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A ERA DA INFORMAÇÃO



QUEM É RESPONSÁVEL PELA 
SUA MARCA?

• Os consumidores não são mais indivíduos isolados, 
mas estão conectados uns com os outros;

• Decisões estão bem fundamentadas em 
informações. 



O PODER ESTÁ NAS MÃOS DO 
CONSUMIDOR*. 

Philip Kotler

*Leia-se: alunos, pais e 
educadores.



O MARKETING EVOLUIU...

• 1ª FASE: Vendas



O MARKETING EVOLUIU...

• 2ª FASE: Consumidor



O MARKETING EVOLUIU...

• 3ª FASE:  



CASE – STARBUCKS

R$ 2,00 R$ 8,00



LEADS
GERAÇÃO DE



LEADS
GERAÇÃO DE



O QUE É UM LEAD?

Qualquer pessoa que tem, de alguma forma, 
interesse em sua marca, produtos ou serviços. 



TIPOS DE LEADS

FRIO

QUENTE

INATIVO

RECICLADO

QUALIFICADO

Lead que deixou o cadastro com sua Instituição 
mas ainda não tem relacionamento com sua 
marca

Lead está envolvido de alguma maneira com sua 
marca mas não está convencido ainda a comprar

Lead não está interagindo, estagnado, porém 
pode ainda ter interesse em sua marca.

Lead reativado do status Inativo. Necessário criar 
ações para aproximá-lo de sua marca.

Lead engajado com sua marca e que está pronto 
para converter.



CONQUISTE SEUS LEADS COM 

RELACIONAMENTO



FORMAS DE CAPTAÇÃO DE LEADS

• Inbound Marketing 

• Site da sua Instituição

• Anúncios Redes Sociais (Facebook, Twitter, 

YouTube,...)

• Links Patrocinados
• Atendimento Telefônico

• Feiras e Eventos

• Visitas a Escola/Faculdade

• Parcerias (co-branding)
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INBOUND MARKETING

”Inbound Marketing pode ser considerado qualquer 
tática de marketing que se baseia em ganhar o 
interesse das pessoas ao invés de comprá-lo”

Segundo a HubSpot...





INBOUND MARKETING

• Marketing de Conteúdo

• Ciclo de Compras

• Personalização

• Multicanais

• Integração

ATRAIR CONVERTER FECHAR ENCANTAR

Visitantes LEADS Clientes Promotores

PRINCÍPIOS E AÇÕES



SITE DA INSTITUIÇÃO PARA 
CAPTAÇÃO DE LEADS

• Usuários possuem aversão a formulários

• Coloque o mobile no topo das prioridades(Mobile 

First)

• Invista em UX (User eXperience)

O número de campos

do formulário pode

impactar em seu CPL 

(Custo por LEAD)

Fonte: Marketo



LEAD ADS (FACEBOOK)

Raio 30 Km – Belo Horizonte

Homens e Mulheres

Com filhos

Renda > 15K mês



SEGMENTAÇÃO = LEAD + QUALIFICADO

Nome:

E-mail:

João da Silva

joaodasilva@email.edu.br

Nome:

E-mail:

Fone:

Idade:

Interesse

:

Geo:

João da Silva

joaodasilva@claretiano.edu.br

(19) 99999-9999
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Marketing

Rio Claro/SP



COMO CRIAR PERSONAS PARA 
SUA INSTITUIÇÃO?



COMO CRIAR PERSONAS PARA 
SUA INSTITUIÇÃO?

O que são Buyer Personas?

Buyer Personas são representações semi fictícias do seu cliente ideal,

baseadas em pesquisas de mercado e em dados reais dos seus

clientes atuais. Elas lhe ajudam a entender quem são de fato seus

clientes, e auxiliam na criação de conteúdos baseados em

necessidades específicas, comportamentos, e hábitos desses clientes.

Dependendo do tipo de mercado que você atua, você pode ter uma

ou duas personas, ou talvez você possa ter mais, então se é a primeira

vez que você cria uma persona, comece devagar! E logo logo você

estará criando quantas personas o seu negócio precisar.



COMO CRIAR BUYER PERSONAS?

Buyer Personas são criadas através de pesquisas, avaliações e

entrevistas de sua audiência alvo. Isso inclui os seus clientes, seus

possíveis clientes, além de pessoas desconhecidas que ajudarão a

fornecer informações sobre quem são as suas Buyer Personas.

Veja alguns métodos práticos de juntar a informação necessária para

desenvolver personas:

• Entreviste clientes tanto pessoalmente quanto pelo telefone,

pergunte o que eles gostam nos seus produtos ou serviços.



COMO CRIAR BUYER PERSONAS?

• Olhe na sua lista de contatos para descobrir padrões sobre como os

leads ou clientes acham e consomem seu conteúdo.

• Quando criar formulários nas Landing Pages, use campos que

capturem informações importantes sobre a persona. (Por exemplo,

se sua persona é baseada no tamanho da empresa do cliente,

pergunte no formulário sobre o tamanho da empresa desse futuro

lead)

• Pegue informações com o seu time de vendas, e veja o que eles

estão achando dos leads que estão sendo passados para eles.

(Como trabalha o seu time de vendas? Quais padrões eles estão

enxergando nos melhores clientes?)



PARTE 1: QUEM?

1

2

3

Exemplo: Mariana Engenheira

PROFISSIONAL
Trabalho? Carreira? Mercado

• Recém formada Ensino Médio

• Estudante

• Buscando uma boa universidade de Engenharia ou Arquitetura

DEMOGRÁFICO
Sexo? Idade? Renda? 

Família?

• Femino

• Idade 18-24

• Recebe mesada dos pais de R$ 350,00

• Solteira

COMO CONSOME 

CONTEÚDO
Email? Celular? Mídias 

Sociais?

• Celular e Whatsapp

• Redes sociais

• Email

• Sites e MUITOS Blogs

COMO CRIAR BUYER PERSONAS?

Fonte: 5seleto



COMO CRIAR BUYER PERSONAS?

PARTE 2: O QUE?

OBJETIVOS
Sonho principal? 

Sonho secundário?

• Ser graduada e conseguir um bom emprego

• Ter o reconhecimento dos seus pais e da sua família

DIFICULDADES
Dificuldade principal? 

Dificuldade secundária?

• Não tem dinheiro para pagar a faculdade de engenharia

• Mora longe das melhores faculdades

O QUE PODEMOS 

FAZER...
para ajudar a alcançar seu objetivo?

para ajudar a superar sua dificuldade?

5

6

7
• Mostrar opções de financiamento estudantil

• Incluir Mariana no programa de vans de transporte do programa 

Auxílio ao Aluno

Exemplo: Mariana Engenheira

Fonte: 5seleto



COMO CRIAR BUYER PERSONAS?

PARTE 3: PORQUE?

FRASES QUE ELA 

DIZ 

FREQUENTEMENTE

Sobre os objetivos, desafios, etc...

• “Qual curso me trará uma carreira de grande destaque?”

• “Será que a minha amiga Renatinha vai conseguir um emprego 

melhor que o meu?”

• “O que meus pais vão achar se eu escolher um curso e quiser 

mudar no meio do ano?”

• “Será que vou ter que trabalhar para pagar minha faculdade?”
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OBJEÇÕES COMUNS

Porquê ele não faria negócio 

com a sua empresa?

• “A faculdade XYZ é muito longe da minha casa.”

• “Não tenho dinheiro para pagar o curso dos meus sonhos.”

• “Meu pai não me apoia na minha decisão de fazer engenharia.”

Exemplo: Mariana Engenheira

Fonte: 5seleto



COMO CRIAR BUYER PERSONAS?

PARTE 4: COMO?
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MENSAGEM DA SUA 

EMPRESA
Como você descreveria sua 

solução para sua Persona?

OFERTA DA SUA 

EMPRESA

Venda seu negócio 

para sua Persona

Faculdade de engenharia mais bem avaliada no MEC, com opções de 

financiamento estudantil, conveniada com as melhores empresas de 

engenharia da região e com o maior número de alunos empregados 

após a formatura.

Realize seu sonho de independência, seja reconhecida pelos seus 

familiares e alcance a carreira de sucesso dos seus sonhos. 

Oferecemos financiamentos que facilitam o pagamento e vans de 

transporte auxiliar para trazer os melhores alunos aonde eles 

estiverem. 

Exemplo: Mariana Engenheira

Fonte: 5seleto



APRESENTAÇÃO DE CASE - UCDB

Fonte: 5seleto



APRESENTAÇÃO DE CASE - UCDB

Fonte: 5seleto

Projeto Dia de Campus UCDB - Números 
de 2017

76 ESCOLAS VISITANTES
2.373 ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARTICIPANTES

1.646 PARTICIPARAM DOS PROCESSOS SELETIVOS DA 
UNIVERSIDADE PARA 2018(A)

401 MATRÍCULAS



APRESENTAÇÃO DE CASE - UCDB

Fonte: 5seleto

Projeto Dia de Campus UCDB - Números 
de 2017

INVESTIMENTO ANO: R$ 73.216,00 (Transporte e 
Alimentação)

RETORNO MÊS: 401 (número de participantes) x R$ 
898,20 (valor médio da mensalidade) = R$ 360.178,20



APRESENTAÇÃO DE CASE - UCDB

Fonte: 5seleto



APRESENTAÇÃO DE CASE - UCDB

Fonte: 5seleto



APRESENTAÇÃO DE CASE - UCDB

Fonte: 5seleto


