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Apresentação 

O Ministério do Turismo (MTur), com o objetivo de orientar os gestores e os técnicos deste 

Ministério e padronizar os processos vinculados à sua gestão desenvolveu este “Manual de 

nomenclatura e conceitos de marketing” para auxiliar no entendimento dos conceitos que 

norteiam as ações e atividades desenvolvidas pelo Departamento de Marketing e Eventos - 

DME. 

 

O Manual contempla conceitos básicos, formas de apoio, rotinas e procedimentos identificados 

no âmbito do Marketing e que visam facilitar o entendimento das atividades executadas pelo 

DME em parceria com todas as áreas do Ministério do Turismo. 

 

É competência do Departamento de Marketing e Eventos, conforme estipulado pelo Art. 24 do 

Decreto 10.359 de 20 de maio de 2020 do Ministério do Turismo:  

“I - formular, implementar, fomentar, monitorar e avaliar os planos, os programas, os projetos 

e as ações de marketing de produtos e serviços turísticos, no mercado nacional e internacional; 

II - realizar, participar, apoiar institucionalmente, captar, fomentar, patrocinar e supervisionar 

eventos geradores de fluxos turísticos, eventos institucionais e coorporativos de promoção da 

atividade turística e que fortaleçam a atividade turística; e 

III - gerir e atualizar o sítio eletrônico de promoção turística nacional e as redes sociais do 

Ministério, em relação às ações publicitárias, de promoção e de marketing.” 

 

No desenvolvimento deste Manual de Procedimentos, observou-se a dinâmica dos diferentes 

contextos no MTur já que o Departamento de Marketing e Eventos atua em apoio à todas as 

áreas finalísticas deste Ministério. Desta forma, considerou-se ser imprescindível tornar 

acessível e de fácil entendimento alguns conceitos que são relevantes para o desenvolvimento 

das ações de publicidade, do marketing digital e do apoio e participações em eventos de turismo.  

 

Ademais, entende-se que este Manual é uma ferramenta inicial para auxiliar os gestores e 

técnicos públicos em suas atividades. Logo, poderá sofrer futuras alterações e adaptações ao 

ser aplicado na realidade da instituição, nos casos concretos de cada unidade, apreciando as 

peculiaridades fáticas. 
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Conceitos de Assessoria de Imprensa de Comunicação Coorporativa 

Fontes: 

- EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA nº 02/2016 - PROCESSO nº 72031992815/2016-42 

(Ministério do Turismo) 

- Glossário de comunicação pública [livro eletrônico] / Jorge Duarte, Paulo Nassar, Lincoln Macário Maia, (org.). -- 

São Paulo : ABERJE : ABCPública, 2020 

- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Produzido pela Assessoria de Comunicação Social  

 

Artigo - Texto assinado, de responsabilidade do autor. Ele desenvolve uma ideia e apresenta 

uma opinião (interpreta, julga e explica). Geralmente é escrito por colaboradores, em páginas 

de opinião e suplementos. Tem que ser atual (não se restringe ao cotidiano, mas ao momento 

histórico vivido). 

Atendimento à imprensa - Promoção e gestão do relacionamento entre o cliente e os veículos 

de comunicação, fornecendo proativamente aos profissionais da imprensa informações sobre 

o órgão ou atendendo à imprensa em suas demandas por informações novas ou 

esclarecimentos relacionados a temas presentes na agenda da instituição. 

Aviso de Pauta: é um texto curto que traz uma advertência ou convite, chamar a atenção para 

um determinado fato ou evento, com informações como dará e local onde acontecerão 

Briefing - Consiste no resumo de informações de um fato, acompanhado eventualmente de 

comentários e debates informais, que são reunidos para apresentar a um profissional de 

comunicação (agência externa ou repórter) sempre que for tornar um fato público, seja por 

meio de campanhas publicitárias ou de ocupação de espaço editorial. 

Card – peças gráficas com informações visuais e textos utilizados para as redes sociais. 

Clipping - Serviço de apuração, coleção e fornecimento de recortes de jornais e revistas sobre 

a empresa. Geralmente, é realizado pela Assessoria de Imprensa ou por uma agência 

especializada nesse trabalho. 

Comunicação Governamental – Também tratada na literatura como Comunicação de 

Governo, Comunicação no Serviço Público ou Comunicação de Estado, trata-se dos atos 

comunicativos realizados por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta das 

diferentes esferas e níveis de governo. 

Comunicação Institucional – Um dos ramos do Composto da Comunicação Organizacional 

proposto por Kunsch (1997), a comunicação institucional, juntamente com a comunicação 

mercadológica e a comunicação interna, integra o conjunto das ações de comunicação de uma 

organização. Tem por finalidade a manutenção de uma reputação favorável diante de seus 

diferentes públicos por meio da credibilidade, confiança e simpatia. Dessa forma, a 

comunicação institucional “possibilita a uma organização ter um conceito e um 

posicionamento favorável perante a opinião pública” (Kunsch, 1982, p. 88).] 

Comunicação Organizacional – Termo usado muitas vezes como sinônimo para comunicação 

empresarial ou comunicação corporativa, a comunicação organizacional compreende as ações 

empreendidas pelas organizações para estabelecer a relação com seus públicos de interesse e 

reforçar sua imagem 



6 
 

 

Comunicação Pública – A partir da definição clássica de Pierre Zémor (1995), a comunicação 

pública é aquela realizada pelo governo e outros agentes públicos e se caracteriza pela troca 

de informações de utilidade pública entre as instituições e governos e a sociedade. “ 

Deadline - Data e/ou horário em que um repórter precisa ClD 21 20 entregar sua matéria ao 

editor. Deve-se atentar para o fato de que “notícia velha” não desperta o interesse do leitor e 

compromete a credibilidade de qualquer veículo de comunicação 

Engajamento - o engajamento é a métrica utilizada para medir o quanto o conteúdo de uma 

marca está, de fato, alcançando sua audiência. Esse indicador informa a porcentagem do 

público total que está sendo impactado pela comunicação proposta a ponto de interagir com a 

página. 

Entrevistas Coletivas- Entrevista concedida coletivamente a vários órgãos de informação, com 

duas variantes: a) os veículos são especialmente convocados, e neste caso o evento reveste-se 

de certa solenidade; b) o interesse por determinado assunto atrai, obrigatoriamente, os 

jornalista. 

Follow Up: é seguir ou acompanhar a sugestão de pauta, o aviso de pauta ou o convite para 

uma coletiva ou evento que é oferecido  a um jornalista ou veículo. Primeiramente envia-se o  

conteúdo ou pauta e depois entra em contato para saber se o conteúdo, de pretendem 

aproveita-lo, ou se comparecerão ao evento. 

Mailing - cadastro de contatos de jornalistas e/ou formadores de opinião, detalhando veículo 

de atuação, endereços eletrônicos (inclusive mídias sociais), e potencial alcance de público 

Media Training - Treinamento de porta-vozes para relacionamento com a imprensa mediante 

apresentação de perfil dos veículos de comunicação e dos jornalistas das diferentes mídias, 

procedimentos para o contato com os jornalistas, exercícios práticos – simulação de 

entrevistas, avaliação das posturas dos participantes em situações diversas análise de 

performance e relatórios com definição de responsabilidades e grau de autonomia para cada 

assunto.  

Nota - Pequena notícia, que registra algo que vai acontecer, ou anuncia eventos programados. 

Nota à imprensa - Texto de esclarecimento, distribuído por uma instituição, pessoa, entidades 

ou empresas, referente a um assunto de interesse geral. 

 

Pauta - É o agendamento de assuntos previstos para serem cobertos por um veículo de 

comunicação. Difere de um órgão para o outro dependendo da periodicidade de cada 

informativo. Se for um evento programado com antecedência, a pauta deve indicar possíveis 

fontes - nome, endereço e telefone - e uma orientação básica sobre o assunto a ser tratado. 

Porta-voz: representante de uma organização e que é uma fonte especializada disposta a 

comentar com a imprensa sobre uma questão pontual. 

Press release: ou apenas Release é a forma escrita mais comum, usada em relações públicas, 

para anunciar notícias e informações sobre produtos, serviços, empresas, etc.  

Presstrip: viagem de jornalistas para estreitar relacionamento, lançar uma ação ou produtos, 

apresentar estrutura, levar jornalistas para conhecer uma nova experiência. 
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Pronunciamento oficial: comentário escrito ou falado preparado para efeitos de resposta 

consistente a determinadas questões e que dizem respeito a um grupo grande de pessoas. Em 

muitos casos usados apenas por chefes de estado ou ministros. 

Websérie: é uma série ou programa, dividida em episódios, produzido e lançados na internet. 

Uma única instância de um programa de websérie é chamada de episódio 
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Conceitos de Marketing e Publicidade 

Para efeitos deste manual, constituem ações de publicidade os serviços integrantes do objeto 

dos contratos firmados pelo Ministério do Turismo com agências de publicidade. 

 

Definições de Marketing  

“Marketing é o processo de planejamento e execução desde a concepção, preço, promoção e 

distribuição de ideias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos 

individuais e organizacionais”. 

American Marketing Association 

 

“Marketing é o processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que 

necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de 

valor com outros”. 

Philip Kotler 

 

Espécies de Publicidade (Instrução Normativa Nº 2, de 20 de Abril de 2018) 

Publicidade institucional: destina-se a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, 

campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, com o 

objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, 

de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas 

públicas e de promover o Brasil no exterior. 

Publicidade de utilidade pública: destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta 

comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento, com o objetivo de informar, educar, 

orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a adoção de comportamentos que 

gerem benefícios individuais e/ou coletivos. 

Publicidade mercadológica: destina-se a alavancar vendas ou promover produtos e serviços no 

mercado. 

Publicidade legal: destina-se à divulgação de balanços, atas, editais, decisões, avisos e de outras 

informações dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, com o objetivo de atender a 

prescrições legais. 

Briefing - Informações e instruções concisas e objetivas sobre missão ou tarefa a ser 
executada para um trabalho publicitário ou jornalístico. 

Branding  - é o gerenciamento e posicionamento estratégico da marca para se alcançar os 

objetivos planejados. As ações estratégicas têm como objetivo projetar a identidade da 

marca, aquela responsável por se fixar na mente das pessoas e tornar-se conhecida no 

mercado. 

Copywriting - é uma “técnica empregada na redação de conteúdos a serviço do marketing e 

vendas, com o objetivo de convencer o público-alvo.” 



9 
 

Endomarketing - é uma estratégia de marketing focada nos colaboradores de uma 

empresa. O endomarketing, ou Marketing Interno, objetiva melhorar o employer branding 

(vestir a camisa), reduzir o turnover e aumentar a satisfação dos funcionários. 

Persona - representa o perfil de um cliente relevante, com o objetivo de definir a estratégia 
e comunicação.  

Plano de Marketing - é o primeiro passo para executar uma ação ou campanha. Nele são 
traçados objetivos estratégicos, primários ou secundários, assim como os meios que serão 
utilizados para alcançá-los. 

ROI: Return on Investiment - analisa o retorno sobre o investimento que está sendo feito 
pela empresa com suas estratégias de marketing. 

Plano de mídia - é uma ferramenta utilizada na publicidade para mapear e indicar os 
melhores meios, plataformas e formatos para veicular campanhas. Nele, constam os 
principais canais para atingir o público-alvo e métricas importantes como alcance, volume 
e custo-benefício, assim como as melhores estratégias de comunicação para divulgar a 
mensagem. 

SIREF - Sistema de Disponibilização de Referências. É uma ferramenta que permite o 
compartilhamento, no âmbito do Governo Federal, das experiências de contratação de 
serviços publicitários, proporcionando aos órgãos públicos, parâmetros de negociação 
junto às agências de publicidade. 

Midiaweb - Sistema de Gestão de Ações de Mídia. Sistema que permite que órgãos da 
administração pública direta e entidades participantes do Sicom possam submeter suas 
propostas de ações de mídia para avaliação dos assessores do Departamento de Mídia da 
Secom. 

SICOM - Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal. É integrado pela 
Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, como órgão 
central, e pelas unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes do Poder 
Executivo Federal que tenham a atribuição de gerir ações de comunicação 

MidiaCad - Cadastro de Veículos de Divulgação da Secom. Constitui-se em um conjunto 
formal de dados cadastrais, comerciais e negociais de veículos dos diversos meios de 
divulgação utilizados nas ações de publicidade do Poder Executivo federal. 

Ativação - Por ativação de marca entende-se ações realizadas que reforçam a participação 
da instituição em eventos patrocinados, tornando concretos os valores e conceitos da 
marca por meio de ações de interação com o público-alvo. (fonte 
http://antigo.secom.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/arquivos-de-instrucoes-
normativas/consulta-publica-servicos-de-marketing-promocional/planilha-retorno-
consulta-publica-marketing-promocional ) 

Promoção - Ação de comunicação que emprega, predominantemente, técnicas de 
incentivo e de envolvimento de públicos de interesse dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal, como objetivo de estabelecer e estreitar relacionamentos, fidelizar 
segmentos de clientes, estimular conhecimento, experimentação, interação, engajamento, 
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incremento de vendas ou propiciar a vivência de situações positivas com marcas, conceitos 
ou políticas públicas (Instrução Normativa Nº 1, de 27 de Julho de 2017). 

Publicidade - Forma não pessoal e indireta de divulgação de informações e de difusão de 
ideias, por meio de ações de comunicação de mídia e não-mídia, desenvolvidas e custeadas 
por anunciante do Poder Executivo Federal (Instrução Normativa Nº 1, de 27 de Julho de 
2017). 

Patrocínio - Ação de comunicação que busca agregar valorà marca, consolidar 
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento, estreitar relacionamento com 
públicos de interesse, ampliar venda de produtos e serviços, divulgar programas e políticas 
de atuação, por meio da aquisição do direito de associação da imagem do órgão ou 
entidade do Poder Executivo Federal, enquanto patrocinador de projetos de iniciativa de 
terceiros (Instrução Normativa Nº 1, de 27 de Julho de 2017). 

Relações com a Imprensa – ação que reúne estratégias organizacionais para promover e 
reforçar a comunicação dos órgãos e entidades Poder Executivo Federal com seus públicos 
de interesse, por meio da interação com profissionais da imprensa, numa atuação 
democrática, diversificada e transparente  (Instrução Normativa Nº 1, de 27 de Julho de 
2017). 

Relações Públicas – esforço de comunicação planejado, coeso e contínuo que tem por 
objetivo estabelecer adequada percepção da atuação e dos objetivos institucionais, a partir 
do estímulo à compreensão mútua e da manutenção de padrões de relacionamento e fluxos 
de informação entre os órgãos e entidades Poder Executivo Federal e seus públicos de 
interesse, no Brasil e no exterior  (Instrução Normativa Nº 1, de 27 de Julho de 2017). 

Comunicação Digital – ação de comunicação que consiste na convergência de conteúdos, 
mídias, tecnologias, dispositivos e canais digitais para interação, acesso e troca de 
informações. Oferecer ecursos e abordagens complementares às demais ferramentas, bem 
como potencial para expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação 
desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal (Instrução Normativa 
Nº 1, de 27 de Julho de 2017). 

Campanha Publicitária - um conjunto de ações com o objetivo de promover tópicos 
noticiosos ou de natureza comercial, podendo contemplar uma marca, um produto, um 
serviço ou uma ideia. 

KV – É a forma abreviada de “KeyVisual”, representa a essência de uma campanha. Ele deve 
ser visto como uma espécie de guia do que deve constar na criação. Coisas como: cores, 
tipologia, símbolos e também uma selling line, em tradução livre: linha de vendas, que seja 
capaz de resumir o objetivo de comunicação por detrás da campanha. 
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Conceitos de Eventos 

Os conceitos estabelecidos neste tópico constituem ações que podem ser desenvolvidas no 
âmbito do Ministério do Turismo. Apesar de abrangerem conceitos consolidados no mundo 
do turismo de eventos, alguns termos, podem estar restritos ao aplicado para as ações 
desenvolvidas por este Ministério. 

Formas de apoio aos eventos 

Apoio Institucional – em que não há repasse de recurso, e que visam dar suporte aos 
projetos e eventos, estritamente, por meio de cessão de material promocional ou aplicação 
gratuita da marca do Governo Federal e do Ministério do Turismo. 

Convênio – poderá ser executado por meio de Chamada Pública Específica e/ou Orçamento 
Impositivo via Emendas Parlamentares. 

Termo de Fomento - instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações 
da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros e será executado 
por meio de Chamada Pública Específica. 

Termo de Colaboração - instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração 
pública que envolvam a transferência de recursos financeiros e será executado por meio 
de Chamada Pública Específica. 

Escolha Direta - Quando configurada de modo objetivo a reconhecida repercussão nacional 
do evento, e não havendo nenhum outro evento em condição similar, o projeto poderá ser 
escolhido por decisão motivada da Secretaria Nacional Desenvolvimento e Competitividade 
do Turismo, mediantes pareceres prévios das áreas técnicas. 

Acordo de Cooperação - instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a 
transferência de recursos financeiros. 

Apoio via Patrocínio – Apoio a projetos e eventos nacionais ou internacionais que 
acontecem no Brasil, incluindo os eventos esportivos e culturais, e que contribuam, direta 
ou indiretamente, para a melhoria das estratégias de promoção dos produtos e destinos 
turísticos brasileiros e para a melhoria da competitividade do marketing turístico nacional.  

O patrocínio se configura como a ação de comunicação que busca agregar valor à marca, 
consolidar posicionamento, gerar identificação e reconhecimento, estreitar 
relacionamento com públicos de interesse, ampliar venda de produtos e serviços, divulgar 
programas e políticas de atuação, por meio da aquisição do direito de associação da 
imagem do órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, enquanto patrocinador de 
projetos de iniciativa de terceiros, de acordo com Instrução Normativa SG –PR nº 1, de 27 
de julho de 2017. 
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Participação em eventos institucionais – Ação promocional em que ocorre a divulgação de 
destinos turísticos brasileiros e programas do governo que tem o intuito de apoiar o 
desenvolvimento do turismo em âmbito nacional. 

A participação em eventos se constitui em apoio, uma vez que leva de maneira gratuita os 
interessados em participar dos estantes do MTUR em eventos de turismo. Ressalta-se que 
a participação estão condicionada as estratégias e orçamento do Ministério do Turismo 
para cada evento. 

Tipos de eventos: 

Assembleia: evento que conta com a participação de delegações representantes de grupos, 
estados e países com o objetivo de debater assuntos de interesse comum. Embora haja 
similaridades, uma assembleia, enquanto tipo de evento, não deve ser confundida com o 
formato de reunião que leva o mesmo nome, posto que nessa segunda acepção, ao invés 
de delegados, a característica fundamental é a possibilidade de participação direta da 
íntegra dos interessados, a exemplo do que ocorre nas assembleias sindicais ou de 
acionistas de empresas.  

Colóquio: apresentação de um tema informativo, técnico ou científico, apresentado por 
profissional com grande projeção no seu segmento, com o objetivo de tomar decisões 
acerca de determinado assunto.  

Concurso: evento competitivo com o objetivo de estimular os participantes a alcançar 
objetivos e metas, a partir de critérios determinados.  

Conferência: apresentação de um tema informativo, técnico ou científico, por autoridade 
reconhecida em determinado assunto, para um grande número de pessoas. Exige a 
presença de um mediador que fará a apresentação do conferencista e das perguntas, que 
devem ser realizadas. A videoconferência é uma conferência realizada a distância para 
pessoas em diferentes locais, utilizando-se de linha de satélites e um espaço físico próprio.  

Congressos: De grande importância, amplitude, porte e número de participantes, 
promovidos por entidades ou associações de classe, visa apresentar e discutir assuntos da 
atualidade e de interesse específico de determinada área ou ramo profissional. São 
compostos por vários tipos de atividades, muitas vezes até simultâneas, tais como mesas-
redondas, colóquios, simpósios, palestras, entre outras. Normalmente esses eventos 
ocorrem com frequência determinada, alternando os destinos-sede. Têm uma duração 
média de três a cinco dias. 

Espetáculo (show): evento com apresentações que envolvem uma ou mais manifestações 
artísticas, de teatro, circo, dança, música ou audiovisual.  

Eventos Técnico-Científicos: têm por objetivo transmitir conhecimentos técnicos a um ou 
mais públicos segmentados para promover a reciclagem e a atualização dos profissionais.  

Eventos Tradicionais: Os Eventos Turísticos Tradicionais visam a apoiar a realização de 
eventos de caráter tradicional e de notório conhecimento popular, que comprovadamente 
contribuam para promoção, o posicionamento do destino no mercado turístico e o fomento 
da atividade turística.  
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Exposição: evento que tem como objetivo exibir produtos, obras de arte, técnicas e 
serviços científicos, tecnológicos, acadêmicos, culturais e/ou sociais. Normalmente não 
prevê comercialização dos itens expostos. Quando realizada de forma itinerante é 
denominada “mostra”.  

Feira: organizadas por empresas ou organizações especializadas em ramos específicos, 
para determinado segmento do mercado, com finalidades de exposição, apresentação ou 
comercialização de produtos e serviços industriais, técnicos, científicos, estabelecimento 
de contatos e parceria, entre outros.  

Festival: evento de celebração com temática específica, que normalmente realiza-se em 
um ou mais dias, objetivando a competição, capacitação, promoção comercial ou 
divulgação de determinado produto/serviço. 

Fórum: evento que tem por objetivo efetivo envolvimento do público, destinado à reflexão 
sobre assunto de interesse coletivo, caracterizado pelo debate, com troca de informações 
e discussões. O fórum, enquanto modalidade de evento, pressupõe construção coletiva, 
com a participação de instituições e pessoas relacionadas à área a ser debatida. 

Jornada: evento com duração de apenas um dia, envolvendo profissionais de determinada 
área do conhecimento para tratar de tema específico de forma prática. a programação 
pode ser variada, incluindo palestras, oficinas, demonstração de casos etc.  

Lançamento: evento para divulgação de um novo produto. Também é utilizado para o 
lançamento de novas obras, quando se denomina lançamento de pedra fundamental.  

Mesa-Redonda: evento preparado e conduzido por um coordenador, que pode ser 
denominado presidente e que atua como elemento moderador, orientando a discussão. 
Pode ser realizado com duas ou mais pessoas, que não necessariamente tenham opiniões 
diferentes sobre o tema. Pressupõe interação entre os participantes. Pode ter a 
participação da plateia com a realização de perguntas ou não.  

Oficina (Workshop): evento de caráter prático, com apresentação de tema e posterior 
realização de atividade pelo público. O objetivo é que os participantes apliquem as 
informações recebidas.  

Painel: evento preparado e conduzido por um coordenador, que pode ser denominado 
presidente, e que atua como elemento moderador, orientando a apresentação de 
experiências e/ou opiniões de duas ou mais pessoas sobre o tema. Diferencia-se da mesa-
redonda por não contar com fase de interação entre os expositores. Pode ter a participação 
da plateia, durante ou após as exposições, com a realização de perguntas ou não.  

Palestra: apresentação de um tema específico por pessoa com domínio sobre determinado 
assunto, cuja duração usual é de aproximadamente uma hora. Ao final, é costume que haja 
participação da plateia com perguntas.  

Reunião: evento caracterizado pelo encontro entre duas ou mais pessoas com a finalidade 
de discutir tópicos relacionados ao tema central escolhido. Normalmente envolve o envio 
de pauta prévia e posterior encaminhamento de ata ou relato aos participantes. 
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Road Show: evento itinerante, montado em veículo sobre rodas, que se desloca por 
determinado país ou estado, com objetivos como conquistar clientes, obter apoio da 
população, promover produtos, disseminar informações ou capacitar pessoas.  

Rodada de negócios: tem por objetivo aproximar empresas e pessoas para realizarem 
parcerias e negociações.  

Salão ou Mostra: são as denominações utilizadas para eventos com essas mesmas 
características, porém de pequeno ou médio porte.  

Semana: é a nomenclatura atribuída a um tipo de encontro semelhante ao congresso, no 
qual pessoas se reúnem para discutir assuntos de interesse comum. 

Seminário: promoção de conjunto de discussões, estando os expositores em um mesmo 
patamar de conhecimento que a plateia.  

Simpósio: evento que envolve a apresentação de um tema de grande interesse, no qual o 
público e os explanadores são especialistas no assunto.  

Vernissage: evento de abertura de uma exposição de arte.  

Visita técnica: caracteriza-se pelo deslocamento de um grupo até determinado local, com 
o objetivo de obter conhecimentos específicos sobre determinado assunto.  

Formatos dos Eventos: 

As ações poderão envolver eventos pequeno, médio, grande porte, megaeventos, que são 
entendidos da seguinte forma:  

Pequeno Porte: baixo grau de complexidade de organização, visibilidade e repercussão, 
que envolve um número menor de pessoas.  

Médio Porte: grau mediano de complexidade de organização, com visibilidade e 
repercussão adequadas ao público-alvo. Normalmente, envolve um número significativo de 
público e profissionais para sua realização.  

Grande Porte: alto grau de complexidade de organização, com visibilidade e repercussão 
nacional e/ou internacional, com a participação de um número significativo de público e 
profissionais para sua realização.  

Megaevento: alto grau de complexidade de organização, normalmente tem visibilidade e 
repercussão mundial, e envolve um número expressivo de público e profissionais para sua 
realização. 

As ações poderão ocorrer em eventos presenciais, híbridos e virtuais.    

Eventos Híbridos - aqueles que mesclam as plataformas digitais com as presenciais, 
buscando criar oportunidades em que o participante pode interagir em momentos que 
exijam a sua presença física e outros que podem ser realizados de forma virtual. 
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Eventos virtuais - aqueles em que a interação entre os públicos é feita de maneira 
totalmente virtual ou on-line. O formato deste tipo de evento pode ser variado, 
perpassando pelas tipologias apresentadas acima, como exposições virtuais, congressos, 
workshops etc. Seu conteúdo pode ser transmitido ao vivo ou pré-gravado.  

Webnários: Seminários virtuais, que permitem o acompanhamento do evento no momento 
em que ele está acontecendo. 
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Conceitos de Marketing Digital 

AINDA - acrônimo das palavras: Atenção, Interesse, Desejo e Ação. É um conceito utilizado 
pelo marketing digital para analisar como o ser humano se comporta diante de uma 
determinada situação e como aproveitar esse comportamento para elaborar determinadas 
estratégias de marketing que atraiam e gerem maior conversão de acordo com os 
interesses de ambos. 

Através dessa análise é possível, por exemplo, otimizar uma página de acordo com o perfil 
do público-alvo que se deseja atrair. 

• Alcance orgânico ou que acontece de forma natural. 

• Alcance pago que é impulsionado. 

• Alcance viral que impacta grande quantidade de usuários. 

Automação de marketing - É o uso de tecnologia para auxiliar uma equipe de marketing a 
automatizar suas estratégias de comunicação de maneira mais eficiente e ágil. 

Bounce Rate - é a taxa de usuários que entram em suas páginas e saem rapidamente, sem 
interagir e navegar. Baixas taxas de bounce rate são um sinal para o buscador que seu 
conteúdo é de qualidade. 

Conversão - sempre que alguém cumpre o objetivo principal de uma página, seja por baixar 
um material, pedir um orçamento ou se registrar para um teste gratuito, ocorre uma 
conversão. 

CPA: custo por ação o anunciante paga somente quando o objetivo final de sua campanha 
é atingido uma venda, pedido de orçamento, download de um material, etc. 

CPC: custo por clique, nessa opção o anunciante paga a cada vez que alguém clica no link. 

CPM: custo por mil impressões, a cada mil vezes que o anúncio é exibido, o anunciante 
paga. 

CRM – Ferramenta tecnológica que além de registrar e organizar todo o contato e 
relacionamento entre o cliente e a empresa, ele também é importante para fazer 
abordagens mais eficientes, já que armazena todo o histórico do cliente potencial e suas 
preferências.  

CTA: CTA é a Call-to-Action, ou chamada à ação, um convite para os visitantes de uma 
página tomarem o próximo passo depois de interagir com algum conteúdo. 

CTR: Click Through Rate - serve para analisar a taxa de cliques em seu anúncio. 

E-mail marketing - é uma ferramenta utilizada para conseguir gerar tráfego para um site 
através de vários recursos, principalmente com a utilização de estratégias de inbound 
marketing para interagir melhor com o cliente, estreitando o relacionamento com ele, 
conseguindo assim, realizar um maior número de vendas. 
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Com essa estratégia de marketing é possível realizar campanhas voltadas para um público-
alvo e analisar seu sucesso ou não através da análise de certas métricas, como taxa de 
abertura, CTR, entre outras. 

As técnicas de SEO são imprescindíveis para tornar o seu site mais amigável, gerando dessa 
forma, mais tráfego de maneira orgânica. 

Engajamento – é envolvimento, interação, relacionamento com a marca, que vai além do 
número de seguidores em uma rede social ou likes em uma postagem. 

Envolvimento – pode ser mensurado através das métricas comuns, como o número de 
visitas ao site, tempo gasto por página e número de páginas vistas. 

Funil de Vendas: é formado por uma série de etapas pelas quais um cliente em potencial 
passa para se tornar um cliente, desde o reconhecimento da marca até a conversão final. 

Inbound marketing - envolve várias ações utilizadas pelo marketing digital com a intenção 
de conquistar o interesse das pessoas de maneira permissiva. Ou seja, diferentemente do 
marketing tradicional que estamos acostumados, outbound marketing, que utiliza canais 
de TV, telemarketing, entre outros meios mais invasivos, o inbound marketing trabalha com 
estratégias mais sutis de geração de leads que chegam ao seu site por livre e espontânea 
vontade. O carro chefe nessa estratégia é a atração e não a coação. 

Influência – probabilidade de a pessoa fazer uma compra/conversão e influenciar o seu 
grupo de contato a fazer isso. 

Interação – comentários, pedidos de informações, discussões em fóruns e ações que 
caracterizam iniciativa do usuário em entrar em contato com a marca. 

Keywords ou palavras-chave - uma forma de fazer SEO onde são colocadas palavras 
estrategicamente escolhidas em certos conteúdos com a intenção de gerar tráfego. 

As palavras-chaves são uma das responsáveis pelo rankeamento de sua página pelos 
motores de busca. 

KPI: Key Performance Indicators - indicador-chave de performance (métrica utilizada para 
acompanhar como anda o desenvolvimento das ações que estão sendo utilizadas e se elas 
estão atendendo os objetivos propostos). 

Landing Page – é uma página que possui todos os elementos voltados à conversão do 
visitante em Lead, oportunidade ou cliente. Também conhecidas como páginas de 
aterrissagem ou páginas de conversão, as Landing Pages são muito usadas em campanhas 
de Marketing Digital, pois costumam ter altas taxas de conversão. 

Leads - os leads são contatos de possíveis consumidores que deixaram seus dados e suas 
informações pessoais ou profissionais (como e-mail, nome ou telefone) em troca de alguma 
recompensa oferecida seja desconto, informações e oportunidades. 

Lead scoring - uma técnica utilizada no inbound marketing para monitorar de forma 
estratégica quais são os leads com maior potencial de acordo com interesse da empresa. 
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É uma forma automática de qualificar os melhores leads de forma que a empresa possa, a 
partir de então, utilizar técnicas de atração segmentadas. Ou seja, utilize estratégias 
direcionadas ao público certo para conseguir gerar mais negócios. 

No mercado, há várias ferramentas que auxiliam na automatização de recursos para 
descobrir quais são os melhores leads para o seu negócio, ajudando a descobrir o quanto 
cada um deles está interessado em seu produto ou serviço. 

Marketing de conteúdo - a principal ferramenta utilizada pelo marketing digital para atrair 
mais leads, isso através de conteúdos ricos, relevantes e que envolvam o usuário, de forma 
que esse acabe se interessando pelo que você tem a oferecer. É uma das estratégias de 
inbound marketing mais eficientes para criar uma interação do cliente com sua marca. 

Marketing digital – significa buscar, de várias formas, atrair clientes e gerar negócios para 

uma empresa ou profissional, através da internet. 

Marketing Viral – acontece quando na Internet, clientes se transformam em vendedores 
que trabalham de graça. Exemplo: é o Hotmail que foi comprado pela Yahoo nos bons 
tempos da Internet. O Hotmail oferecia serviços de e-mail gratuito, mas cada mensagem 
enviada levava embutida uma mensagem do Hotmail recrutando outros usuários para o 
serviço grátis. Isso leva para o Hotmail milhões de clientes em tempo recorde. 

Métricas - Existem várias métricas no marketing digital que podem ajudá-lo a analisar os 
resultados de maneira que você possa avaliar se suas estratégias estão gerando lucro ou 
não.  

Newsletter - gerar leads por meio da oferta de conteúdos periódicos que sejam de interesse 
dos seguidores de uma empresa. Assim, é possível segmentar e manter esses usuários 
ativos dentro da estratégia da companhia. 

SEM, Search Engine Marketing (Marketing de busca) - um conjunto de estratégias de 
marketing utilizadas com o objetivo de aumentar a visibilidade de sua página para que ele 
seja encontrado pelos buscadores e consiga manter-se nas primeiras posições na internet. 

SEO - Search Engine Optimation, é uma das ferramentas mais importantes dentro do 
marketing digital. SEO é um conjunto de estratégias utilizadas para otimizar sua página na 
internet, permitindo assim, que seu site seja encontrado pelos buscadores, como o Google, 
por exemplo, e melhor rankeado. 

Tráfego pago - é uma ferramenta de marketing digital que possibilita alavancar os acessos 
ao seu site ou blog. Por meio de anúncios em redes sociais, plataformas de busca e até 
apps, ele possibilita expor sua marca a mais pessoas 

Tráfego orgânico - é constituído por pessoas que utilizam buscadores, como o Google, Bing, 
Yahoo ou outros, ignoram os anúncios e clicam nos resultados não pagos para chegarem 
até seu site. 

 


