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SAVE THE DATE

12 a 13/08/2020
Valor investido: R$ 200,00



Cliques
e 

CPC (custo por
clique)

CL IQUES  NO L INK

33

CPC

R$ 18,26



Público CIDADE  DE  SÃO
PAULO
Tamanho dentro da

segmentação: 23.000 pessoas

SEGMENTAÇÃO
- Seguidores e não seguidores, sexo feminino apenas.

- Localização: Morumbi, Vila olimpia, Itaim, Brooklin,

Alto dos Pinheiros, Vila Madalena...

- Interesses: culinária (espanhola, grega, -

mediterranea, latina, vegetariana...), masterchef,

cook chef, receitas e livro de receitas, qualidade de

vida, bem-estar, mundo fitness E que tenham iphone

acima 8 plus.



Análise 
qualitativa

TEMPO DE  DURAÇÃO
ANÚNCIO

Muito curta.  Nesse caso o Facebbok se

esforça ao máximo para atingir as

pessoas e, obviamente, cobra mais caro

por isso. 

CPC

Quanto mais segmentado, maior o custo por clique.

Justifica-se segmentar ao máximo nesse caso, por ser

um público bem nichado. Pagamos mais caro e

trazemos o cliente CERTO! 



Análise 
qualitativa

NÚMERO DE  INSCR IÇÕES
- TOTAL: 234 RESPOSTAS

- Resultado patrocínio + trabalho orgânico.

- Em se tratando de patrocinio, muitas vezes o cliente vê o

anúncio mas efetua a ação que queremos posteriormente.

Então devemos analisar todas as váriáveis. Levando-se em

consideração o tempo que o anúncio ficou no ar, verba,

segmentação e nº de inscrições, podemos dizer que tivemos

um resultado satisfatório. 

ALCANCE

Trabalhamos com essa estratégia para alcançarmos

o máximo de pessoas possível dentro da localização

estabelecida x interesses. x orçamento.  Então,

tivemos um aproveitamento de 47% dentro do

potencial estabelecido o que foi muito bom levando

em consideração que o anúncio teve pouco tempo

para performar!



INSTITUCIONAL

18 a 21/08/2020
Valor total investido: R$ 200,00

SP

BH



Alcance
e 

Impressões
ALCANCE

54.969

IMPRESSÕES

76.739



Público SP/  BH
25 a 45 anos

Fem/Masc

SEGMENTAÇÃO
Não Seguidores

SP: pessoas que curtem carne, salada, culinário,

cooking show e afins. E que tenham lifestyle fitness e

de qualidade de vida (e afins).

BH: pessoas que curtem culinária, receita e afins. E

que tenham interesses em frutos do mar, legumes,

camrão, côco e etc.



Análise 
qualitativa

CPM

Utilizando a estratégia de reconhecimento de

marca, o custo por impressão médio foi de R$2,60.

Valor dentro dos padrões aceitáveis .

CPC

O custo por clique médio foi de R$ 5,65 . Valor um

pouco alto que deve-se ao fato de tentarmos

segmentar ao máximo para adquirir seguidores

reais e, também, por utilizarmos foto estática. O

facebook entrega melhor anúncios em formato

vídeo!



AUMENTO SEGU IMORES

Notamos um aumento de seguidores no período de

18 a 20 de agosto (dias em que os anúncios

estavam ativos), totalizando 300 novos fãs. Esse

número se deve a soma do trabalho realizado na

escola, institucional e orgânico.

Análise 
qualitativa

I NVEST IMENTO

Investir em anúncios institucionais se faz importante

para fortalecimento de marca, geração de novos leads

(potenciais futuros clientes), aquecer público já

existente para lançamento da escola.



ESCOLA DO CAPUTO
Período: 13 a 21/08/2020
Valor total investido: R$ 2.266,94
Total Campanhas: 17
Campanhas Feed: 6
Campanhas Story: 11
Cidades: SP, BH, RJ, GOIANIA, MIAMI
Estratégias de cobrança: impressão,
cliques no link e video thruplay
Estratégias de veiculação: alcance,
tráfego e visualizações de vídeo



CLIQUES NO LINK

18 campanhas 
Total de clqiues: 298

ALCANCE

66.599

IMPRESSÕES

113.284

TOTAL  GASTO

R$ 1.137,39



ALCANCE

3 campanhas 
 

CPM

R$ 5,54

CLIQUES NO LINK

31

TOTAL GASTO

R$ 269,40



VIDEO THRUPLAY
6 campanhas 

 
RESULTADOS

1.886

CL IQUES  NO L INK

87

TOTAL  GASTO

R$ 860,15

CPA

R$ 0,46

Cobrança é feita depois de 15s
exibição vídeo !



MELHORES PERFOMANCES



DESEMPENHO 
POR CIDADE Considerando que o objetivo

geral da campanha é levar o

cliente até o site:

BH

Em termos percentuais foi a

cidade que mais clicou no link

anunciado.



ANÁLISE QUALITATIVA
CAC (CUSTO POR  AQU IS IÇÃO CL IENTE )

Cada cliente novo nos custou o investimento de R$ 76,00.  Tendo em vista que

esse valor significa 22% do valor do produto vendido, podemos afirmar que foi

muito BOM para a primeira experiência. O objetivo é sempre diminuir esse

métrica.

C IDADES

Analisando a performance das cidades, podemos afirmar que os anúncios

veiculados no RJ tiveram um bom desempenho apesar de terem sido pausados.

Assim, vale um investimento de verba nessa cidade, pois seu potencial não foi

totalmente explorado.



ANÁLISE QUALITATIVA

RESULTADOS NÚMER ICOS

Em termos absolutos, os resultados dos anúncios foram aquém das nossas

expectativas. 

ESTRATÉGIA  DE  VENDA

Planejamento, execução a risca das ações do calendário nas datas propostas e

pensar no plano de comunicação aliado as etapas do funil de vendas se faz

imprescindível. Assim, a verba gasta com patrocínio se torna mais assertiva e

rentável.



ANÁLISE QUALITATIVA
T I PO DE  M ÍD IAS

O anúncio veiculado com o vídeo da coxa e sobrecoxa de frango (receita de

família) teve um resultado superior aos outros. Devemos utilizar essa estratégia

novamente. 

BH  X  SP

Os anúncios de BH performaram melhor como era de se esperar devido ao fato da

maioria da audiência residir nessa cidade.



Consideração Final

O sucesso do Marketing Digital é o somatório

de ações bem pensadas, planejadas e

executadas. 

A mídia paga é parte disso e deve ser usada

como um trunfo aliado a um trabalho de

construção de conteúdo e conexão com a

audiência constante. 

Dessa forma, é interessante investir em mídia

paga também para conteúdos institucionais.



Próximo desafio,
Escola Anual!!!


