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STUTZ, Marcus. Planejamento de comunicação no Instagram. 2019. 39. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) – Anhanguera, 
Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

As redes sociais estão cada vez mais se mostrando úteis na comunicação entre as 
empresas com seu público, e além de ser uma ferramenta de rápido acesso, é 
possível aproveitar esse tipo de mídia como meio de relacionamento com clientes e 
de captação de sugestões, elogios e críticas dos mesmos.  Este trabalho foi 
desenvolvido com o foco na área do marketing digital, com ênfase na utilização do 
Planejamento de Comunicação, com o objetivo de elaborar uma melhor 
comunicação entre a empresa e seu público alvo, A metodologia empregada neste 
trabalho foi a pesquisa bibliográfica. Os resultados permitiram chegar a uma 
conclusão, e responder à pergunta problema desse trabalho, que era de que forma a 
aplicação do Planejamento de Comunicação no Instagram pode contribuir para a 
organização, definição de público alvo, aumento do alcance. A empresa deve 
investir em métodos no qual a comunicação seja elaborada de forma inteligente, 
exigindo uma boa gestão que entenda como fazê-la nas redes sociais de forma 
sequencial, sempre gerando maior valor e adequação com seu cliente.  
 

Palavras-chave: Comunicação; Marketing Digital; Instagram; Planejamento; 

Influência. 

  



STUTZ, Marcus. Instagram communication planning. 2019. 39. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) – Anhanguera, 
Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

Social networks are increasingly proving useful in the communication between 
companies with their public, and besides being a quick access tool, it is possible to 
take advantage of this type of media as a means of relationship with clients and of 
capturing suggestions, praises and criticisms of them. This work was developed with 
a focus on the area of digital marketing, with emphasis on the use of Communication 
Planning, with the aim of elaborating a better communication between the company 
and its target public. The methodology used in this work was the bibliographic 
research. The results allowed to reach a conclusion, and to answer the problem 
question of this work, which was how the application of Communication Planning in 
Instagram can contribute to the organization, definition of target audience, increase 
of scope. The company must invest in methods in which the communication is 
elaborated in an intelligent way, demanding a good management that understands 
how to do it in social networks sequentially, always generating greater value and 
adequacy with its client. 
 
 

 

Key-words: Communication; Digital marketing; Instagram; Planning; Influence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Assim como na Internet, os meios de comunicação e as estratégias para 

divulgar sua marca ou pessoa evoluíram, e o que era eficaz antes, pode não ser eficaz 

atualmente. Por isso, muitas formas de Marketing e publicidade passaram a ser 

reformuladas. A partir dessa questão, este trabalho de conclusão de curso visa a 

explicar como o planejamento de comunicação atua de forma a melhorar a 

comunicação na plataforma do Instagram. 

Estamos vivendo um momento de mudança constante, com novas 

consolidações de plataformas de comunicação. Assim, a abordagem desse tema 

partiu de reflexões abordadas ao longo da vida acadêmica do autor que, durante o 

período acadêmica, se questionou sobre o assunto, tendo percepção de que há 

poucos trabalhos científicos brasileiros voltados ao tema. Deste modo, este trabalho 

visa colaborar com auxiliar outros acadêmicos e gerar conhecimento ao autor.  

Com o avanço e a criação de novas plataformas de comunicação, o 

relacionamento de marcas e pessoas têm se manifestado mais presente e mais 

verdadeiro. Com isso, novos profissionais surgiram, como os influenciadores digitais, 

que fazem por muitas das vezes a ligação entre público e marca. Através disso, o 

tema abordado visa também estabelecer um meio de comunicação mais coeso entre 

esses profissionais e seu público, já que os mesmos são apenas conectores entre as 

marcas e o público alvo. 

 Ao se estabelecer que as marcas e os influenciadores têm como razão 

final impactar seu público alvo com ações, o planejamento de comunicação se torna 

uma ferramenta essencial de comunicação, pois os mesmos trabalham de forma 

interligada para se comunicar com o seu público. Desta forma, o planejamento 

comunicação aplicado na mídia digital pode contribuir de maneira positiva ou negativa. 

Desta maneira, este trabalho visa auxiliar a utilização do planejamento de 

comunicação no Instagram ajudam na comunicação entre marcas e público alvo. 
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2. CONCEITO DE MARKETING 

 

A forma de se fazer Marketing vem mudando aos anos é preciso entender as 

mudanças constantes que o mercado vem sofrendo (GABRIEL,2010) mas é 

imprescindível não se esquecer dos principais conceitos para o entendimento pontos 

da pesquisa, visto que eles são aplicados também na plataforma do Instagram. 

O marketing segundo a  AMA (Association Marketing American), citada por 

Churchilr Jr. e Peter (2000), conclui que o marketing é o processo de planejar e colocar 

em prática a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de 

ideias, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais, desta forma, compreende-se que o cliente é  o objeto essencial do 

marketing, a percepção e compreensão de suas necessidades é um componente 

primordial para uma boa estratégia, sendo assim para um bom planejamento é 

imprescindível a avaliação de quem é o seu cliente, a recolha de dados sobre o 

mesmo, sempre a fim de se conectar e criar laços com seu público alvo, tendo em 

vista que esses dados são os principais para uma boa elaboração de estratégia no 

Instagram.  

De acordo com Faculdades Bom Jesus (2002, p,12) “o marketing é uma via de 

duas mãos entre o mercado e as organizações, em que estas buscam no mercado 

informações sobre seus desejos e necessidades, recebendo como retorno, nesta 

primeira fase as informações”. Com isso fica possível afirmar que o marketing não 

gera a necessidades de consumo, mas as identificas e apresenta elas para o seu 

público alvo de forma que assim possam ser saciadas, concedendo informações 

necessárias para a compra e satisfação do consumidor. Tendo em vista que o 

marketing possui a função de identificar através de ferramentas as necessidades dos 

seus consumidores e supri-las. 

Rocha (1999), define o marketing como uma função gerencial, que busca 

ajustar a oferta da organização a demandas específicas do mercado, utilizando como 

ferramental um conjunto de princípios e técnicas. Sendo assim podemos perceber que 

é necessário se colocar condizente ao que seu público procura, analisando o 

comportamento e interesses para traçar o perfil de comunicação do seu público antes 

mesmo de lançar quaisquer campanhas digitais. 

Contudo, o conceito de marketing não fica restrito apenas a função 

organizacional, segundo apresentado por Kotler e Keller (2006), podemos estabelecer 
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definições diferentes de marketing sob as perspectivas gerenciais e sociais, ou seja, 

além de ter a função empresarial, o marketing aplicado através do Instagram possui 

essa linguagem bem clara e concisa, através de diferentes ferramentas oferecidas 

pela plataforma, o marketing também é um processo social, e nele indivíduos ou 

grupos de pessoas tem a capacidade de obter aquilo que necessitam ou desejam por 

meio da relação de oferta e demanda de bens e serviços. Conclui-se então, que 

entender e atender o público ao qual se deseja atingir é o objetivo do marketing. 

O marketing Digital engloba todos os aspectos relacionados a um produto ou 

serviço até a satisfação do consumidor. Necessitando então, da antecipação referente 

às mudanças do mercado e prevendo como atendê-la, sem descartar as alterações 

que abrangem as ofertas para competição em um mercado com constantes 

modificações (VAVRA, 1993). Nesse contexto, o marketing digital tem a função de 

compreender e trabalhar com e sem alterar a realidade do produto ou serviço, oferecendo 

informações pertinentes para cliente, com base no ponto de vista do mercado. 

Não há como definir o surgimento do marketing, pois o mesmo existe desde as 

primeiras trocas e vendas que eram realizadas nas antigas civilizações, o que sempre 

está em mudança é a forma como elas são feitas. A forma de comunicação e 

divulgação das possíveis vendas, tinham como objetivo mostrar e destacar o valor do 

referido produto ou serviço para seu cliente potencial, assim como ocorre hoje. A 

definição atual de marketing da AMA (2004) incorpora a filosofia da orientação ao 

mercado, ao indicar que:  

“Marketing é uma função organizacional e uma série de processos para 
a criação, comunicação e entrega de valor para clientes, e para o 
gerenciamento de relacionamentos com eles, de forma que beneficie a 
organização e seus investidores".   

As estratégias de marketing são de grande importância para qualquer marca. 

Kloter (2001) define marketing como uma atividade que por função tem de identificar 

as necessidades do consumidor, focar nos mercados-alvos e planejar produtos e 

serviços que atendam a esses mercados. Desta forma vemos como o marketing age 

de maneira a selecionar seu público alvo, entender quais são suas necessidades e 

traze-los uma solução condizente ao seu problema, com uma comunicação referente 

aquele público. Kotler e Keller (2012, p.03) afirmam que “o marketing envolve a 

identificação das necessidades humanas e sociais. Uma das mais sucintas e melhores 

definições de marketing é a de suprir as necessidades gerando lucro [...]”. Conclui que 

o marketing quando aplicado corretamente, supre a necessidade do seu consumidor 
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porém não deixa de lado o ganho financeiro, com isso o marketing tem desempenhado 

um papel essencial no crescimento de empresas, produtos e serviços pois as áreas 

administrativas e outras não terão sentido caso haja procura para produtos que não 

gerem lucros, podemos ver que o marketing é uma engrenagem primordial para o 

funcionamento de um negócio, e deve ser utilizado de forma coesa e previamente 

planejada.   

Um plano estratégico possui em seu centro o composto de marketing, ele foi 

criado em 1960, por E. Jorome McCarthy o composto de marketing consiste no 

desenvolvimento de estratégias em quatro áreas de decisão: produto, preço, 

distribuição (ou praça) e promoção, mais conhecidos como os “quatro P’s de 

Marketing”.  (CZINKOTA et al, 2001, p. 31). Tendo isso em vista o composto de 

marketing traz quatro ferramentas estratégicas de grande valor, diferente do composto 

do marketing digital que apresenta os “oitos P’s” para identificar e suprir uma 

demanda, definir um valor e informar o público sobre os aspectos do produto ou 

serviço, com essas ferramentas em conjunto com as ferramentas da plataforma e 

possível traçar um planejamento mais assertivo. 

Cobra (1992, p. 43) ressalta que, para satisfazer às necessidades dos 

consumidores, é preciso que os produtos ou serviços a serem ofertados tenham boa 

qualidade, que as características atendam aos gostos dos consumidores, com boas 

ações de modelos e estilos, com nome atraente de marca, acondicionados em 

embalagens sedutoras, em variados tamanhos de produtos, com serviços e quantias 

aos usuários que proporcionem adequados retornos financeiros à organização. Com 

isso vemos que não é necessário somente um bom direcionamento, mas sim que o 

produto sou serviço tem que ser atraente, deve haver um estudo de cores, de 

linguagem o produto ou serviço deve conversar visualmente com o estilo e gosto do 

seu público alvo. 

 As decisões de produto abrangem diversos assuntos, como o desenvolvimento 

de novos produtos, a composição da marca, da embalagem, a rotulação e o 

gerenciamento estratégico dos produtos ao longo do seu ciclo de vida. (CZINKOTA et 

al, 2001). Com isso podemos ver que o Marketing aplicado no Plataforma do 

Instagram não só são pesquisa de reconhecimento de público, mas sim o 

gerenciamento de como sua comunicação é feita, de que forma visual a marca irá se 

comunicar, tendo em vista todo um planejamento sobre o que influencia seu cliente é 

o que influencia o mercado, para assim desenvolver uma comunicação mais direta e 
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concisa com o mesmo, além de planejar o que atrai o público visualmente, isso pode 

ser feito através de postagens direcionadas ou até mesmo um feed mais planejado 

visualmente. 

Na interpretação de Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20), o elemento produto 

refere-se “ao que os profissionais de marketing oferecem ao cliente”, com o propósito 

de troca. Tendo em vista que preço pode ser diferente de valor, pois nem sempre 

através da rede social a empresa venderá um produto material, preço é algo 

quantitativo já valor é algo que muitas das vezes não pode ser mensurado. 

 As decisões de preço devem, segundo Czinkota et al (2001, p. 31), “apoiar a 

estratégia de marketing de um produto; realizar as metas financeiras da organização; 

e ajustar-se às realidades do ambiente do mercado”. Para Churchill Jr. e Peter (2005, 

p. 20), o elemento preço está relacionado “à quantidade de dinheiro ou outros recursos 

que os profissionais de marketing pedem por aquilo que oferecem”. Cobra (1992, p. 

43) afirma que é preciso que o preço, “divulgado pelas listas de preços a clientes e a 

consumidores, seja justo e proporcione descontos estimulantes à compra dos 

produtos ou serviços ofertados, com subsídios adequados e períodos (prazos) de 

pagamento e termos de crédito efetivamente atrativos”.  As decisões acerca de preço 

e valor são responsabilidades do profissional de Marketing, o mesmo tem que criar 

um planejamento direcionado a desenvolver um momento ou lugar, para que o preço 

do produto ou serviço seja condizente, sem iludir ou enganar o público, fazendo com 

que assim os consumidores passem a desejar e adquiram os produtos ou serviços 

oferecidos.  

Os meios de marketing, por sua vez, “são as redes de organizações que 

movimentam um produto desde o produto até o seu mercado pretendido”. (CZINKOTA 

et al, 2001, p. 33). Entende-se que a plataforma Instagram é um forte meio de 

marketing, pois possui ferramentas necessárias para segmentar o público, e 

direcionar o consumidor até a compra ou desejo do produto ou serviço pretendido.  

No entendimento de Cobra (1992, p. 44), a distribuição “precisa levar o produto 

certo ao lugar certo através dos canais de distribuição adequados, com uma cobertura 

que não deixe faltar produto em nenhum mercado importante”, encontrando para isso 

fábricas, depósitos, distribuidores e dispondo de um registro de estoques para 

preencher as necessidades de consumo através de recursos de transporte 

apropriado, porém com o advento da tecnologia esse pensamento se torna antiquado, 
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pois hoje muitos segmentos trabalham de forma a não ter estoque físico ou trabalham 

tendo como base os pedidos recebidos.  

Os elementos que fazem parte do composto promocional são: publicidade, 

vendas pessoal, relações públicas e a promoção das vendas. (CZINKOTA et al., 

2001). No entender de Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20), o elemento promoção ou 

comunicação “refere-se a como os profissionais de marketing informam, convencem 

e lembram os clientes sobre produtos e serviços”. A partir da análise do 

comportamento do consumidor, a organização poderá trabalhar com o composto de 

marketing, procurando assim, adaptar-se ao mercado, ao desenvolver produtos 

específicos que atendam as diferentes necessidades dos seus clientes (GADE, 1998). 

Sendo assim através da Plataforma digita é possível fazer uma análise mais rápida e 

objetiva, tendo em vista que a própria plataforma lhe oferece os recursos necessários 

para a segmentação e ferramentas otimizadas para a promoção da mesma. 

Sendo uma função organizacional, o conhecimento e aplicação do conceito de 

marketing devem permear todas as áreas da organização. O propósito fundamental é 

a criação de valor para os clientes, primeiro passo para maximizar satisfação, 

conquistar a confiança, o comprometimento e a predisposição à manutenção do 

relacionamento. 
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3. A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO NO 

INSTAGRAM 

 

3.1 Instagram 

O aplicativo Instagram surgiu para o público no dia 6 de outubro de 2010. Foi 

desenvolvido pelos engenheiros de programação Kevin Systrom e o brasileiro Mike 

Krieger, cuja intenção era resgatar a nostalgia do instantâneo provocado pelas 

câmeras fotográficas de filme, cujas fotos revelavam-se no ato do disparo 

(PIZA,2012). 

Por ser simples e visual, muitos influenciadores digitais e marcas utilizam o 

Instagram, divulgando seus produtos e seus serviços, através de imagens (SAMMIS 

et al., 2016). Por ser uma rede social acessível a todos, a partir do momento que 

realizam o seu cadastro, o Instagram revela o seu potencial ao possibilitar o 

compartilhamento de fotos, publicações, vídeos com seus seguidores, onde pode ser 

partilhado até mesmo em outras redes sociais. Esse alcance não se aplica somente á 

pessoas, mas para as marcas também, tornando-se, não apenas uma rede social 

secundaria, mas algo que deve tornar-se parte do planejamento de comunicação da 

empresa. Estima-se que 67% das grandes marcas mundiais estão utilizando o 

Instagram como forma de aumentar a sua visibilidade, atingindo mais de 100 milhões 

de usuários da rede (SOFIA, 2018). Tendo esses dados hoje se torna obrigatório a 

utilização da plataforma para fazer uma comunicação com seu público.  

Além de publicar a foto, também é possível dar um título, inclusive com o uso 

de hashtags, colocar filtros através do próprio aplicativo, publicar pequenos vídeos e 

ainda, mais do que postar no Instagram, é possível compartilhar simultaneamente em 

outras redes sociais (PIZA, 2016). Ou seja, esta rede surgiu para proporcionar 

interação aos usuários, através de imagens, sendo que “os melhores feeds do 

Instagram capturam instantaneamente momentos da vida cotidiana ou um estilo de 

vida, com composição fotográfica inteligente, edição qualificada e conteúdo temático 

cuidadosamente organizado” (SAMMIS et al. 2016, p.89)10. Por ser possível a 

publicação de fotos, vídeos e escritas a Publicidade vê no Instagram uma plataforma 

repleta de possibilidades, o planejamento de comunicação se torna necessário para 

um alinhamento do feed de forma harmônica e bem centralizado com seu público, e o 
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planejamento de comunicação dá o direcionamento necessário para essas 

publicações. 

Cada vez mais marcas e pessoas percebem o poder da ferramenta, que tem 

alcance a diversos públicos, idades e classes sociais, fazendo com que a modalidade 

se torne cada vez mais usual para promover seu produto ou serviço. Tornou-se 

atraente por sua forma simplificada e gratuita e de fácil acesso, ligando o produto ao 

cliente, através de suas postagens e marcações, favorecendo o poder da marca em 

questão. 

Segundo Sofia (2018), existem muitas marcas que, devido aos números de 

seguidores, acabam realizando a promoção, divulgação e patrocínio de suas 

empresas, o que torna cada vez mais rentável a criação dos perfis comerciais das 

empresas. A notoriedade no Instagram se tornou de suma importância para qualquer 

empresa que queira ser notada por seus usuários, que se tornarão possíveis 

compradores e utilizadores de seus serviços, com grande chance de se potencializar 

como uma grande marca, seja ela de qualquer segmento. 

Com isso, percebe-se que as empresas precisam repensar seus objetivos de 

marketing e dedicar parte de seus esforços de engajamento ao Instagram, para assim 

divulgar sua marca, acompanhar os resultados, através de ferramentas como as 

hashtags, cliques em links, curtidas e comentários e, ainda, sem fugir do orçamento 

(SAMMIS et al., 2016). Se faz necessário um planejamento, analise e entendimento 

dos resultados conquistados em todo o decorrer da campanha, a plataforma é uma 

das formas de comunicação da marca, mas para que essa comunicação seja bem-

feita nessa nova base midiática, deve se ter um planejamento bem estruturado. 

 

3.2 Planejamento de Comunicação 

 

A Publicidade e Propaganda está presente na vida de todos nós, de tal maneira 

que muitas das vezes nem percebemos que estamos lidando com ela, pois ela se 

apresenta de diversas formas, e muitas das vezes de maneira mais sutil.  

Ryan (2014) defende que fatores como apelos sensoriais, histórias, chamadas 

para atenção, entre outros, tem um poder tão poderoso a ponto de mudar o mundo. 

O mesmo autor nos diz que a comunicação publicitaria se baseia na influência de 
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pessoas, de forma que a mesma persuadi, seja na escolha de uma compra, ao clicar 

num site, visitar um lugar etc. Nos dita de forma que inconsciente como agir ou qual 

decisão devemos tomar. Com isso vemos que a comunicação no meio digital, dentro 

de uma plataforma de social media, e de grande relevância, pois a ferramenta 

apresenta todos os recursos para uma comunicação impactante, tendo como meios 

para isso vídeos, fotos e textos. 

Se a prática publicitaria tem como objetivo alterar a perspectiva sobre a função 

básica dos objetos, levando o consumidor a enxergar o produto ou serviço a mais do 

que apenas a sua função básica, ela tem também por natureza o compromisso de 

despertar o interesse do mesmo, de modo que este encontre, de alguma forma, mais 

valor no produto ou serviço adquirido. Sendo assim toda a atividade da indústria da 

propaganda se baseia na procura de mais valia de um produto (DUNN; WATSON, 

1967). Deste modo, ao tratarmos de comunicação publicitaria, sendo ela moderna ou 

antiga, devemos tratá-la sob a ótica de seu princípio clássico que tem como objetivo 

atribuir aos bens um sentindo simbólico para conquistar o consumidor. Desta forma 

os objetos que consumimos e usamos deixam de ser apenas simples objetos e 

passam a ser veículos de informação sobre o tipo de pessoa que somos ou 

gostaríamos de ser (VESTERGAARD; SCHRODER, 1996, p.5). Com isso a 

comunicação em redes sociais, deve ser feita de modo que utilize fotos e textos sobre 

a utilização da marca ou produto, a comunicação não deve ser em si sobre o produto 

ou marca, mas sim sobre o valor que aquele objeto ou serviço possui. 

O planejamento de comunicação tender assimilar seu produto a uma imagem, 

cujo objetivo é despertar a percepção de uma vantagem extra vinculada a este, 

diferenciando assim dos demais vendidos por seus concorrentes, que são muitas 

vezes iguais, ou quase iguais quanto ao seu valor de uso material (VESTERGARRD; 

SCHRODER, 1996, p171). Tendo isso em base, o produto ou serviço sempre deve 

ser veiculado na plataforma sendo acompanhado de um sentimento ligado 

diretamente a ele, agregando assim um valor não mensurável ao produto por exemplo:  

Um tênis ao ser vendido ou ofertado na plataforma pode ser veiculado junto com a 

sensação de esporte ou lazer, ao invés de uma imagem somente do produto, deve 

ser utilizada uma imagem do produto sendo utilizado dentro do contexto da marca. 

Deste modo, a lógica da publicidade, tem como base a proposta de Lewis, feita 

em 1989, onde as empresas trabalham com a atenção, interesse e desejo das 

pessoas. (COHEN, 1987). A marca ou usuário deve se conectar com seu público, a 
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plataforma não funciona apenas como uma forma de venda, mas sim com a troca de 

interesse e o despertamento dos desejos. 

Na nossa realidade somos abordados constantemente por informações 

publicitarias, e, portanto, não é de se espantar que esta prática também ocorra nas 

redes sociais. E como observamos por meio das características do Instagram, e seu 

potencial de comunicação rápida com um enorme público, este se torna interessante 

para a publicidade e para um planejamento de comunicação mais eficaz.  

Além deste fator, os custos que se tem com o Instagram são extremamente 

baixos comparados aos custos que se teria para tentar atingir o mesmo número de 

pessoas através do uso da comunicação publicitaria tradicional das mídias fortes, seja 

revista, jornal ou televisão.  

Os baixos custos dos anúncios online e a oportunidade que qualquer marca 

tem em se tornar um usuário em rede social e, consequentemente, relacionar-se com 

quem quiser, facilitou a sua inserção na vida cotidiana do público, dando um toque 

mais intimista à relação. 

O contato da marca com o seu público através do aplicativo ainda tem um 

caráter mais informal e natural, no qual a percepção e aceitação por parte do receptor 

e muito mais forte. Os usuários do Instagram absorvem a informação como uma forma 

de publicidade indireta, quando por exemplo, um atleta ou formadores de opinião em 

geral, publicam fotos ou vídeos utilizando um produto como se este fizesse parte do 

seu dia a dia e o estivessem escolhidos por vontade própria, ou então como sendo 

parte de seu sucesso e bom desempenho. 

 Este tipo de exposição está relacionado a percepção da informação recebida, 

de maneira indireta as pessoas estão mais dispostas a absorver a mensagem. 

(BIRKNER, 2014). Desta maneira, o trabalho de comunicação da marca dentro do 

Instagram não é feito apenas por parte direta da mesma, mas também por outros 

perfis que através de suas próprias publicações expõe a marca de maneira indireta 

ao cliente. 

O Instagram se mostra muito efetivo para a comunicação devido ao modo que 

as informações circulam dento do aplicativo. Fotos e vídeos são formas poderosas de 

transmitir uma mensagem ou ideia que se deseja passar, e por isso, a rede se trata 

de um meio em que as marcas podem encantar seu público, afinal está se lidando 

com imagens, as quais atuam com o imaginaria das pessoas. (BIRKNER, 2014), com 
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isso o planejamento de comunicação e feito de maneira a complementar toda a ordem 

de marketing da marca ou serviço. 

A respeito do Instagram, Gonzales (2011) diz que este permite que as 

publicações se separem dos atributos do produto e se aproximem mais do marketing 

de engajamento, possibilitando vincular uma marca a sentimentos e ideias de maneira 

muito mais poderosa. Desta forma, muitas empresas que já estão presentes em outras 

redes sociais também fazem uso do Instagram, para que seus fãs e público possam 

enxergar melhor dento de suas vidas cotidianas (LAURENT, 2012). Entende-se que o 

a comunicação dentro do Instagram tem como objetivo apresentar os valores do 

produto e serviço, transmitir a emoção do mesmo, apresentar a experiência que a 

marca propõe para o público, dessa forma a comunicação se faz presente de maneira 

a relacionar o sentimento a marca.  

Podemos ver como o planejamento de comunicação funciona, e vemos que o 

mesmo engloba não só o meio digital, mas o meio tradicional de comunicação, a 

ferramenta por se comunicar mais diretamente com seu usuário ainda fortalece a 

emoção de proximidade entra marca e usuário. 

Não podemos esquecer que para poder explorar as qualidades da 

comunicação do Instagram de uma maneira mais eficiente, é necessário que a marca 

ou individuo, além de conhecer bem o seu público, domine as diferentes táticas de 

publicação, entenda os mecanismos de busca e conheça as regras de condutas e 

funcionalidades presentes dentro do aplicativo, além de integrar o seu uso a outros 

meios de comunicação, mantendo um controle e monitoramento de dados e ações. 

Tendo este conhecimento a marca aumenta as chances de ser encontrada, vista e 

consumida dentro do Instagram, aumentando a sua exposição na referida rede, 

gerando assim um possível aumento no número de seus seguidores ou do seu ROI 

(Retorno sobre Investimento). 
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4. APLICAÇÕES DO PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO. 

 

De acordo com Argenti (2006), a comunicação é fator essencial na formação 

da reputação de uma organização, além de ser responsável pela fidelização do 

público. Para isso, ressalta a importância de saber comunicar de acordo com cada 

ambiente, observando os recursos disponíveis em cada um deles. Com isso, um bom 

planejamento de comunicação permite que as marcas estabeleçam uma troca 

constante de informações com seu público, obtendo uma interação com eles, 

possibilitando assim um feedback e uma pluralidade nas ações de relacionamento.  

O processo se torna fundamental no estabelecimento relacionamentos. Pois 

articular a comunicação estratégica requer considerar os espaços, os públicos e os 

diálogos estabelecidos, agregando assim personalidade e transparência nos 

processos comunicacionais das/nas organizações, estruturando os processos 

comunicacionais de acordo com o suporte socio-técnico em potencial para atender às 

estratégias propostas. As tecnologias digitais potencializam as formas de 

comunicação das organizações. Agir estrategicamente nos devidos espaços, com os 

recursos disponíveis, exige conhecimentos teóricos, técnicos práticos dos 

profissionais, os quais precisam ser constantemente (re)atualizados nessa conjuntura. 

Nesse cenário, “as empresas que desejam abraçar essa nova tendência devem 

abrir espaço para essa necessidade e ajudar os consumidores a se conectarem uns 

aos outros [...]” (Kotler, 2010, p.38). Levando em consideração principalmente os sites 

de redes sociais, os planejamentos visuais e de comunicação deve possuir valores 

significantes para a aplicação e consolidação das marcas no novo meio midiático. 

Como valores apropriados para o capital social, a visibilidade (decorrente da própria 

presença na rede social), a reputação (uma percepção qualitativa, a forma como os 

outros usuários veem alguém), a popularidade (relacionada ao número de conexões 

que se tem na rede social) e a autoridade (referente à influência da maca sobre o 

público) e conversão (Objetivo alcançado). 

A dedicação dessas questões é fundamental para a geração e 

acompanhamento das principais métricas que o marketing digital tem a:  visibilidade, 

influência, engajamento e conversão (MACEDO, 2014) também vistas como 

indicadores de valores construídos na rede (RECUERO, 2009). Dessa forma é 

possível analisar o planejamento e obter seus resultados de forma mensurável. 
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A visibilidade se refere à capacidade de alcance do conteúdo exposto, sendo 

uma medida relacionada à audiência, tamanho do público atingido, volume e 

frequência (SOUZA, 2009). Dessa maneira se entende que o conteúdo exposto tem 

que ser relevante ao público, e tratar de uma conversa clara e consistente, para que 

não ocorra um duplo sentido ou uma conversa não direcionada para com seu público, 

seja nas publicações de produtos e serviços que sejam condizentes com a realidade 

oferecida, ou nos textos publicados abordando as características dos mesmos. 

De acordo com Macedo (2014, p. 32) entender quem são e quantas são as 

pessoas alcançadas “é fundamental para que se possa haver efetivamente 

planejamento e um correto direcionamento de conteúdo”. Pode ser medida pelo 

número de acessos, visualizações, fontes de tráfego, seguidores ou fãs que um blog 

ou perfil obtém. Deste modo no meio digital ainda é possível saber quantas pessoas 

viram uma única imagem da campanha, e com isso mensurar qual comunicação está 

dando mais resultados, e com isso saber qual postura ou rumo a comunicação deve 

tomar com seu público alvo. 

Ainda que alcance um grande público é necessário mensurar o quanto tal 

público pode ser influenciado nas ações de audiência. A influência relaciona-se com 

a autoridade de quem publica, ou seja, sua reputação. Essa medida tem o objetivo de 

indicar, por exemplo, o quanto as suas postagens tem influência sobre o público, e 

mesmo o papel de determinados usuários/influenciadores na audiência e formação de 

opinião de um grupo. Já existem serviços que se utilizam de algoritmos capazes de 

gerar pontuação de reputação automática, baseado em comentários e interações dos 

usuários em relação a um influenciador (SILVA, 2013).  Sendo assim o número de 

usuários, leitores e interessados que se alcança é importante para que o conteúdo 

gerado obtenha o mínimo de entrosamento e interação do público com o público. O 

engajamento pode ser visto como uma audiência de qualidade uma vez que indica 

uma ‘reação’ do usuário frente ao conteúdo. Com isso o conteúdo deve ser além de 

significativo para o público, deve ser um meio de conteúdo entre os usuários da 

plataforma, criando assim um engajamento orgânico. 

As medidas de engajamento são os principais indicadores de desempenho seja 

de sucesso ou falha das campanhas de marketing digital (SILVA, 2013). O número de 

vezes que uma publicação é compartilhada, os comentários e recomendações de 

leitura que recebe, em quais produtos fotos as pessoas clicaram, quanto tempo 

passaram em cada página, quais produtos compraram, como chegaram até seu perfil 



20 
 

ou site, quais os interesses em comum do seu nicho de mercado, o que procuram na 

internet, taxa de cliques e o custo por clique, o custo de aquisição por cliente e outras 

possibilidades a mais, esses são alguns exemplos de medidas de engajamento. 

Por fim, tem-se as métricas de conversão, com função de medir resultados e 

eventos relevantes, geralmente são quantitativas e baseadas em metas (MACEDO, 

2014). As visitas que o website do periódico ou determinado artigo recebe originadas 

de pesquisas realizadas no Google podem ser consideradas de conversão de 

pesquisa. Tais visitas relevam o quanto o conteúdo é atrativo em relação aos demais 

itens do resultado de busca (VOLMMER; PRECOURT, 2008). Desta forma e possível 

mensurar a forma que o usuário chegou até a sua postagem, o caminho que o mesmo 

trilhou até chegar em sua marca, com isso é possível fazer um planejamento 

especifico focado no caminho que foi feito, afim de atrair mais usuários até seu produto 

ou serviço. 

Segundo o autor Conrado (2011, p.77) “[…]o Google mantém seus usuários 

conectados a uma conta do Gmail e, assim, consegue monitorar continuamente todos 

os passos de cada um deles. ” Através do Google Analytics podemos mensurar o 

número de visitantes da página, quantos acessos em determinado período, bem como 

saber a localização na qual o visitante fez o acesso, além de dados como sexo. Já no 

Google Adwords a empresa tem a análise sobre o retorno do investimento em 

divulgação, através de métricas como CPM (Custo por Mil) e CPC (Custo por Clique) 

(MARTINS, 2018). Com isso além de analisar o caminho feito pelo usuário, podemos 

analisar quem é o usuário, qual o sexo, localidade, obtendo assim cada vez mais 

informações para complementar a campanha e conversar melhor com o seu público. 

No início do século XX, o indicador financeiro ROI (do inglês, return on 

investment ou retorno sobre o investimento) foi desenvolvido, juntamente com outros 

indicadores financeiros; e passaram a ser empregados por grandes empresas a fim 

de medir o desempenho financeiro destas organizações (JOHNSON, 1991),  sendo 

assim, percebe-se que o ROI é uma ferramenta muito importante para o marketing 

digital e utiliza as métricas para obter o retorno sobre o investimento, ou seja essa 

métrica corresponde ao lucro ou perda obtidos após uma campanha. Uma métrica 

pressupõe a relação entre duas variáveis que devem ser comparadas a determinado 

parâmetro previamente estabelecido, em um dado período ele corrobora, dizendo que 

no marketing digital é possível identificar todos os números de retornos de campanha, 
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em cada detalhe, sendo assim possível analisar e contabilizar todo o planejamento 

feito. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente Trabalho teve por objeto principal estudar o Planejamento de 

Comunicação no Instagram. A partir da abordagem dos pontos foi possível elaborar 

um guia de ação focado nas táticas trazidas pelos autores no referencial teórico 

contemplando as práticas relacionadas ao uso do Instagram. Vale ressaltar que por 

ser um ambiente de constante mudança provavelmente alguns dados e 

conhecimentos trazidos acerca da ferramenta possam já estar desatualizados.  

Como vimos no segundo capitulo, a forma de se fazer marketing vem mudando 

e se adaptando aos meios digitais. Nesse contexto o Marketing Digital, serve como 

uma forma de se comunicar através das plataformas online. As estratégias 

exemplificadas permitiram comprovar que o Instagram pode ser considerado uma 

eficiente ferramenta a ser utilizada no desenvolvimento de ações que intensifiquem o 

contato entre a marca e o consumidor. A comunicação transforma-se neste novo meio 

e busca a criação de um relacionamento embasado no emocional e na confiança, mas 

ainda assim almeja a venda buscando estar presente na vida de seus consumidores, 

tem foco na acessibilidade, como foi pontuado ao aplicar o método do marketing dos 

4 P’s na estratégia veiculada no Instagram. 

No terceiro capitulo vimos que a comunicação dentro do meio digital tem um 

grande poder de alcance com um baixo custo, em comparação com os meios 

tradicionais de comunicação, e que a aproximação da marca com o publico alvo 

acontece de forma mais natural. Visto que a comunicação dentro do Instagram tem 

como objetivo apresentar os valores do produto e serviço, transmitir a emoção do 

mesmo, apresentar a experiencia que a marca propõe para o público, dessa forma a 

comunicação se faz presente de maneira a relacionar o sentimento a marca, com isso 

o público tem o poder de opinar e conversar com a marca de maneira mais direta 

gerando assim mais engajamento para a campanha realizada. 

No quarto e último capitulo objetivo  do presente trabalho foi atingido por meio 

da elaboração de um guia de ações relacionada as formas de se aplicar e conferir os 

resultados do planejamento de comunicação dentro da plataforma como visibilidade, 

reputação, popularidade, autoridade e conversão. Este guia abrange as táticas 

trazidas de maneira a mensurar a forma que o usuário chegou até a sua 

campanha disponibilizando-as de maneira sucinta para aumentar as chances de um 

melhor desempenho da comunicação no Instagram, auxiliando assim, a reduzir as 
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chances de erros e otimizar o uso da referida rede social para fins de relacionamento, 

posicionamento e pôr fim a conversão. Desta maneira o objetivo proposto no início do 

trabalho foi atingido com êxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

6. REFERÊNCIAS 

 

BIRKNER, Chirstine. The Art of Celebrity Endorsement: Speed enlists olympic 
athletes and artists in a charitable social media campaign. American Marketing, 
2014. 

COHEN, J.B. Attitude, affect and consumer behavior. In. B. S. Moore & A. 
M. Isen (Eds.), Effects and social criation. Cambridge: Cambridge University Press, 
1987. 

CHURCHILL, Gilbert A. e PETER J. Paul, Marketing Criando Valor para o cliente, 
2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

CHURCHIIL Jr, Gilberto A.; Peter, Paul. Marketing criando valor para os clientes. 
São Paulo: Saraiva, 2000, 2 ed. 

DUNN, S. WATSON, O. Publicidade y su papel en la mercadotecnia moderna. 
Mexico: Uteha, 1967. 

FACULDADES BOM JESUS. Marketing / Fae Business School. Curitiba, 2002. 
Coleção empresarial 3v. 

GABRIEL, Martha. Marketing na era digital: conceitos, plataforma e estratégias. 
São Paulo: Novatec Editora, 2010. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 12ª ed. São 
Paulo: 53 Pearson Prentice Hall, 2006. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de marketing. 14 ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2012.    
 
LAURENT, Oliver. The New Instagram. The New Yorker, 2012. 
 
LOSHIN, D. Developing Information quality metrics. DM Review. P 24-27, 2005. 
 
MACEDO, T. Métricas de marketing digital e sua aplicação nas ações de 
marketing das organizações: estudo de caso múltiplos. 2014. 119f. Dissertação 
(Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola 
de Administração, Programa de Pós-Graduação em Administração, Porto Alegre, 
2014.  
 
MILES, Jason G. Instagram Power: Construa sua marca e alcance mais clientes 
com o poder das fotos. McGraw-hill, 2014. 
 
ROCHA, Ângela da.; CHRISTENSEN, CarL. Marketing: teoria e prática no Brasil. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

RYAN, Damian. Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies 
forengaging generation. Logan Page Limited, 2014. 
 



25 
 

VAVRA, Terry G. Marketing de relacionamento (aftermarketing). São Paulo: Atlas, 
1993. 

VESTERGARD, Torben; SCHRODER, Kim. A linguagem da Propaganda. 2 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


