fim de promover uma real aproximação e trazendo a ideia de que o seu 

seguidor estar "presente" em sua rotina como uma pessoa próxima e assim 

criando essa ligação. A partir daí, compartilhando as experiências e benefícios 

dos produtos e serviços de seus contratantes ou patrocinadores, a sua imagem 

é a mercadoria. Assim, toda a confiança que o público tem no influenciador é 
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automaticamente promovida para a marca também, já que aquela pessoa tem a 

reputação e prestígio necessário para promover tal produto, funcionando como 

um marketing de referência em massa e coletivo.  

[...] o influenciador, ao transmitir sua mensagem, deve estar ciente dos 
deveres a que está sujeito, como dever de informação, nele 
compreendido o dever de informar corretamente; o dever de lealdade, 
considerando que o seguidor confia nele; e o dever de solidariedade. 
(FRANCO, 2016, p. 15) 
 

Com base nesse contexto, cabe à empresa saber decidir qual 

influenciador mais se destaca e tem a sua cara conforme os tipos de segmento: 

viagens, empreendedorismo, moda, beleza, finanças pessoais, humor, esportes, 

fotografia, pois somente assim ele terá esse poder sobre o consumidor. 

 É necessário conhecer seu público para desenvolver a melhor 

comunicação possível e apostar em quem cria conteúdos relevantes que trarão 

reais benefícios para sua marca, pois número de seguidores não é sinônimo de 

bons resultados quando falamos sobre influenciadores, não vai existir 

engajamento se o conteúdo não for de qualidade.  

É fato que o público dará mais credibilidade ao seu produto se quem está 

falando sobre ele é alguém referência no assunto. 

 

2.3 CUSTO BENEFÍCIO     

   

Muitos empresários podem olhar para os benefícios do Marketing Digital 

e acreditar que, para aproveitar tudo isso, é preciso ter muito dinheiro. 

Porém, como dissemos, as empresas de pequeno e médio porte são as 

que mais percebem as vantagens do Marketing Digital, pois os investimentos 

são acessíveis e conseguem trazer resultados expressivos para o negócio. 

Mesmo com baixos orçamentos, você já consegue colocar a sua 

publicidade no ar e atrair muitos interessados, como acontece com links 

patrocinados e Facebook Ads. Até mesmo sem investimento algum em mídia, 

como em SEO ou redes sociais, é possível construir a sua presença online. 

Além disso, outra grande vantagem dos investimentos em mídias online é 

que você só é cobrado quando obtém resultados. Os modelos de cobrança mais 

comuns da publicidade online são o Custo por Clique (CPC), Custo por Mil 
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Visualizações (CPM) ou Custo por Aquisição (CPA). Dessa forma, o anunciante 

só precisa pagar quando um cliente clica no seu anúncio, visualiza ou faz uma 

compra. Ou seja, paga apenas quando tem algum resultado com o seu 

investimento. 

Mas, para usufruir do custo-benefício do Marketing Digital, as estratégias 

precisam ser focadas. Quanto mais bem segmentado for o seu público-alvo, 

menos dinheiro você vai desperdiçar e maior é a tendência de atingir clientes em 

potencial — portanto, melhor será o seu custo-benefício. 

Então, antes de começar a gastar a verba que a sua empresa tanto usou 

para conseguir, trate de pensar bem na sua estratégia. 

É dessa forma que o Marketing Digital se revela uma excelente opção 

para as pequenas e médias empresas, que geralmente têm menos dinheiro para 

investir, mas podem explorar todas as oportunidades com estratégias criativas. 

Se considerar o anúncio da sua marca, produto ou serviço em uma 

revista, dependendo do nível de distribuição e da periodicidade dessa 

publicação, uma página inteira pode custar de R$ 5 mil até R$ 400 mil, em média. 

Já o marketing digital conta com uma enorme variedade de modelos disponíveis 

no mercado e que podem ser adaptados ao seu público-alvo e ao que você está 

disposto a investir. (FABIANA, 2016. Acesso em: 01 de setembro 2021- 19:30). 

 

3. METODOLOGIA  

 

O presente capítulo tem como intuito evidenciar ao leitor a metodologia 

utilizada no artigo. Para elaboração do trabalho foram utilizadas as metodologias 

classificadas como pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Desta forma, 

possibilitando que a abordagens dos assuntos fossem realizadas de forma direta 

e clara, de acordo com os temas abordados nos tópicos anteriores, sendo eles, 

marketing, marketing digital e Instagram. 

Segundo Marconi e Lakatos (2017, p.33) “A bibliográfica é realizada com 

base em fontes disponíveis, como documentos impressos, artigos científicos, 

livros, teses, dissertações”, ainda ressalta a grande importância da mesma, 
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tendo em vista que pode ser considerada o pontapé inicial do embasamento da 

pesquisa. 

A pesquisa de campo é realizada através de coleta de dados em um 

ambiente em que determinada situação se sucedeu, abrindo variáveis 

possibilidades de análise.  

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de obter 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual 
se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira 
comprovar, ou ainda, de descobrir novos fenômenos ou as relações 
entre eles.(MARCONI E LAKATOS, 2010, p. 169)  

 

Através desse método serão analisadas informações coletadas em 

determinada empresa, a fim de comprovar a eficiência dos meios abordados em 

relação às estratégias de marketing no Instagram para aumento de vendas.  

 

4. ESTUDO DE CASO   

 

A empresa, A Dona Da Festa Decorações, localizada em Vila Velha, 

Espírito Santo, trabalha no ramo de ornamentações de festas e eventos de todos 

os tipos. A princípio com a abertura no ano de 2017, possuía um espaço físico 

para atendimento ao cliente, com pouco uso de redes sociais. Ao longo do 

tempo, percebeu-se que a rede social traria maior visibilidade a empresa, tendo 

em vista que, alguns clientes solicitaram um portfólio para visualizarem os 

serviços de decoração, assim, as proprietárias notaram a necessidade de 

investir mais no instagram, como se fosse a sua apresentação aos clientes, 

fazendo simulações de serviços para venda dos mesmos.  

A partir disso, com o aumento das visualizações, a marca chegou próximo 

ao total de 44 mil seguidores, no ano de 2021. Focando seus atendimentos em 

sua maioria, no ambiente online, dispensando sua loja física, por apenas um 

depósito, visto que o mercado foi influenciado pelo segmento digital.   

Atualmente com apenas os investimentos das vendas voltadas pelo o 

instagram. Segue algumas demonstrações de resultados adquiridos nos últimos 

3 meses.  
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TABELA 1: VISÃO GERAL DOS INSIGHTS  

CONTAS ALCANÇADAS 30,6 mil 

CONTA COM 
ENGAJAMENTO 

1.006 

TOTAL DE SEGUIDORES 43,6 mil 

(Período 9 de agosto a 6 de novembro no ano de 2021) 

Demonstração do engajamento por cidades:  

(Período 9 de agosto a 6 de novembro no ano de 2021) 
Fonte: Instagram da empresa 

 
Demonstração do engajamento por idades: 

(Período 9 de agosto a 6 de novembro no ano de 2021) 
Fonte: Instagram da empresa 
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 Figura 2: Demonstrativo dos insights 

 
Fonte: Instagram da empresa 

 

Diante do exposto acima, mostra-se a relevância das estratégias usadas  

para a divulgação ao público, os números alcançados são satisfatórios pois 

mostram crescimento, e tendem a ter melhorias conforme os investimentos na 

rede. 

Durante o estudo de caso, as proprietárias da empresa relataram que 

houve um aumento significativo no volume de vendas de seus serviços, 

conforme as técnicas utilizadas como, promoção de publicações, uso de 

blogueiras para divulgação, entre outras vertentes.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho teve como intuito analisar as estratégias de marketing 

no instagram, a fim de alavancar as vendas com base na divulgação ao público, 

além de buscar maneiras de promover um diferencial e atrativos para se destacar 

no mercado, contudo tem o objetivo de solucionar o seguinte questionamento: 

Quais estratégias de marketing digital devem ser utilizadas na rede social 

instagram para alavancar as vendas de uma entidade? 

Várias marcas promovem seus produtos por meio de mídias digitais, 

considerando assim, o marketing digital. É uma das principais maneiras que as 
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empresas têm para se comunicar com o público de forma direta, personalizada 

e no momento certo. 

Após a análise no estudo de caso, foi constatado que o uso de algumas 

ferramentas disponíveis no instagram demonstram veracidade da eficiência para 

aumento das vendas.   

As mudanças nesse meio são constantes, assim, hoje em dia não 

podemos ignorar que a maior parte da população mundial está conectada à 

internet e faz compras online. Com isso, as empresas devem estar sempre se 

reinventando nesse quesito para atender este público. O uso do instagram nas 

empresas, tem como foco  satisfazer clientes e potenciais novos clientes. 

O profissional que trabalha com o Marketing Digital deve estar sempre 

atento aos fatores que influenciam na decisão de compra do consumidor. 

Para alcançar os objetivos do Marketing Digital é necessário o uso dessas 

ferramentas para fortalecer a marca e realizar melhores vendas. Para chegar lá, 

o instagram é uma das melhores opções para o empreendedor, conseguindo 

observar e testar a efetividade das ações.  
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