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RESUMO 

 

 O marketing tem nas últimas décadas caminhado para consolidação de 

estratégias de mídia em ambiente digital. Junto com essa consolidação, o uso de web 

analytics tem fornecido diversos indicadores relevantes para a detecção de efetividade 

e monitoramento dessas estratégias no desempenho de sítios eletrônicos. Essa 

efetividade pode ocorrer de forma imediata ou ao longo de dias e se dissipar. O 

trabalho investigou a influência dinâmica das estratégias em mídia digital orientadas 

a usuários nos resultados de desempenho de páginas de um site. Para isso, foi 

realizada uma pesquisa quase-experimental a partir dos dados obtido pelas 

ferramentas de web analytics, sendo observadas quatro variáveis independentes 

(denominadas como estratégias em mídia digital), sendo elas o envio de comunicação 

por e-mail, uso de campanhas pagas de Search, uso de campanhas pagas de Display 

e o investimento em campanhas pagas de Search e Display. O estudo possui quatro 

variáveis dependentes (denominadas como as métricas de desempenho do site) 

sendo elas a taxa de aceitação de acessos interativos, percentual de usuários 

recorrentes, percentual de novos usuários e a profundidade de navegação sendo 

analisada as relações entre elas por meio da metodologia de transferência de função. 

Os resultados do presente trabalho demonstram que campanhas pagas de Search e 

Display dedicadas na atração de novos usuários tendem a promover uma navegação 

com menos acessos interativos e menor profundidade de navegação, promovidos no 

mesmo dia em que a estratégia é executada e sem perdurar por mais dias nas páginas 

de produtos. Além disso, demostra que estratégias de uso de campanhas pagas de 

Search e Display utilizadas de forma conjunta possuem efeitos diferentes em páginas 

de produto e institucional, e que mesmo em páginas de produto o efeito é único para 

cada produto. Outro ponto observado é que para maioria das estratégias o efeito 

acontece no mesmo dia e dura apenas o dia corrente, com exceção do investimento 

em canais de aquisição para o percentual de novos usuários e usuários recorrentes 

da página institucional que apresenta o efeito uma semana após a execução da 

estratégia, porém perdura apenas no dia corrente. Dessa forma, o estudo promoveu 

o desenvolvimento acadêmico a respeito de um tema que ainda é recente e apoia 

gestores de marketing a predizer possíveis resultados dinâmicos de estratégias de 

mídias digitais.  

 

Palavras-chave: Web analytics, desempenho de site, estratégia em mídia digital, marketing 

digital.    
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

Com os consumidores conectados em canais digitais, as empresas precisam 

se voltar para criação de uma conexão fluida que possibilite maior atração e retenção 

de clientes que interagem com os produtos e serviços das empresas nos meios 

digitais. O investimento em marketing digital no Brasil que em 2015 era em torno de 

9.5 bilhões de reais, avançou para 29 bilhões de reais no ano de 2021 (IAB Brasil, 

2018; IAB Brasil & ComScore, 2015; IAB Brasil & Kantar, 2021). O ambiente de 

marketing está constantemente mudando, isso implica que marcas precisam possuir 

um output positivo em mais aspectos do negócio. É necessário construir uma ou mais 

estratégias para construir uma efetividade que funcione em ambiente digital (Riva & 

Pilotti, 2021).  

Com o crescimento da necessidade de investir recursos no ambiente digital, foi 

necessário criar formas de mensurar os resultados obtidos, assim foram 

desenvolvidas as métricas de web analytics para validar as estratégias e conseguir 

mensurar os resultados das páginas de sites. Web analytics é definido como: “A 

capacidade de mensurar, analisar e reportar dados de uma página ou site da Internet, 

através de métricas que podem ser usadas para melhorar a experiência dos usuários, 

os resultados de uma campanha, entre outras aplicações” (IAB Brasil, 2017, p. 10). 

Uma ferramenta de web analytics coleta dados de cliques em links, tempo de 

navegação, quantidade de acessos e usuários, rastreia comportamentos dos clientes 

no ambiente digital, processa e apresenta esses dados com informações relevantes 

(Nakatani & Chuang, 2011; Pinochet et al., 2018).  

Essas métricas complementam as métricas tradicionais de marketing para medir 

desempenho da empresa em ambiente digital. A vantagem de utilizar métricas está 

em mensurar padrões e aprimora o desempenho ao longo do tempo, tendo como base 

estrutural de planejamento os dados do passado (Stewart, 2009). A ampliação do uso 

de métricas digitais promove a capacidade de uma empresa não só compreender 

dados do passado, mas também prever comportamentos futuros dos usuários, porém, 

apenas obter os dados não garante o sucesso da instituição, sendo necessário 

também saber interpretar esses dados de forma objetiva (Järvinen & Karjaluoto, 2015; 
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Kumar et al., 2012). 

A grande vantagem do marketing digital em relação ao tradicional é a 

possibilidade de obter dados de forma precisa, mensurando praticamente todas as 

ações efetuadas pelos usuários no site (Järvinen & Karjaluoto, 2015). Com o mercado 

esperando que os profissionais de marketing sejam cada vez mais “fluentes” em 

dados, o uso de métricas no ambiente digital contribui para a demonstração dos 

resultados da organização em mais aspectos que apenas o financeiro (Farris et al., 

2010). 

 

1.2 Formulação do problema 

O monitoramento demanda do gestor de canais uma escolha complexa de 

indicadores para avaliar, uma vez que agora com o uso de web analytics o site possui 

muitas informações a serem avaliadas e diversos outputs das ferramentas de 

monitoramento de atividade digital de usuários, escolher as métricas se mostra com 

um novo desafio para os gestores (Domingues et al., 2020). 

 O foco geralmente de gestores é na aquisição de novos usuários, voltando seu 

esforço e recursos para trazer novos usuários ao site, e assim implementar uma 

estratégia de mídias pagas para atrair o máximo de usuários possível e aumentar o 

reconhecimento de marca (Brand awareness) no mercado (Pakkala et al., 2012). 

Porém, conforme Plaza (2011) discute em seu trabalho, usuários novos, aqueles que 

nunca acessaram o site anteriormente, acabam navegando menos profundamente, isso 

é acessando menos páginas do site, e interagindo menos com as páginas. O uso de 

estratégias de aumento de usuários novos acaba por reduzir o out come de 

engajamento de site ao longo do tempo.  

 Porém, com uma rotina complexa e com uma pressão constante por trazer novos 

usuários, os profissionais de marketing precisam optar por métricas simplificadas e que 

abarquem a maior parte dos out comes de site. Porém, simplificar métricas para 

avaliação de resultados em marketing é algo que apresenta um grande risco de 

execução, uma vez que conforme o mercado avança, se torna mais complexo e 

dinâmico (Ambler & Roberts, 2008). Dessa forma, muitos profissionais acabam por não 

perceber a redução nas métricas de engajamento do site.  

 Como o marketing digital representa uma grande fatia do investimento da área 

de marketing das empresas, ele precisa prover resultados de pesquisa para explicar 

fenômenos que ocorrem no ambiente virtual (IAB Brasil & Kantar, 2021). Porém, por ser 



3  

 

uma área que em comparação a disciplina do marketing tradicional é bem recente, 

possuindo assim menos estudos a respeito dos efeitos de longo prazo e de forma 

longitudinal das estratégias implementadas, sendo importante estudar os efeitos das 

variáveis ao longo do tempo (K. H. Pauwels, 2018; Vieira et al., 2019; Dekimpe et al., 

2008).  

 A avaliação do desempenho de determinada estratégia com a informação 

temporal (avaliando as relações ao longo do tempo de forma a verificar os efeitos 

dinâmicos) auxilia o gestor de marketing da empresa no planejamento de ações. Com 

esse ferramental o profissional consegue determinar quais estratégias devem ser 

executadas, por quanto tempo devem ficar ativas e após quanto tempo sua efetividade 

deve ser avaliada (K. H. Pauwels, 2018; Vieira et al., 2019). Ademais, gestores de 

marketing carecem de base acadêmica para construir suas estratégias, fazendo com 

que essa construção seja algo empírico e se observando apenas campanhas isoladas, 

sem avaliar o impacto a longo prazo e as relações entre estratégias e os seus efeitos 

dinâmicos (variações) ao longo tempo.  

 Nesse contexto, é relevante questionar: Qual influência dinâmica de estratégias 

em mídias digitais de atração e retenção de usuários sobre as métricas de desempenho 

de usuários e qualidade de navegação das páginas de site?
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1.3 Objetivo Geral 

 

O trabalho possui o objetivo de investigar a influência dinâmica de estratégias 

de atração e retenção de usuários, em mídias digitais, sobre as métricas de 

desempenho de páginas de sítio eletrônico. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

O trabalho buscou os seguintes objetivos específicos:  

a) Analisar dinamicamente a influência da estratégia de envio de comunicação por e-mail 

nas métricas de desempenho do site. 

b) Analisar dinamicamente a influência do uso de campanhas pagas de Search nas métricas 

de desempenho do site. 

c) Analisar dinamicamente a influência do uso de campanhas pagas de Display nas métricas 

de desempenho do site. 

d) Analisar dinamicamente a influência do investimento em campanhas pagas de Search e 

Display nas métricas de desempenho do site. 
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1.5 Justificativa 

 

 

Nos últimos anos, principalmente na última década, houve um crescimento 

exponencial de competitividade na esfera digital (Ryan, 2016), reforçando a 

necessidade de com orçamento limitado produzir o máximo de resultado. Por meio de 

ferramentas e indicadores de web analytics isso se torna algo mais mensurável. O uso 

dessas ferramentas de medição fornece insumos para que o gestor da página possa 

tomar decisões baseadas em dados e assertivas, inclusive a respeito de conteúdo e 

outras informações presentes na página (Giomelakis et al., 2019).  

Com a maior digitalização do conhecimento, os usuários possuem mais 

opções e o conhecimento está mais próximo, isso acrescenta um novo tipo de desafio 

na gestão de negócios (Xu et al., 2016). Para potencializar as estratégias de marketing 

digital é importante conhecer os clientes de forma íntima e produzir comunicações que 

cheguem a esses usuários de forma personalizada para cada indivíduo (Kotler et al., 

2021). 

O aspecto temporal do comportamento do consumidor é importante mensurar, 

pois é possível perceber padrões que contribuem para a construção de estratégias de 

publicidade (Hui et al., 2013; Zhang & Krishnamurthi, 2004). Além disso, consumidores 

por meio de seu comportamento, podem sinalizar padrões de consumo para os 

gestores de marketing e compreender esses padrões é importante para planejamento 

de ações (Hassan et al., 2015) . Esse comportamento é rastreável no ambiente digital, 

podendo ser mensurado por exemplo, os horários de maior tráfego de usuários e 

momento da rotina do usuário em que ele acessa a página, assim, o gestor de 

marketing elabora estratégias pensadas para otimizar o resultado de seus 

investimentos (Anttal & Aggarwal, 2015). Conhecer essas dinâmicas empondera o 

gerente de marketing a tomar melhores decisões e direcionar os esforços de forma 

mais assertiva.   

O estudo relacionado a mensuração de out come de site, advindos de 

estratégias em mídias digitais ainda é escasso e teoricamente ainda está sendo 

desenvolvido, sendo uma importante forma de obter informações a respeito do 

comportamento de consumidores com maior quantidade de dados (Chan et al., 2021; 

Järvinen & Karjaluoto, 2015). 

O trabalho servirá como benchmarking para gestores de marketing digital, 

para que consigam implementar estratégias mais efetivas em seus sites. Direcionando 
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suas campanhas pagas de Search ou Display, envio de comunicação por e-mail e o 

investimento em campanhas pagas para atingir de forma mais efetiva o objetivo da 

organização. Sobre os aspectos teóricos, o trabalho promove a discussão a respeito 

de um tema com oportunidades de produção acadêmica relevantes para o contexto 

brasileiro.  
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Nesta etapa, será apresentada a base teórica da pesquisa, com a 

teoria da firma de marketing no ambiente online, métricas de marketing 

digital e tradicional, estratégias de mídia em ambiente digital e 

desempenho de páginas para websites.  

 

 

2.1 Teoria da firma de marketing no ambiente online 

 

A teoria da firma está preocupada com o que as empresas são e o motivo 

delas existirem. Em sua versão neoclássica uma firma é uma função de 

produção, em sua forma mais complexa é o conglomerado de relações 

contratuais e não contratuais, com interações multilaterais e sistema de 

comunicação e autoridade (Foxall, 2020).  Sendo a cooperação entres os 

agentes uma ferramenta que garante que os interesses individuais sejam 

suprimidos e colocados em segundo plano, assim gerenciando o conflito entre 

principal e agentes (Alchian & Demsetz, 1975). 

Williamson (1981) baseia sua teoria de análise de custos das transações 

em princípios de comportamento de racionalidade limitada dos agentes. O autor 

está preocupado principalmente com os “custos de má adaptação” que surgem 

em contratos com duração longa, que precisam ser adaptados e reformulados. 

É fácil entender os motivos de os economistas ignorarem os consumidores como 

mola propulsora da atividade produtiva, porém Spulber (1999) introduz a firma 

como responsável por escolher o que será produzido, quando e com qual nível 

de qualidade, essa escolha perpassa os desejos demandados pelos 

consumidores, não sendo possível desassociar o consumidor da firma.  

Assim, as escolhas feitas pela firma devem possuir um grau de 

impessoalidade, foco no cliente e objetivo final da firma, uma vez que o critério 

de separação entre firma e shareholders evita que os interesses por retornos 

residuais se sobressaiam sobre a sustentabilidade da empresa (Spulber, 1999). 
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Esse controle dos conflitos entre o principal e os agentes é importante para 

compreender os avanços da teoria da firma, principalmente olhando com foco no 

marketing. 

A firma proposta por Coase (1937) é uma marca do seu tempo, onde a 

firma era focada apenas na produção e a área de marketing estava em seu 

primeiro desenvolvimento ainda, as preocupações da firma eram estritamente 

relacionadas à produção, pela busca de automações nas linhas de produção e 

redução dos custos de produção. A firma proposta por Willianson (1981), 

apresenta um avanço de sofisticação em relação a de Coase, porém ainda com 

o foco na produção, com uma maior visão do todo desse processo e inclusão de 

um início do estudo de comportamento.  

Spulber (2009) utiliza a teoria da firma com o foco no cliente, isso é, o 

cliente é o início e o fim pelo qual uma firma existe, sendo o responsável por 

pautar as ações que a organização irá traçar. São eles que determinam a razão 

de ser da firma, por meio do estudo do comportamento do consumidor e 

compreendendo a capacidade dos consumidores de absorverem a produção da 

firma, com um conceito talvez mais dependente do cliente ainda, onde o mercado 

não absorve a produção e sim a demanda da empresa.  

Esse estudo a respeito dos comportamentos dos consumidores, quando 

levado ao ambiente digital se mostra ainda mais relevante. Com o uso de web 

analytics é possível coletar dados a respeito do mercado de forma mais precisa 

e confiável, podendo antever as demandas dos clientes antes mesmo que esses 

a solicitem às firmas, por meio do uso das análises robustas que as ferramentas 

fornecem (Järvinen & Karjaluoto, 2015; Nakatani & Chuang, 2011; Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). Reforçando a expansão proposta por Spulber (2009), a 

construção de soluções para geração de valor entre empresa e clientes depende 

de compreender o que o mercado necessita, uma vez que o marketing nas 

organizações atuais possui o papel de balizador dos interesses dos 

consumidores e por consequência se torna definidor dos rumos que a empresa 

deve tomar (Foxall, 2020). 

Além de compreender o comportamento do público, o marketing digital 

consegue promover e incentivar comportamentos no consumidor. Uma firma 

baseada na lógica comportamental das transações entre a organização e o 

consumidor, envolve não só o marketing da empresa como também um 
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relacionamento entre os dois lados (Foxall, 2002). Essa aproximação da firma, 

por meio de contato mais próximo com o cliente se torna algo comum no 

ambiente digital seja em redes sociais ou em websites.  

Outro ponto relevante que o marketing no ambiente digital possui é a 

transformação de alguns conceitos que a teoria da firma em marketing 

tradicional, com o advento da internet a prestação de serviços e venda de 

produtos tiveram uma importante mudança em alguns aspectos (Wichmann et 

al., 2021). A firma escolhia quando iria entregar o produto, dependendo das 

possibilidades espaciais e temporais, porém no ambiente digital diversos 

serviços e até mesmo produtos ficam disponíveis quando o cliente necessita, 

como o exemplo dos Softwares as a Service (SaaS), que o processo de 

aquisição se torna mais simples e feito não só pelo gestor da empresa, podendo 

ser feito por qualquer colaborador, dando ao usuário real o poder de escolha 

(Raghavan et al., 2020). Outro ponto importante, a respeito da colaboração entre 

firmas, com o uso da rede mundial de computadores as firmas podem 

estabelecer parcerias de longo prazo sem precisarem se preocupar com 

barreiras físicas, agregando valor aos clientes por meio da tecnologia (Panetto 

et al., 2019).  

Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação foi necessário 

que a área do marketing começasse a mensurar os seus resultados com mais 

métricas, e o desenvolvimento dessas métricas não foi apenas para o marketing 

digital. O dito marketing tradicional também se adaptou ao novo modelo de 

relações de negócio (Rangaswamy et al., 2009). Por isso, a importância de se 

discutir como essas novas métricas se relacionam com a rotina e planejamento 

das empresas modernas.  

  

2.2 Métricas de marketing digital e tradicional 

 

A competitividade pelo ambiente digital e físico criou a obrigação de se ter 

métricas de marketing, que devem resumir em indicadores os resultados da 

área para a organização (Domingues et al., 2020). Essas métrica que antes 

eram focadas em aspectos puramente financeiros, começam a agregar 

também os indicadores mais subjetivos, e análises voltadas para aspectos 



10  

 

sociais e de percepção da imagem da marca pelos seus clientes, devido a 

horizontalização da comunicação do marketing (Kotler et al., 2017) 

Quando se olha para os dados, o marketing tradicional possui 

consolidadas algumas métricas padrões de mercado como por exemplo Life 

time value (LTV), retorno sobre investimento (ROI), receita de vendas e Market 

Share (Ambler & Roberts, 2008). No marketing digital, existe uma abundância 

de dados e de possíveis métricas que acabam confundindo os gestores de 

marketing. Com a facilidade de obter dados e métricas gestores de marketing 

acabam adotando métricas sem valor ou que não trazem visão dos resultados 

da instituição, popularmente conhecidas como métricas de vaidade, como por 

exemplo quantidade de seguidores em redes sociais ou quantidade de curtidas 

que determinada postagem possui, que não possuem ligações direta com os 

resultados da empresa (Milovanović et al., 2019).  

Talvez a maior dificuldade de um gestor seja escolher as métricas que irá 

visualizar e balizar suas escolhas. Reforçando essa dificuldade de escolher as 

métricas relevantes aos seus negócios, Clark e Ambler (2001) apontam que a 

dificuldade é algo inerente a todos os setores, uma vez que não existe um 

conjunto de indicadores que irá traduz por completo a saúde da organização. 

E caso escolha um conjunto de métricas para dedicar o esforço, não deverá 

olhar para indicadores de uma área apenas da empresa, o ideal é que o 

conjunto de métricas possua indicadores que cubram atividades estratégicas 

relevantes e os resultados da organização (Bruce Clark & Tim Ambler, 2011; 

B. Clark & Ambler, 2001). Os autores também defendem que ao selecionar o 

conjunto de métricas, o gestor tenha não somente indicadores de ações no 

curto prazo, mas também observar os intangíveis da marca ao longo prazo. 

Ambler e Roberts (2008) discutem que as medidas de produtividade do 

marketing possuem algumas vertentes predominantes, com um lado afirmando 

que as métricas e metas do time de marketing devem focar em aumentar o 

valor do acionista e dessa forma as métricas devem ser ancoradas em 

indicadores financeiros. Porém, existe uma vertente que afirma que não se 

pode ignorar o papel do marketing em produzir ativos intangíveis ao longo 

prazo, como por exemplo Brand awareness e o valor da marca junto aos 

clientes que futuramente podem realizar comprar com a marca (Azzari & 

Pelissari, 2020). Dessa forma, o conceito do que deve ser medido pelos 
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gestores de marketing não é um consenso. Com a evolução do marketing ao 

longo dos anos, o marketing tradicional e o digital começam a se separar 

(apesar de possuírem o mesmo objetivo final), sendo o marketing tradicional 

direcionado para questões diferentes do virtual, e assim possuindo métricas 

também diferentes (Farris et al., 2010) . 

O uso de métricas tradicionais de marketing está intimamente ligado a 

sustentabilidade financeira das empresas, visto que a área de marketing é a 

responsável por promover a captação de receitas da organização. Sendo 

responsável por atrair clientes, é necessário que a área demande mais esforço 

dos gestores e a criação e acompanhamento de indicadores se torna algo de 

extrema relevância para os acionistas (Clark, 1999)  

Historicamente os tomadores de decisão mediam as ações de marketing 

através de indicadores de vendas e lucratividade das organizações. Somente 

nas décadas de 60 e 70, que começaram a utilizar métricas baseadas no 

consumidor e analisar quais impactos dessas práticas no comportamento do 

consumidor (Clark, 1999).  

As métricas de marketing tradicional abrangem cinco grandes linhas de 

pesquisa, cada linha com sua maneira diferente de atuar na gestão e com suas 

métricas particulares. As cinco áreas das métricas de marketing são: o valor 

de cliente, valor de marca, comércio eletrônico, mix de métricas em marketing 

e medidas financeiras (Grinberg, 2001). Barwise e Farley (2004), selecionaram 

seis métricas mais conhecidas do marketing (participação de mercado, 

percepção de qualidade ou do serviço, lealdade e retenção de clientes, preço 

relativo, Life Time Value de cliente e segmento e lucratividade de 

segmento/cliente) para promover uma investigação em indústrias de cinco 

países: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França e assim 

avaliar quais são as métricas utilizadas pelo mercado. Como resultado, 79% 

das empresas utilizam participação de mercado, 77% utilizam percepção de 

qualidade de produto ou serviço, 64% das empresas mensuram lealdade e 

retenção de clientes, assim como lucratividade de segmento/cliente. A métrica 

menos utilizada pelas empresas pesquisadas (40% de uso) foi o Life Time 

Value de cliente e segmento. 

O advento da internet, e das redes sociais por consequência, fez com que 

o profissional de marketing precisasse olhar com mais atenção para o ambiente 
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digital, uma vez que agora apesar de se ter mais dados, o cliente consegue 

disseminar sua opinião, seja positiva ou negativa, com muito mais força e de 

forma alheia ao controle da empresa (Milovanović et al., 2019). Assim, a 

necessidade de observar o marketing digital de forma separada do tradicional 

se torna um padrão do mercado (Rangaswamy et al., 2020). 

 

2.2.1 Métricas de marketing digital 

Com um papel crescente nas estratégias de marketing, evidenciado pelo 

aumento do investimento em publicidade, o ambiente digital tem sido um pilar 

importante para mapear o comportamento dos consumidores (IAB Brasil & 

Kantar, 2021). O uso de web analytics é bastante difundido no mercado, sendo 

que mais de sessenta por cento dos sites de maior acesso do mundo utilizam 

esses dados para promover ações (Järvinen & Karjaluoto, 2015). Com o 

crescimento do digital, a quantidade de dados que a organização possui a 

respeito dos clientes cresceu de forma abrupta e apresentaram o desafio e 

compreender a importância de métricas e os reais impactos nas empresas 

(Leeflang et al., 2014). 

 Conforme o marketing digital foi adquirindo importância dentro da área de 

marketing das organizações os gestores voltaram sua atenção naturalmente 

para o retorno do investimento (ROI) dessas ações de marketing, assim como 

faziam para as estratégias de marketing tradicional (Hoffman & Fodor, 2010) 

Aos poucos o mercado foi compreendendo melhor as limitações e 

oportunidades promovidas pela adoção de métricas de web analytics, utilizando 

medidas de diferentes tipos, para que possam ser consultadas por todas as 

áreas de negócio da organização, para que possam tomar decisões estratégicas 

de negócios (Chaffey & Patron, 2012). Essa criação e divulgação de dados para 

diversas áreas facilita que a organização tome decisões nos mais diversos níveis 

hierárquicos, promovendo uma análise alinhada da organização como um todo.  

 Os indicadores de desempenho de site apresentam diversas informações 

relevantes para os gestores, podendo auxiliar a empresa obter um aumento de 

produtividade com a melhora da operação de vendas, qualidade de atendimento 

verificando onde o processo apresenta gargalos, capacidade de atendimento 

com a aceleração dos processos de compra, caminhando para uma maior 

lucratividade e retenção de clientes por meio de satisfação com o produto/serviço 
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e atendimento (Cutroni, 2007).  

 Justamente nesse contexto, alguns indicadores não financeiros começam 

a despontar como mais utilizados por gestores de marca, como por exemplo 

verificar se o investimento em determinada campanha paga de Search ou de 

Display está produzindo o efeito de trazer o tipo de usuário (novo ou usuários 

que já visitaram o site anteriormente e são nomeados como recorrentes) mais 

aderente ao objetivo da instituição. Outro indicador que ganha força para 

mensurar o desempenho de site é a taxa de aceitação de acessos interativos de 

páginas e a profundidade de navegação de um usuário.  

 

2.3 Estratégia de mídia em ambiente digital 

  

 Condicionado pelos desenvolvimentos tecnológicos e condições sociais, 

a atividade de marketing é sujeita a mudanças. Em um primeiro momento, o foco 

estava em promover marketing para as massas, com construção de produtos 

standard e distribuição genérica (Kotler et al., 2019). O marketing na era digital 

se baseia em comunicar com o indivíduo de forma bastante direcionada e 

utilizando sistemas de inteligência artificial para promover comunicações 

personalizadas para cada indivíduo (Kotler et al., 2021). As estratégias de 

marketing podem possuir diversos modelos, estando orientadas para a 

produção, para a venda e para o consumidor.  

Contudo, uma estratégia de marketing consiste em responder uma 

pergunta: Como proporcionar um elevado valor ao cliente em um mercado 

competitivo? (Prahalad & Ramaswamy, 2004). A resposta pode estar na 

construção de um marketing mix adequado ao cliente, e essa informação de qual 

construção é melhor para cada indivíduo vem por meio dos dados digitais dos 

usuários. As ferramentas de web analytics fornecem ao gestor a possiblidade de 

construir estratégias gerais que por meio de automatização se tornam 

extremamente aderentes a cada usuário (Järvinen & Karjaluoto, 2015). 

As campanhas de marketing digital, são mensuráveis e possuem 

respostas imediatas dos resultados, o que fornece ao gestor uma capacidade de 

promover mudanças durante a campanha (Ding et al., 2020). O mercado tem 

demonstrado que possui o conhecimento necessário, conforme pesquisa 
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conduzida por Giomelakis et al. (2019) que perguntou para pessoas do setor de 

comunicação a respeito do uso de ferramentas de web analytics na rotina de 

trabalho, e 92,6% dos profissionais utilizam ferramenta de mensuração de dados 

digitais, e 81,2% fazem isso diariamente, sendo uma ferramenta não só de 

controle de pauta de conteúdo, mas também utilizada para direcionar os rumos 

das empresas de comunicação.  

 Com os dados obtidos pelas ferramentas de web analytics, é possível 

conhecer alguns comportamentos do seu cliente, e a partir desse conhecimento 

traçar estratégias para melhorar os resultados de marketing da empresa. 

Geralmente as empresas utilizam campanhas de mídia paga para promover 

seus produtos e trazer clientes ao site, adotando alguns formatos para isso: 

• Uso de SEO (Search Engine Optimization): É a construção de uma 

estratégia concisa de produção de conteúdo com foco em produzir mídias 

que utilizam as palavras chaves mais pesquisadas pelos usuários do tema 

que pretende atingir. A estratégia tem como objetivo posicionar a página 

no topo das pesquisas de buscadores de forma orgânica (não paga), 

sendo uma estratégia que demanda bastante tempo para que funcione e 

com mensuração baseada na entrada de usuários de forma orgânica 

(Aswani et al., 2018).  

• Campanhas pagas de Search: São campanhas digitais com foco em 

promover algum link de página do por meio da escolha de palavra-chave 

e pagamento de um valor dinâmico, fazendo com que seu link apareça 

antes dos outros links do buscador, aumentando assim a quantidade de 

pessoas que visualizam o seu link e por consequência o acessam (Plaza, 

Casimiro, et al., 2011) 

• Campanhas pagas de Display: É a estratégia de mostrar sua marca por 

meio de imagens estáticas ou animadas em sites, para que o usuário seja 

direcionado a sua página, sendo também uma forma importante de 

monetizar sites que permitem esse tipo de publicidade (Kulova, 2018). 

• Envio de comunicação por e-mail: As empresas estão cada vez mais 

próximas de seus clientes, para isso é importante que exista uma gestão 

de informações geralmente feito por meio de ferramenta de CRM. E essa 

gestão é feita para que a empresa se comunique com os usuários de 
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forma mais assertiva e constante (Sigurdsson et al., 2013). 

  

 Quando se observa, o processo com um todo, desde o cliente conhecer a 

sua marca até uma eventual conversão em compra, existem diversos fatores que 

devem ser observados. Como por exemplo o quanto esse usuário navega pelo 

seu site durante uma sessão, isso é, quantas páginas o seu usuário carregou 

em uma visita ao site, podendo ainda mensurar quantos usuários entraram na 

sua página e tiveram uma navegação ativa clicando em botões, links, vídeos e 

outras mídias. Segundo Plaza et al. (2011), garantir que seu cliente possua uma 

jornada continua desde a primeira vez, aumenta a chance de o usuário retornar 

ao site posteriormente e como discutido pela autora, usuários recorrentes 

tendem a navegar mais profundamente no site e conhecer melhor a empresa e 

o produto.  

  

 

2.4 Desempenho da marca em websites 

 

Para avaliar o desempenho da marca no ambiente digital, Telma (2013) 

divide as métricas de desempenho de marketing em duas categorias principais: 

primeiro para análise de ambiente interno e depois para ambiente externo. As de 

ambiente interno são as feitas para o próprio site, e são nelas que o estudo é 

focado, como por exemplo percentual de usuários novos, isso é, aqueles que 

nunca haviam acessado o seu site anteriormente, e a medida complementar que 

é o percentual de usuários recorrentes, esses sendo aqueles usuários que já 

haviam entrado pelo menos uma vez anteriormente no seu site. Outras métricas 

apresentadas pela autora são a taxa de rejeição e a profundidade de navegação. 

A primeira métrica mensura quantos acessos da página foram sem engajamento, 

ou seja, quantos acessos diários não resultaram em interação por meio de 

cliques ou ações. A segunda métrica mensura quantas páginas em média foram 

acessadas em cada sessão dos usuários, avaliando o quanto o usuário navega 

no site. A métrica de taxa de rejeição é uma medida complementar a métrica 

utilizada nesse trabalho, a taxa de aceitação de acessos interativos, onde é 
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mensurado quantos acessos promoveram alguma interação com a página, 

sendo clicar em links, interagir com mídias ou preencher formulários os 

principais.   

 O processo de mensuração de performance é o processo pelo qual os 

dados são refinados e manuseados, segundo Järvinen e Karjaluoto (2015). 

Mensurar o desempenho do site possui duas funções principais, a primeira é 

comunicar o posicionamento escolhido aos funcionários e o segundo 

compreender se esse objetivo está sendo alcançado com a construção de 

dashboards (K. Pauwels et al., 2009).  

 Monitorar e promover uma cultura constante de acompanhamento de 

indicadores de performance é de extrema importância, Eccles (1991) utiliza 

como exemplo as empresas dos anos oitenta que viram seus lucros derreterem 

pois não perceberam a queda da qualidade dos produtos e por consequência a 

queda na satisfação dos clientes, ou em mercados globais onde o 

comportamento dos consumidores não eram uniformes. O autor traz o exemplo 

do uso de métricas não-financeiras em instituições bancárias, onde os gestores 

começaram a mensurar e balizar ações baseadas em satisfação dos clientes ou 

percepção de marca a longo prazo. Germann et al. (2013) identifica que 

empresas que realizam mensurações de marketing baseadas em satisfação de 

clientes apresentam resultados financeiros positivos, isso é, observar e 

promover estratégias de marketing em uma métrica não-financeira pode 

promover a maximização do lucro. 

 Partindo do pressuposto de que mensurar a performance deve ser uma 

decisão do gestor, os diretores necessitam estar comprometidos com a decisão 

de mensurar e promover ações com foco nessas métricas (Eccles, 1991). O 

autor ainda pontua que o foco não pode ser apenas em métricas financeiras, 

mas adicionar métricas que mostrem também a saúde do processo em etapas 

que em teoria não possuem retorno financeiro.  

 Dessa forma, medir o desempenho de site pode promover uma 

antecipação dos resultados da firma, e esse conhecimento sendo obtido de 

forma automatizada e com esforço reduzido é umas das vantagens do uso de 

web analytics pela firma (Järvinen & Karjaluoto, 2015).  

 Além de extrair os dados, é preciso compreender o que eles significam 
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em nível estratégico e tático, para que ao montar suas estratégias em marketing 

digital construa com o desempenho esperado. Para por exemplo promover uma 

navegação mais profunda em seu site, isso é, que os usuários naveguem por 

mais páginas e interajam com os produtos é importante avaliar qual tipo de 

usuário gera mais resultados, e a partir disso desenvolver estratégias pensadas 

nessa segmentação (Plaza, 2011).  

 Dessa forma, o desempenho do website está intimamente ligado ao 

desempenho da marca, estabelecer estratégias de mídia para promover o 

website faz com que o gestor de marketing consiga direcionar os esforços e 

recursos para os objetivos da organização.   

 

 

2.5 Modelo conceitual 

 

O modelo conceitual proposto foi pensado para abarcar as 

estratégias mais comuns utilizadas pelas organizações, como o envio de 

comunicação por e-mail (Sigurdsson et al., 2013b), uso de campanhas 

pagas de Search e Campanhas pagas de Display (Kulova, 2018), 

investimento em campanhas pagas de Search e Display (Chan et al., 

2021) e verificar os impactos nas métricas de desempenho de site que 

ajudam a visualizar o comportamento dos usuários, sendo elas: taxa de 

aceitação de acessos interativos (Telma, 2013), percentual de usuários 

recorrentes e novos usuários e por último profundidade de navegação 

(Moore, 2021). 

O modelo sintetiza os efeitos promovidos pelas estratégias 

realizadas pelo gestor de marketing digital, agrupando os impactos de 

forma que seja possível comparar os resultados obtidos em diferentes 

páginas, além de demonstrar o efeito promovido pelo ingresso de novos 

usuários e usuários recorrentes nas páginas.  

 

 

 

 

Figura 1 



18  

 

Modelo conceitual proposto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
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3.1 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa 

 

 Para alcançar o objetivo do estudo, foi realizado em primeiro momento 

uma pesquisa exploratória para compreender e aprimorar ideias e descobertas 

que serão utilizadas posteriormente para uma pesquisa explicativa, utilizando 

dados secundários obtidos pela plataforma Google Analytics e RD Station.  O 

uso de pesquisa exploratória teve como objetivo promover uma maior 

familiaridade com o problema e tema do trabalho por meio de pesquisa 

bibliográfica (Gil, 2002).  

 Se utilizou o delineamento metodológico ex post facto (Cozby, 2003), com 

corte longitudinal. A opção da pesquisa quase-experimental se deve ao uso de 

grupos não randomizados (usuários do site), sendo possível realizar a 

manipulação das variáveis independentes (estratégias em mídias digitais) e 

assim verificar o impacto nas variáveis dependentes (métricas de desempenho 

do site) com grau próximo aos delineamentos experimentais (Cozby, 2003; Gil, 

2002).  

3.2 Caracterização da organização e setor objeto do estudo 

 

 O site selecionado para o trabalho pertence a uma instituição do setor de 

educação superior que possui unidades nas cidades de Brasília e São Paulo, 

presente no mercado desde o ano de 1998, em um primeiro momento tendo 

apenas a área do Direito como foco. A organização executou o crescimento por 

meio de estratégias com foco regional e se tornando referência localmente como 

uma das principais faculdade do Distrito Federal na área do Direito com mais de 

3 mil aluno. A partir do ano de 2019 se iniciou uma expansão focada em outras 

áreas do conhecimento como a Administração Pública e Economia, por meio de 

programas de pós-graduação. Essa expansão culminou na abertura de novo 

campus na cidade de São Paulo e mais um campus na cidade de Brasília, onde 

no ano de 2022 foram abertos os cursos nas áreas de conhecimento de 

tecnologia, arquitetura, engenharia, relação exteriores e expansão do já 

consolidado curso de direito. 

 A pandemia de COVID-19 forçou a organização em transformar a sua 

operação de aulas, pesquisa e eventos que ocorriam em formato presencial para 
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o formato remoto, sendo um processo que precisou ocorrer em tempo bastante 

curto. Da mesma forma que as operações foram migradas para o regime remoto, 

o formato de comunicação, comercial (captação e venda) e relacionamento com 

a comunidade precisou seguir o mesmo caminho, sendo o site da instituição o 

ponto central para esse objetivo. Dessa forma, o site da instituição se tornou um 

dos pontos centrais das estratégias de marketing da instituição, e seus 

indicadores por consequência se tornaram mais importantes para decisões 

gerenciais.  

  

3.3 Amostra da pesquisa 

 

 A amostra é composta por dados coletados em três páginas do mesmo 

site da instituição educacional, a saber: página inicial da instituição, página do 

programa de mestrado em administração pública e página do programa de 

mestrado em economia. Escolhidas por serem as páginas que possuíam dados 

padronizados e com melhor confiabilidade de informações no site.  

 O período avaliado foi do dia 24/01/2020 até o dia 31/10/2021, possuindo 

dessa forma 647 dias de dados secundários de cada estratégia implementada e 

de cada variável de efeito no usuário para cada página. Esse período foi 

idealizado devido ao maior volume de acessos ao site em decorrência a 

pandemia de COVID-19. Foi feito o teste do poder amostral para o uso de 

mínimos quadrados ordinários com tamanho de efeito pequeno (F2 =0.02), com 

5 preditores (quatro variáveis independente + uma dependente defasada), com 

erro de probabilidade alpha de 0.05 e com tamanho amostral de 647 dias. O 

teste acusou o poder amostral de 83.20%, o suficiente para eliminar as chances 

de ocorrência do Erro Tipo 2. 

3.4 Definição operacional e codificação das variáveis do modelo 

 

 As estratégias em mídia digital foram elaboradas pensando com foco em 

mensurar variáveis de oferta por parte do gestor de marketing, sendo explicadas 

da seguinte forma: 

• Envio de comunicação por e-mail: envio de e-mail para 

base de usuários cadastrados pelos canais de marketing 
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da instituição. Mensurado por variável binária (0 e 1), sendo 

0 para os dias sem envio e 1 para os dias que houve envio 

à base.  

 

• Uso de campanhas pagas de Search: Esforço de obter 

usuários por meio de campanhas pagas de Search. 

Mensurado pela presença (1) ou ausência (0) de 

campanha de posicionamento pago do link da página nos 

buscadores por dia. 

 

• Uso de campanhas pagas de Display: Esforço em obter 

usuários por meio de campanhas pagas de Display. 

Mensurado pela presença (1) ou ausência (0) de 

campanha de posicionamento pago de imagem de 

divulgação da página em sites por dia. 

  

• Investimento em campanhas pagas de Search e 

Display: Valor investido em reais (R$), diariamente, em 

plataformas de marketing digital para a promoção de links  

patrocinados (Campanhas de Search e de Display).   

 

 As estratégias em mídias digitais tendem a produzir efeito 

sobre as métricas de desempenho do site. Para avaliar os 

impactos do uso das estratégias foram selecionadas as métricas 

abaixo: 

 

• Taxa de aceitação de acessos interativos: Mensurado 

pela fórmula de forma diária: 

1 −  (
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) ∗  100  

 

• Percentual de usuários recorrentes: Calculado seguindo 

a fórmula de forma diária: 
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𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100% 

  

• Percentual de usuários novos: Calculado seguindo a 

fórmula de forma diária: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

• Profundidade de navegação: Mensurada pela 

quantidade de páginas que um usuário em média carrega 

a cada sessão de uso no site. 

 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

 

 A coleta dos dados foi feita utilizando a ferramenta de web analytics 

pertencente ao Google, com nome de Google Analytics (GA), que é a ferramenta 

mais utilizada pelo mercado para análises de indicadores de desempenho de 

site. A ferramenta é implementada por meio de código de rastreamento no site a 

ser monitorado, a partir do momento da ativação do código e validação da conta 

na plataforma será possível obter dados a respeito do uso do site. Dados que 

serão apresentados de forma organizada e sofisticada para os gestores tomarem 

decisões a respeito do seu negócio (Google, 2021; Järvinen & Karjaluoto, 2015). 

 Para ficar mais fácil visualizar as etapas de obtenção de dados, será 

demonstrado passo a passo abaixo:  

 A primeira etapa é abrir a plataforma Google Analytics, que deve estar 

configurada pelo gestor da marca para registrar os dados do site. Na imagem 

utilizada no exemplo está demonstrada a visão para extrair quantidade de 

usuários recorrentes e novos que acessaram o site: 

Figura 2. 
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Visualização da plataforma Google Analytics 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Para a extração dos dados foram criados 3 públicos, um para cada página, 

sendo o público da página institucional sendo realçado pela cor laranja, o público 

da página do mestrado em administração pública com a cor azul e por último o 

público do mestrado em economia pela cor verde. Após a extração dos dados é 

obtida uma tabela para cada VD e VI, sendo necessário unificar os dados em 

apenas uma única tabela com todos os dados.   

 Após a construção da tabela unificada e com padronização dos termos 

para que todos estejam demonstrados de forma correta, os dados são colocados 

no software SPSS, pertencente a empresa IBM, para que analisados para o 

trabalho. 

 Os dados posteriormente foram transformados para o formato de valor Z-

Score, visando padronizar todas as variáveis para a mesma unidade de medida. 

Segundo (Roy, 1952), o número em Z-Score é uma proporção do número de 

desvios padrão abaixo ou acima da média da população, sendo comumente 

representado pela equação abaixo:  

𝑍 =
𝑋 − 𝜇

𝜎
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 Sendo “X” o ponto a ser transformado, “μ” sendo a média da população e 

“σ” o desvio padrão.  A análise escolhida para interpretar os dados foi regressão 

em séries temporais com o uso de uma função de transferência (transfer function 

model) sendo incorporado no método proposto por Box e Pierce (1970) 

conhecido pelo acrônimo ARIMA – Autoregressive Integrated Moving Average.  

 A escolha do modelo foi feita por incorporar na análise como as variáveis 

dependentes promovem influência nelas mesmas e verificar como as variáveis 

independentes podem influenciar a resposta em um sistema dinâmico, como é o 

caso da série temporal, a função pode agrupar valores passados e/ou presentes 

de uma ou mais séries temporais (Hanssens, 2018).  

 O uso da função de transferência é feito principalmente devido a duas 

características do modelo, o primeiro motivo é a atenção dada para a relação da 

dinâmica entre entrada e saída (Dominique et al., 2003), ou seja, o parâmetro de 

resposta é polinomial no tempo, e o erro (ruído) pode exibir um comportamento 

sistemático. Por exemplo, um esforço de marketing pode apresentar efeitos 

instantâneos e retardados no desempenho e padrões de acesso de usuários 

recorrentes muitas vezes podem apresentar padrões autorregressivos. Sendo a 

função de transferência um modelo altamente realista para o caso tratado no 

presente trabalho. 

 O uso do método ARIMA, consiste na construção de um processo gerador 

de dados que segue uma estrutura temporal que visa demonstrar o efeito das 

variáveis dependentes defasadas ao longo do tempo, produzindo um efeito mais 

cristalino do impacto das variáveis independentes nas VDs. O modelo é a união 

de processos Autorregressivos (Autoregressive - AR) e de Médias Móveis 

(Moving Average - MA) por meio de uma integração (Integrated – I), geralmente 

representado pelas letras p, q, d. O p do modelo é o componente autorregressivo 

atraso, d é dado pelo componente de integração e q é em relação ao parâmetro 

da média móvel (Hanssens et al., 2003).    
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 Resultados 

 

 Para melhor visualização dos resultados, será apresentado em três 

blocos, sendo o primeiro para os dados presentes na página institucional, 

posteriormente para a página do mestrado profissional em administração pública 

e por último a página do mestrado profissional em economia da instituição. As 
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estratégias que não obtiveram o nível de significância suficiente, foram descartas 

pelo próprio software de análise, sendo apresentadas apenas as variáveis com 

significância de p ≤ 0,05. 

 

4.1.1 Página institucional 

 

 Nossa primeira análise será a página institucional da empresa. Foram 

aplicadas ao modelo de transferência de função do efeito dinâmico das 

estratégias em mídias digitais sobre todas as quatro métricas de desempenho 

do site, com o controle da dinâmica temporal. Foi testada a influência de todas 

elas nas variáveis dependentes. 

Tabela 1 

Resultado da dinâmica das estratégias de mídia digital sobre as métricas de desempenho da 

página institucional 

VD    Estimativa E.P. ᵃ Sig. ᵇ 

Percentual 

de usuários 

novos 

(R² 

estacionário 

= 44,9%) 

Percentual de 

usuários novos 

Diferença  1   

MA 

Lag 1 0,81 0,02 0,000 

Lag 12 0,11 0,03 0,000 

Lag 14 -0,09 0,03 0,001 

Investimento em 

campanhas pagas 

de Search e 

Display 

Atraso  7   

Numerador Lag 0 -0,04 0,01 0,008 

Diferença 

 
 1  

 

Percentual 

de usuários 

recorrentes  

(R² 

estacionário 

= 44,9%) 

Percentual de 

usuários 

recorrentes 

Diferença  1   

MA 

Lag 1 0,81 0,02 0,000 

Lag 12 0,12 0,03 0,000 

Lag 14 -0,09 0,03 0,001 

Investimento em 

campanhas pagas 

Atraso  7   

Numerador Lag 0 0,11 0,04 0,008 
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de Search e 

Display Diferença  1  

 

Profundidade 

de 

navegação  

(R² 

estacionário 

= 64,7%) 

Profundidade de 

navegação 

Diferença  1   

MA Lag 1 0,88 0,02 

0,000 

Taxa de 

aceitação de 

acessos 

interativos 

(R² 

estacionário 

= 52,6%) 

Taxa de aceitação 

de acessos 

interativos 

Diferença  1   

MA Lag 1 0,84 0,02 

0,000 

Fonte: Elaborado pelo autor 

ᵃ Erro Padrão ᵇ Significância 

  

 Para o percentual de novos usuários, o R² estacionário apresentou-se 

44,9%. A variável dependente (VD) é afetada pelo investimento em campanhas 

pagas de Search e Display, com um atraso (latência) de 7 dias (ou seja, demora-

se 7 dias para começar a gerar o efeito na VD) e ocorrendo somente no dia de 

implementação da estratégia (lag 0). O impacto do investimento em campanhas 

pagas de Search e Display promoveu um impacto de -0,038 desvio padrão 

abaixo da média do percentual de novos usuários. Ou seja, ao aumentar um 

desvio padrão no investimento em campanhas pagas de Search e Display é 

obtida uma queda de 0,038 desvio padrão abaixo da média no percentual de 

usuários novos. 

  O percentual de usuários recorrentes também apresentou o R² 

estacionário de 44,9%, devido ele ser uma medida complementar ao percentual 

de usuários novos o valor de R² estacionário será o mesmo para todas as 

análises. A VD foi diretamente afetada pela estratégia de investimento em 

campanhas pagas de Search e Display, com uma latência de 7 dias e ocorrendo 

apenas no dia, não perdurando para outros dias. O impacto promovido pelo 

investimento em campanhas pagas de Search e Display foi de 0,112 desvio 
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padrão acima da média. Dessa forma, é obtido, ao aumentar 1 desvio padrão 

acima da média do investimento em campanhas pagas de Search e Display, um 

aumento de 0,112 desvio padrão acima da média no percentual de usuários 

recorrentes, ocorrendo uma semana depois da alteração no investimento e 

ocorrendo somente no dia.  

 Para a variável de Profundidade de Navegação foi obtido um R² 

estacionário de 64,7%, porém, não sendo afetada por nenhuma estratégia de 

mídia digital de forma significativa (p ≤ 0,05). A taxa de aceitação de acessos 

interativos que possui o R² estacionário de 52,6%, e novamente para o caso da 

página institucional, não foi observado nenhum impacto significativo (p ≤ 0,05) 

na variável dependente sendo provocado pelas variáveis independentes.  

 O R² estacionário obtido para as variáveis dependentes de percentual de 

novos usuários e de usuários recorrentes, demonstrados nas figuras 3 e 4, foi de 

44,9%. Esse valor fica mais claro ao observar o gráfico obtido pela análise:  
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Figura 3 

Gráfico da série para usuários novos e recorrentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Para o indicador de profundidade de navegação foi obtido o R² 

estacionário de 64,7%. E para a taxa de aceitação de acessos interativos foi 

obtido o R² estacionário de 52,6%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

Gráfico da série para Profundidade de Navegação e Taxa de aceitação de acessos interativos. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.2 Página do Programa de Mestrado Profissional em Administração 

Pública 

 

 Para primeira análise de uma página de produto, foi escolhida a página 

do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública, foram 

aplicadas ao modelo de transferência de função as estratégias em mídias 

digitais, a análise testou a influência de todas elas nas variáveis dependentes e 

descartou aquelas estratégias que não tiveram o nível de significância (p ≤ 0,05) 

suficiente para a análise.   
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Tabela 2  

Resultado da dinâmica das estratégias de mídia digital sobre as métricas de desempenho da 

página do mestrado em administração pública 

VD    Estimativa E.P. ᵃ Sig. ᵇ 

Percentual 

de usuários 

novos 

(R² 

estacionário 

= 24,1%) 

Percentual de 

usuários novos 

Constante  2,27   

AR Lag 1 0,95 0,03 0,000 

MA Lag 1 0,89 0,05 0,000 

Investimento em 

campanhas 

pagas de Search 

e Display 

Numerador Lag 0 3,41 0,52 0,000 

 

Envio de 

comunicação via 

e-mail 

Numerador Lag 0 -0,17 0,07 0,01 

Percentual 

de usuários 

recorrentes 

(R² 

estacionário 

= 24,1%) 

Percentual de 

usuários 

recorrentes 

 

Constante  -2,32 0,35 0,00 

AR Lag 1 0,95 0,03 0,00 

MA Lag 1 0,89 0,05 0,00 

Investimento em 

campanhas 

pagas de Search 

e Display 

Numerador Lag 0 -4,57 0,70 0,00 

Envio de 

comunicação via 

e-mail 

Numerador Lag 0 0,22 0,09 0,01 

Profundidade 

de 

navegação 

(R² 

estacionário 

= 71,7%) 

Profundidade de 

navegação 

Diferença  1   

MA 

Lag 1 0,87 0,02 0,00 

Lag 9 0,08 0,02 0,00 

Diferença  1   
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Uso de 

campanhas 

pagas de Display 

Numerador Lag 0 -0,27 0,07 0,00 

Taxa de 

aceitação de 

acessos 

interativos 

(R² 

estacionário 

= 51,5%) 

Taxa de 

aceitação de 

acessos 

interativos 

Diferença  1   

MA 

Lag 1 0,87 0,02 0,00 

Lag 9 0,07 0,02 0,00 

Uso de 

campanhas 

pagas de Display 

Numerador Lag 0 -0,60 0,08 0,00 

Diferença  1   

Fonte: Elaborado pelo autor 

ᵃ Erro Padrão.  ᵇ Significância 

 

 O percentual de usuários novos apresentou o R² estacionário de 24,1%. 

A variável dependente (VD) é afetada pelo investimento em campanhas pagas 

de Search e Display e ocorre somente no dia em que é executada a estratégia 

(lag 0). O investimento em campanhas pagas de Search e Display promoveu um 

impacto de 3,407 desvio padrão acima da média do percentual de novos 

usuários. Ou seja, ao aumentar 1 desvio padrão no investimento em campanhas 

pagas de Search e Display, é obtido um aumento de 3,407 desvio padrão acima 

da média no percentual de usuários novos. Sendo observado o efeito apenas 

para o dia em que a estratégia é executada, e não estendendo o efeito para mais 

dias. 

 O mesmo ocorre com a estratégia de envio de comunicação via e-mail, 

que acaba possuindo latência igual a 0 e não possuindo efeito para dias 

subsequentes, com um efeito de -0,165 abaixo da média no percentual de novos 

usuários. Sendo assim, ao aplicar um aumento de 1 desvio padrão no envio de 

comunicação via e-mail no mesmo dia, é obtida uma queda de 0,165 abaixo da 

média do percentual de usuários novos.  

  O percentual de usuários recorrentes apresentou o R² estacionário de 

24,1%. A variável dependente (VD) é afetada pelo investimento em campanhas 
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pagas de Search e Display e ocorrendo somente no dia em que é executada a 

estratégia (lag 0). O impacto do investimento em campanhas pagas de Search e 

Display promoveu um impacto de -4,571 desvio padrão abaixo da média do 

percentual de usuários recorrentes. Ou seja, ao aumentar 1 desvio padrão no 

investimento em campanhas pagas de Search e Display é obtido uma queda de 

4,571 desvio padrão abaixo da média no percentual de usuários recorrentes e 

esse efeito somente no dia em que é promovido o aumento, não estendendo o 

efeito para outros dias.  

 O mesmo ocorre com a estratégia de envio de comunicação via e-mail, 

que acaba possuindo latência igual a 0 e não possuindo efeito para dias 

subsequentes, com um efeito de 0,221 acima da média no percentual de 

usuários recorrentes. Sendo assim, ao aplicar um aumento de 1 desvio padrão 

no envio de comunicação via e-mail no mesmo dia é percebido um aumento de 

0,221 acima da média do percentual de usuários recorrentes.  

 Para a variável de profundidade de navegação foi obtido um R² 

estacionário de 71,7%, a profundidade de navegação foi afetada de forma 

significativa por uma estratégia apenas, o uso de campanhas pagas de display 

promoveu uma queda de -0,274 desvio padrão abaixo da média para a 

profundidade de navegação. dessa forma, ao aumentar um desvio padrão acima 

da média no uso de campanhas pagas de Display é percebida a queda de 0,274 

desvio padrão abaixo da média na profundidade de navegação, ocorrendo 

somente no dia que esse aumento é executado, não perdurando para outros 

dias.  

 Para a taxa de aceitação de acessos interativos foi obtido o R² 

estacionário de 51,5. A VD foi afetada de forma significativa apenas por uma 

estratégia de forma significativa. O uso de campanhas pagas de Display 

promoveu um impacto de -0,595 desvio padrão abaixo da média na taxa de 

aceitação. Dessa forma, ao realizar um aumento de 1 desvio padrão acima da 

média no uso de campanhas pagas de Display, se obtêm uma queda de 0,595 

desvio padrão abaixo da média na taxa de aceitação de acessos interativos no 

dia que ocorre essa mudança, e ela não perdura para outros dias, existindo 

apenas no dia que ocorre a mudança 
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 Analisando o R² obtido para as variáveis dependentes, para o percentual 

de usuários novos e de usuários recorrentes, por serem complementares, isso 

é, serem divididas pelo mesmo denominador (usuários totais) e serem 

complementares entre si, possuem o mesmo R² estacionário. Sendo essa 

medida o percentual de variância entre o projetado pelo modelo e o observado, 

no caso das variáveis de percentual usuários novos e de usuário recorrentes foi 

obtido o valor de 24,1%. Essa relação fica clara ao observar o gráfico obtido pela 

análise:  

Figura 5 

Gráfico da série para usuários novos e recorrentes. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Para o indicador de profundidade de navegação foi obtido o R² 

estacionário de 71,7%. Para a taxa de aceitação de acessos interativos foi obtido 

o R² estacionário de 51,5%. Os gráficos podem ser observados abaixo: 

Figura 6 

Gráfico da série para Profundidade de Navegação e Taxa de aceitação de acessos interativos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.1.3 Site do Programa de Mestrado Profissional em Economia 
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 Após realizar a análise dos dados para as duas primeiras páginas, foi 

executado o mesmo procedimento para a página do Mestrado Profissional em 

Economia.  E foi obtida a seguinte tabela de dados: 

Tabela 3  

Resultado da dinâmica das estratégias de mídia digital sobre as métricas de desempenho da 

página do Mestrado em Economia 

VD    Estimativa E.P. ᵃ Sig. ᵇ 

Percentual 

de usuários 

novos 

(R² 

estacionário 

= 34,3%) 

Percentual de 

usuários novos 

Constante  2,273   

AR Lag 1 -0,051 0,053 0,000 

Diferença  1   

MA 
Lag 1 0,0859 0,044 0,000 

Lag 16 0,134 0,030 0,000 

Uso de 

campanhas pagas 

de Search 

Numerador Lag 0 0,498 0,139 0,000 

Diferença   1   

Percentual 

de usuários 

recorrentes 

(R² 

estacionário 

= 34,3%) 

Percentual de 

usuários 

recorrentes 

AR Lag 1 -0,051 0,053 0,338 

Diferença  1   

MA 

Lag 1 0,859 0,044 0,000 

Lag 16 0,134 0,030 0,000 

Uso de 

campanhas pagas 

de Search 

Numerador Lag 0 -0,428 0,119 0,000 

Profundidade 

de 

navegação 

(R² 

estacionário 

= 92,3%) 

Profundidade de 

navegação 

Constante  -0,868 0,162 0,000 

MA Lag 9 -0,146 0,018 0,000 

Investimento em 

campanhas pagas 

de Search e 

Display 

Numerador Lag 0 -1,565 0,294 0,000 
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Uso de 

campanhas pagas 

de Display 

Numerador Lag 0 -0,228 0,048 0,000 

Taxa de 

aceitação de 

acessos 

interativos 

(R² 

estacionário 

= 69,8%) 

Taxa de aceitação 

de acessos 

interativos 

Diferença  1   

MA Lag 1 0,772 0,025 0,000 

Uso de canais de 

aquisição de 

usuários via 

Search 

Numerador Lag 0 -0,218 0,078 0,005 

Diferença  1   

Uso de canais de 

aquisição de 

usuários via 

Display 

Numerador Lag 0  -0,776 0,065 0,000 

Diferença  1   

Fonte: Elaborado pelo autor 

ᵃ Erro Padrão.  ᵇ Significância 

 O percentual de usuários novos apresentou o R² estacionário de 34,3%, 

o que é uma capacidade de prever os valores com uma assertividade baixa, a 

variável dependente (VD) é afetada pelo uso campanhas pagas de Search e 

ocorrendo somente no dia em que é executada a estratégia (lag 0). O uso 

campanhas pagas de Search promoveu um impacto de 0,498 desvio padrão 

acima da média do percentual de usuários novos. Ou seja, ao aumentar 1 desvio 

padrão no uso de campanhas pagas de Search é percebido um aumento de 

0,498 desvio padrão acima da média no percentual de usuários novos e esse 

efeito somente no dia em que é promovido o aumento e acaba não se 

estendendo para outros dias.  
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 O percentual de usuários recorrentes apresentou o R² estacionário de 

34,3%, a variável dependente (VD) é afetada pelo uso campanhas pagas de 

Search e ocorrendo somente no dia em que é executada a estratégia (lag 0). O 

uso campanhas pagas de Search promoveu um impacto de 0,428 desvio padrão 

abaixo da média do percentual de usuários recorrentes. Ou seja, ao aumentar 1 

desvio padrão no uso de campanhas pagas de Search é obtida uma queda de 

0,428 desvio padrão abaixo da média no percentual de usuários recorrentes e 

esse efeito somente no dia em que é promovido o aumento e acaba não se 

estendendo para outros dias. 

  Para a variável de profundidade de navegação se observou um R² 

estacionário de 92,3%, a variável dependente (VD) é afetada pelo investimento 

em campanhas pagas de Search e Display e ocorrendo somente no dia em que 

é executada a estratégia (lag 0). O impacto do investimento em campanhas 

pagas de Search e Display promoveu um impacto de -1,565 desvio padrão 

abaixo da média da profundidade de navegação. Ou seja, ao aumentar 1 desvio 

padrão no investimento em campanhas pagas de Search e Display se obtêm 

uma queda de 1,565 desvio padrão abaixo da média na profundidade de 

navegação e esse efeito somente no dia em que é promovido o aumento e acaba 

não se estendendo para outros dias. O mesmo ocorre com a estratégia de uso 

de campanhas pagas de Display, que acaba possuindo latência igual a 0 e não 

possuindo efeito para dias subsequentes, com um efeito de - 0,228 abaixo da 

média na profundidade de navegação. Sendo assim, ao aplicar um aumento de 

1 desvio padrão no uso de campanhas pagas de Display no mesmo dia é 

possível verificar uma queda de 0,228 desvio padrão abaixo da média da 

profundidade de navegação 

 E para a variável de taxa de aceitação de acessos interativos se obteve 

um R² estacionário de 69,8%, a variável dependente (VD) é afetada pelo uso de 

campanhas pagas de Search e ocorrendo somente no dia em que é executada 

a estratégia (lag 0). O impacto do uso de campanhas pagas de Search promoveu 

um impacto de -0,218 desvio padrão abaixo da média taxa de aceitação de 

acessos interativo. Ou seja, ao aumentar 1 desvio padrão no uso de campanhas 

pagas de Search promove uma queda de 0,218 desvio padrão abaixo da média 
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na taxa de aceitação de acessos interativos e esse efeito somente no dia em que 

é promovido o aumento e acaba não se estendendo para outros dias.  

 O mesmo efeito ocorre com a estratégia de uso de campanhas pagas de 

Display, que acaba possuindo latência igual a 0 e não possuindo efeito para dias 

subsequentes, e tendo um efeito de - 0,776 abaixo da média na taxa de 

aceitação de acessos interativos. Sendo assim, ao aplicar um aumento de 1 

desvio padrão no uso de campanhas pagas de Display no mesmo dia é 

percebida uma queda de 0,776 desvio padrão abaixo da média da taxa de 

aceitação de acessos interativos. 

 Analisando o R² estacionário obtido para as variáveis dependentes, foi 

observado para as variáveis um R² estacionário = 34,3. Essa relação fica clara 

ao observar o gráfico obtido pela análise: 

Figura 7 

Gráfico da série para usuários novos e recorrentes 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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 Para o indicador de profundidade de navegação foi obtido o R² 

estacionário de 92,3%. Para a taxa de aceitação de acessos interativos foi obtido 

o R² estacionário de 69,8%. Os gráficos podem ser observados abaixo: 

Figura 8 

Gráfico da série para profundidade de navegação e taxa de aceitação de acessos interativos 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2 Discussão dos resultados 

 

 Os resultados obtidos pela pesquisa demonstram que, quando a 

estratégia de mídia digital orientada a usuários possui foco na atração de novos 

usuários, a contrapartida obtida é uma redução na profundidade de navegação 

e queda das taxas de aceitação de acessos interativos. Essa relação já havia 

sido observada por Moore (2021) e Plaza et al. (2011), que estudaram o 

desempenho do site sob a ótica dos usuários e puderam observar o efeito. 

   O resultado da página institucional demonstra que a instituição está 

alcançando o resultado positivo em atrair usuários recorrentes, que tendem a 

navegar mais profundamente no site. Mesmo com impacto pequeno, por se tratar 

de uma atividade recorrente a soma dos resultados da estratégia se somam 

diariamente e se tem um crescimento desses usuários de forma constante. 

Sendo importante observar que a latência de 7 dias implica que os efeitos 

estejam sempre uma semana atrasados em relação ao aumento do investimento 

em campanhas pagas de Search e Display.  

 A ausência de impacto significativo nas VDs de profundidade de 

navegação e da taxa de aceitação de acessos interativos da página institucional 

demonstram que quando o foco é sobre a obtenção de usuários recorrentes que 

visitem a página, eles tendem a ter um comportamento que não se altera de 

forma significativa ao longo do tempo.  

 Observando a primeira página de produto – a página do programa de 

Mestrado Profissional em Administração Pública – é perceptível que o objetivo é 

trazer usuários novos, porém, ainda sim fomentando que usuários recorrentes 

visitem a página por meio de estratégias de relacionamento. Dessa forma, as 

estratégias de investimento em campanhas pagas de Search e Display e o envio 

de comunicação por e-mail se mostraram eficientes no que é proposto. Com a 

primeira estratégia promovendo a atração de usuários novos para a página, para 

que possam conhecer o produto e se inscrever para receber novidades e a 

segunda promovendo o conhecimento a respeito do produto para um público que 

já conhece a marca.  
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 Com uma estratégia focada em trazer uma grande quantidade de usuários 

novos ao site, existe uma tendência de que nem todos esses usuários possuam 

interesse genuíno no produto ofertado (Kulova, 2018). Por isso, acabam 

fechando a página sem interagir e assim reduzindo a taxa de aceitação de 

acessos interativos. Esse efeito também é perceptível ao se observar a 

profundidade de navegação, com usuários desinteressados pelo produto, será 

obtida uma quantidade de acessos com menos páginas visitadas e assim 

reduzindo a profundidade de navegação (Plaza, Casimiro, et al., 2011) . Sendo 

tarefa do gestor de marketing direcionar os esforços para campanhas de mídias 

pagas que sejam mais eficientes para os interesses da organização (Aswani et 

al., 2018; Welling & White, 2006). É importante também promover uma melhoria 

contínua na estratégia de envio de comunicação por e-mail por ser uma 

estratégia construída para interagir com usuário com maior tendência de compra 

(Sigurdsson et al., 2013). 

 Analisando a última página estudada, a página do programa de mestrado 

profissional em economia, é possível observar que apenas uma estratégia 

apresentou efeito significativo para usuários novos e recorrentes, o uso de 

campanhas pagas de Search. Porém, a estratégia possuiu um impacto baixo em 

comparação ao efeito produzido na página do programa de mestrado profissional 

em administração pública. Por serem complementares, é possível perceber que 

essa estratégia na verdade afeta, provavelmente o percentual de usuários 

novos, não reduzindo consideravelmente a quantidade de usuários recorrentes. 

Materializando que a estratégia de fato foi centrada na atração de usuários 

novos, para que um percentual desses novos usuários fosse cadastrado e 

receba no futuro comunicações por e-mail, porém, no caso da página do 

programa de mestrado profissional em economia a estratégia de envio de e-mail 

não se demonstrou significativa.  

 Como toda a estratégia foi pensada para atrair um volume grande de 

novos usuários que possuem um perfil similar ao que é idealizado pelo gestor de 

marketing como sendo de um cliente da empresa (Xu et al., 2016), existe uma 
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grande parcela de usuários que não possui desejo pelo produto apresentado e 

por isso acaba não interagindo com a página, o que provoca a redução da 

profundidade de navegação e da taxa de aceitação de acessos interativos. Os 

resultados encontrados no estudo corroboram com que já foi observado por 

Moore (2021) para páginas de site de instituição de ensino superior no contexto 

dos Estados Unidos da América, onde o objetivo de atração de novos usuários 

promove uma queda nas métricas de engajamento do site.   

 A escolha de avaliar a página institucional e duas páginas de produto foi 

feita para que se possa comparar páginas avaliando o contexto e os objetivos de 

cada uma. Ao comparar os resultados das duas páginas de produto em relação 

a página institucional é possível observar que o interesse da organização para 

elas é distinto e por isso, mesmo aplicando as mesmas estratégias, os resultados 

obtidos são diferentes. Enquanto o foco de páginas de produto é promover 

cadastros de clientes e conversões, podendo conversão nesse contexto ser 

compreendida como preenchimento de formulários ou venda de produto, a 

página institucional possui como foco que o usuário navegue pelo site, e nesse 

contexto a conversão seria promoção de uma navegação pelo site para páginas 

de produtos ou conhecer melhor a respeito da instituição.  

 Mesmo para páginas de produtos, ao se comparar as duas páginas 

observadas, existem diferença nos resultados, com a performance da página do 

programa de mestrado profissional em administração pública sendo mais 

potencializada pela estratégia de investimento em campanhas pagas de Search 

e Display com impacto significativo, enquanto as estratégias que foram 

significativas para a análise para a página do programa de mestrado profissional 

em economia produziram impactos menos amplos, demonstrando que em um 

mesmo site, para páginas de produto, as estratégias podem produzir efeitos 

diferentes (Moore, 2021). Sendo o uso da ferramenta Google Analytics para o 

site um recurso relevante para essa observação, podendo informar o gerente de 

marketing de forma síncrona a efetividade de cada estratégia. 

 O fato da existência de dados sobre os impactos das estratégias nos 

resultados das páginas não implica necessariamente que o gestor de marketing 

digital tenha a correta dimensão de cada estratégia independente da página, 

porém, com o aumento da disseminação do conhecimento da ciência de dados 
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o mercado tem cada vez mais privilegiado o marketing de desempenho online 

(Järvinen & Karjaluoto, 2015).  

 A avaliação dos resultados obtidos no trabalho demonstra que mesmo 

que se tenha a correta dimensão dos resultados das estratégias, é necessário 

avaliar o contexto de cada página, uma vez que apesar de a página pertencer a 

uma categoria, como por exemplo categoria de página de produto, não 

necessariamente o comportamento será igual para todas. A principal implicação 

percebida no trabalho foi reafirmar o que já havia sido observado na literatura, 

que usuários novos advindos de campanhas pagas tendem a navegar menos 

profundamente pelo site e interagir menos ao acessar páginas que lhe foram 

atribuídas pelas campanhas, o que por si só já configura uma importante 

descoberta para o setor (Giomelakis et al., 2019; Moore, 2021; Plaza, 2011; 

Szymanski & Lininski, 2018).  

 O site institucional tende a ser tratado com menos atenção por gestores 

de marketing por se tratar de uma página geralmente pensada para ser apenas 

uma passagem dos usuários para as páginas de produto. Porém quando uma 

estratégia é bem definida para utilizar essa página, ela obtém um papel 

importante para a organização e seu site (Rangaswamy et al., 2020). 

 A observação de que estratégias promovidas com foco em atrair usuários 

com perfis similares ao que o setor de marketing idealiza de um possível cliente 

da empresa faz com muitos usuários que não possuem interesse genuíno em 

conhecer as páginas de produto adentrem a elas (Xu et al., 2016), promovendo 

uma piora nos indicadores de taxa de aceitação de acessos ativos e na 

profundidade de navegação, o que já foi observado em estudos anteriores para 

os setores de turismo e de museus (Plaza, 2011) para instituições de ensino 

superior de outros países (Moore, 2021) . O estudo demonstra que as estratégias 

devem ser pensadas em conjunto, levando em consideração todos os impactos 

promovidos nas páginas, pois não basta apenas posicionar a sua página em 

locais de destaque em buscadores, mas construir uma lógica de jornada para 

que os seus usuários caminhem pelas suas páginas (Shankar et al., 2021). 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

 

 Esse estudo teve como objetivo investigar o impacto dinâmico das 

estratégias de marketing digital nos indicadores de desempenho do site. Com a 

avaliação de três páginas para comparação, sendo uma página institucional e 

duas páginas de produto. E os objetivos foram alcançados, mesmo se tratando 

de dados reais, o uso da metodologia de pesquisa rígida, fez com que fosse 

possível conduzir um quase-experimento de forma adequada (Cozby, 2003). O 

trabalho conseguiu responder quais os impactos dinâmicos das estratégias de 

envio de comunicação por e-mail, uso de campanhas pagas de Search, uso de 

campanhas pagas de Display e do investimento em campanhas pagas de Search 

e Display nos resultados das páginas observadas. Principalmente para reforçar 

o que a literatura afirmava a respeito do comportamento de usuários novos e 

recorrentes nas páginas, sejam elas de produto ou de outra categoria. 

 Para a área acadêmica, o trabalho traz uma visão direcionada para 

páginas de instituições de ensino, porém confirmando dados obtidos por outros 

estudos para organizações de outros países e setores. Reforçando o uso de 

metodologias de pesquisa para obtenção de resultados que desenvolvem a área 

de pesquisa.  

 A implicação prática do estudo para gestores de marketing digital é 

promover a discussão dos impactos de estratégias ao longo do tempo, mudando 

a perspectiva de que existem resultados padronizados para cada estratégia 

independentemente do tipo de página, e que por muitas vezes os efeitos durarem 

apenas um dia, devem ser pensados como algo ágil e efêmero, trazendo assim 

a perspectiva de estudo e construção do ferramental voltados para o longo prazo 

(Erdmann et al., 2022; Rangaswamy et al., 2009). O estudo promove a discussão 

sobre os reais resultados das estratégias de mídia digital, para que gestores 

possam alinhar as ações propostas aos objetivos da organização. Como 

exemplo, caso a organização possua interesse em ser mais reconhecida e que 
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conheçam novos produtos, aplicar recursos em usuários recorrentes que já 

conhecem o site, e por isso tendem a navegar mais profundamente por ele e 

dessa forma são mais propensos a conhecer novas páginas do site.  

 Ao focar em atrair usuários novos por meio de campanhas pagas de 

Search e Display, baseado no perfil de cliente construído pelo time de marketing, 

promove a redução da taxa de aceitação de acessos ativos na página, o que ao 

longo prazo pode promover uma queda no posicionamento orgânico da página 

(Erdmann et al., 2022). Sendo assim, para manter a página bem-posicionada 

nos sites de pesquisa, é necessária a construção de estratégias que visam 

equilibrar a atração de usuários novos com o esforço de trazer usuários 

recorrentes ao site por meio de campanhas de e-mail (Sigurdsson et al., 2013). 

 Com o desenvolvimento de estratégias baseadas em dados, o setor de 

marketing das empresas consegue desenhar o planejamento de investimento 

em mídias digitais baseado em evidências (Kapoor et al., 2018). Sendo a visão 

pensada ao longo prazo, e verificando não só os efeitos imediatos de cada 

estratégia, mas avaliando os impactos ao longo dos dias e os objetivos em um 

horizonte temporal maior, adicionando os efeitos acumulados das próprias 

variáveis pelo tempo (K. Pauwels et al., 2002).  

 As limitações do estudo apresentado devido ao contexto e enfoque da 

pesquisa, são ligadas a 4 principais fatores, o primeiro fator é a limitação pela 

quantidade de páginas estudadas: como o estudo se concentrou em apenas três 

páginas do site da instituição os resultados obtidos são limitados a apenas 

poucas páginas do site, dessa forma, uma sugestão de futura pesquisa será 

estudar mais páginas para que se possa comparar com mais dados os impactos 

das estratégias. A segunda limitação observada é sobre o setor, como o trabalho 

focou em páginas de uma instituição do setor de educação superior no Brasil, os 

dados possuem maior relevância para esse setor, e como sugestão se propõem 

estudar as estratégias para outros setores.  

 O terceiro fator é que por se tratar de um estudo focado em avaliar as 

estratégias de forma macro, não se discutiu a construção dos conteúdos de cada 

estratégia, sendo então assim, proposto para pesquisas futuras a inclusão da 

discussão do conteúdo de informação para cada estratégia, discutindo se ele 
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possui impacto na efetividade ou não efetividade das estratégias. E a última 

limitação percebida é a não inclusão do contexto de força da marca nos 

resultados, não sendo possível avaliar se marcas mais fortes possuem sites e 

usuários com comportamentos distintos em relação a marcas com menos força, 

como proposição de pesquisa é sugerido estudar se a força da marca possui 

impacto significativo nos resultados, não só para verificar o impacto comparativo 

entre categorias de marcas, mas também se o site colabora na construção da 

força de marca no mercado consumidor.  
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