
J Mariano 

(11) 96193-4732 

instagram.com/_jorgemariano 

facebook.com/jmarianoconsultoriaetreinamento 

linkedin.com/company/jmariano 

Alameda Lorena, 800 CJ 1107 | Jardim Paulista  

instagram.com/_jorgemariano
instagram.com/_jorgemariano
instagram.com/_jorgemariano
facebook.com/jmarianoconsultoriaetreinamento
facebook.com/jmarianoconsultoriaetreinamento
linkedin.com/company/jmariano
linkedin.com/company/jmariano
linkedin.com/company/jmariano
linkedin.com/company/jmariano


A pós graduação na USP é excelente para 
alavancar os resultados e ampliar 
conhecimento, unindo a teoria com a prática.  
 
Para entrar, é necessário realizar uma prova 
com temas do livro do Professor Mitsuru 
Yanaze, e passar por uma entrevista com o 
próprio coordenador.  
 
Além das aulas teóricas e práticas, você terá a 
oportunidade de viajar ao exterior, como 
Cuba, Flórida, Portugal, para aprender temas 
específicos do mundo do marketing e 
comunicação e ampliar ainda mais os 
conhecimento na área. 

contato@jmariano.com.br 

Especialização em Gestão de Comunicação e Marketing 





Agenda 

• Aspectos teóricos das tecnologias digitais 
• Conceito de redes 
• Objetivos das ações digitais de marketing 
• Mensuração das ações digitais 

contato@jmariano.com.br 



Aspectos teóricos das tecnologias digitais 

https://news.comschool.com.br/wp-content/uploads/2018/03/chat-bots-comschool-explica.jpg
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Tecnologia e humanidade 
“A técnica não é neutra, porque cria um mundo com 

determinadas características com as quais não 

podemos deixar de conviver e, vivendo com elas, 

contrair hábitos que nos transformam 

obrigatoriamente” – Umberto Galimberti 

homem técnica 

relação dialógica 
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Ética hacker 
“indivíduos que se dedicam com entusiasmo à programação” 

que acreditam que “o compartilhamento de informações é um 

bem poderoso e positivo, e que é dever ético dos hackers 

compartilhar suas experiências elaborando softwares gratuitos 

e facilitar o acesso a informações e a recursos de computação 

sempre que possível” – Pekka Himanen 

ávidos por informação 

troca e interação 

valor da ludicidade 

modelo aberto e colaborativo de produção 
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A relação entre REAL e VIRTUAL 
Baudrillard e Paul Virillo: virtual em oposição ao real 
 
Pierre Lévy: não há oposição, mas um distinção temporal 
 
Mario Perniola: (virtuos) virtu-real, tudo o que significa é o que existe 
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Conceito de redes 

Fonte: BARAN, Paul. On distributed communications 
www.rand.org/publications/RM/RM3420/RM3420.chapter1.html 
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Conceito de redes 

Modelo Comunicativo “HIPODÉRMICO” - analógico 

Emissor Receptor 

Produtor Intérprete 

Manipulador Manipulado 

canal 
mensagem 

“feed back” 
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Conceito de redes 

Modelo Comunicativo “DIALÓGICO” - digital 

fibras óticas, internet, publicidade 

globalizada 

SOCIEDADE EM REDE 

A 
B 

C 

D 

E 
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Crowdsourcing 

• O crowdsourcing é um modelo de produção que utiliza a inteligência e 
os conhecimentos coletivos e voluntários espalhados pela internet para 
resolver problemas, criar conteúdo e soluções ou desenvolver novas 
tecnologias. 

• O crowdsourcing aproveita os recursos de internautas em seus 
momentos ociosos para criar a colaboração. 

• É uma nova e crescente ferramenta para a inovação 
• Pode gerar idéias novas, reduzir o tempo de investigação e de 

desenvolvimento dos projetos, diminuir nos custos 
• Relação direta e até uma ligação sentimental com os clientes 
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Crowdsourcing 
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Objetivos das ações digitais de marketing 
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Objetivo principal: ENGAJAMENTO 

• Envolvimento das pessoas certas 
• Construção de relacionamentos duradouros pelos 

14 objetivos da comunicação (YANAZE, 2012)* 
• Ser relevante e construir confiança 
• Estratégias legais/morais 

 Cookies 
 Cadastro 
 Serviço 
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14 objetivos da comunicação (YANAZE, 2012) 

1. Criar Consciência 

2. Chamar Atenção 

3. Despertar Interesse 

4. Levar ao Conhecimento 

5. Promover Identificação 

6. Criar Expectativa 

7. Criar Desejo 

8. Garantir a Preferência 

9. Levar à Decisão 

10.Promover a Ação 

11.Conseguir e manter a 
Satisfação 

12.Suscitar Interação 

13.Garantir a Fidelização 

14.Levar à Disseminação, ao 
Boca-a-Boca 
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Laços fracos e fortes 

• Abrangência e relevância 
• Mix comunicacional (online e offline) 
• Mix digital de informação 

 Ad words 
 Banner 
 Push 
 Conteúdo 
 Storytelling 
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Gerar possíveis consumidores... 
E manter 

Criatividade (atração) + Relevância (confiança) = 
Geração de lead 

Exemplo: U.S. Air Force contato@jmariano.com.br 
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Gerar engajamento com a marca 

Novidade 
Experiência 
Conteúdo 
Serviço 
Assertividade | encontrar a pessoa certa no lugar certo 

Empatia 
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Objetivos das ações digitais de marketing 

• Aumentar o brand awareness 
• Geração de leads (contato qualificado) 
• Aumentar os resultados de SEO orgânico 
• Aumentar a credibilidade e liderança de pensamento 
• Envolver-se diretamente com seu público-alvo 
• Comercializar o seu conteúdo 
• Criar relacionamentos com seu público-alvo 
• Monitoramento de marca 
• Melhorar o atendimento ao cliente e experiência 
• Apoiar o marketing tradicional 
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Como mensurar a comunicação digital 

• Tráfego do Site / blog 
• Inscrições no Site – CRM e campanha de email 
• Aumento de assinantes, seguidores, fãs 
• Aumento do nível de engajamento (tempo de permanência e 

intensidade de interação) 
• Aumentar o sentimento positivo (enquetes e análise de conteúdo) 
• Melhora no ranking das pesquisas orgânicas 
• Aumento das vendas diretas (online) 
• Aumento de leads 
• Aumentar o número de menções da marca nas redes sociais e blogs 
• Diminuir consultas de atendimento ao cliente pelos meios tradicionais 

(e mais caros) 

contato@jmariano.com.br 



Key Performance Indicators 
do Marketing Digital 

contato@jmariano.com.br 
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KPIs do Marketing Digital 

• Custo por Lead 
Investimento / Quantidade de lead 
 
 

• Tíquete-médio (e-commerce) 
Receita total / compradores 

→Está adequado aos objetivos e públicos-alvo 
desejados? 

Fonte: http://asbmarketing.com.br/kpis-para-o-marketing-digital-veja-os-principais-indicadores 

Cliente em potencial se cadastra 
para contato posterior 

Desenvolvimento, 
conteúdo, SEO, push 
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KPIs do Marketing Digital 

• Taxa de resposta 
• Taxa de clique 
• Custo por cliente 
• Registros, opt-in, sign-ups 
• Performance do site (tráfego, origem) 
• Mídias sociais (compartilhamento, tag, re-tweets) 

Fonte: https://blogs.adobe.com/digitaldialogue/digital-marketing/marketing-metrics/ 
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Taxa de conversão 

• E-commerce: Total de Vendas / Total de Visitas 

• Cadastro Newsletter: Total de Cadastros / Total de Visitas 

• Landing Page: Total de Leads / Total de Visitas 

• Download de Materiais: Total de Downloads / Total de Visitas 

• E-mail Marketing: Total de Vendas / Total de Cliques 

Fonte: https://nextidea.com.br/kpis-marketing-digital/ 
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CRO – Conversion Rate Optimization 

• Bounce Rate – taxa de visitantes que saem do site depois de ver 
somente uma página (geralmente indicará uma baixa taxa de 
conversão); 

• Exit Rate – (específico de cada página) taxa de visitantes que 
saem do site após ver a página em questão; revela a falha em 
engajar ou levar o visitante a outra página do site. 

• Average Time on Site – quanto mais o visitante permanecer no 
site interagindo, maior a chance de ter conversão; 

• Average Page Views – quanto mais páginas o visitante visitor em 
seu site, maior a chance de conversão. 

Fonte: https://zerogravitymarketing.com/conversion-rate-optimization-tips/ 
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ADERÊNCIA 

COMUNICAÇÃO 
PERSUASIVA 

 
 Objetivos e metas 

das campanhas 
 

Abrangência/ 
Identificação dos 

segmentos 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

 
 Relacionamento, 
sócio-ambiental 

 
Posicionamento 

 
Imagem 

COMUNICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 Diretrizes e políticas 

de gestão 
 

Fornecedores 
 

Pós-venda 

contato@jmariano.com.br 



PÚBLICO PONDERADO ATINGIDO 

Massa 

Multidão 

Público 

Multidão 

Indivíduo 
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PÚBLICO PONDERADO ATINGIDO 

Público Peso 

Prints (OTS - Opportunity To See) 1 

Pessoas que reagiram (Like) Até 300 amigos 1,5 

De 301 a 600 amigos  2 

Mais de 600 amigos 3 

Pessoas que interagiram 
(Comentário) 

Até 300 amigos 4 

De 301 a 600 amigos  6 

Mais de 600 amigos 10 
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EFICÁCIA e EFICIÊNCIA 

Eficácia = estamos fazendo a coisa certa? 
Eficiência = estamos fazendo corretamente? 
 
• Definição de variáveis de análise 
• Peso relativo das variáveis 
• Avaliação de cada variável (pesquisa de mercado, 

testes de usabilidade etc.) 

Análise 

Adequação do meio 

Período 

Acessibilidade 

Navegação 

Interatividade 

Peso 

30% 

20% 

25% 

15% 

10% 

Nota 

1 

1 

1,1 

1,2 

0,9 
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EFETIVIDADE 

Comparação entre PREVISTO e REALIZADO 

Metas e KPIs Previsto Realizado Fator 

Target Rating Point 

Share of Mind 

Acessos/ consultas 

Meções positivas 

Público ponderado atingido 

Outros indicadores 
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ANÁLISE AMBIENTAL 

Impacto e influência de fatores externos à ação de 
comunicação 



ATIVAÇÃO 

Capacidade de gerar informações comunicáveis a serem 
utilizadas em outras ações comunicacionais 
 
Capacidade de usufruir de fatos comunicáveis gerados 
por outras ações comunicacionais 
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INTEGRAÇÃO 

Grau de complementariedade e integração no processo 
comunicacional 

Consciência
Atenção
Interesse

Conhecimento
Desejo

Expectativa

Preferência
Decisão

Ação

Satisfação
Interação
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Percentual de Eficácia 

Ponderada (% )

Grau de 

importância dos 

objetivos da 

comunicação da 

EMPRESA

Fidelização
Disseminação

00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Limpar0 0 0 0 0 0 0
0



jan fev mar abr mai … Entregáveis 

Gerência Geral 

Gerência de Comunicação 

Executivo/ Gestor 

Retorno do 
Investimento em 

Comunicação 

- Indicadores 
financeiros e 

não-financeiros de 
eficácia e eficiência 

 
- Comunicação 
Institucional 

integrada 

-Diretrizes de 
investimento de 

recursos 
 

- Diretrizes de 
objetivos e metas 

 
- Guidelines para o 

planejamento 
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