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RESUMO

O presente trabalho busca identificar as estratégias de marketing digital das startups que participaram da área de Startups & Makers - programa 
da Campus Party, evento científico e tecnológico realizado em Brasília, do dia 14 a 18 de junho de 2017 -,  a fim de apresentar às empresas 
tradicionais e novas startups, um conhecimento sobre as estratégias de marketing utilizadas por elas e também conceitos básicos da literatura. A 
escolha deste tema é de suma importância para o cenário atual, pois existem milhares de startups iniciantes no Brasil que possuem dificuldades 
em realizar estratégias de marketing digital. As startups são empresas que estão revolucionando e movimentando a economia e aprender com 
elas é essencial até mesmo para quem já atua há anos no mercado. Elas utilizam a inovação e um ciclo de aprendizado acelerado em seu 
planejamento estratégico para que conquistem o seu público-alvo. O objetivo deste trabalho é identificar quais as principais 
plataformas/tecnologias são utilizadas pelas startups participantes do evento para a divulgação de seus produtos e serviços, como elas as utilizam 
e sua percepção sobre a importância do marketing digital. Assim, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica para identificar os principais 
conceitos de marketing digital, suas estratégias e como elas podem ser aplicadas em startups. Além disso, também foi realizada pesquisa 
quantitativa e qualitativa, com a criação de um questionário submetido a teste para 17 startups no dia do evento, cujo resultado não foi 
considerado na pesquisa, mas sim com o intuito de realizar o pré-teste para verificar a validade e a relevância das perguntas. Posteriormente, o 
questionário final foi enviado para 22 startups participantes do programa e a coleta de dados ocorreu no mês de agosto. A tabulação se estendeu 
ao mês de setembro de 2017, utilizando o Microsoft Excel para criação de gráficos e percentuais. Como resultado, foi realizada uma comparação 
entre os instrumentos de marketing tradicional mais utilizados, constatando-se que 45% das startups em Growth e Early Stage - termos utilizados 
para divisão das startups no edital de seleção Campus Party Brasília - , dão maior destaque para a mídia digital como uma forma de divulgação de 
sua empresa. O panfleto também é uma opção viável para 18% das startups em Growth e 14% das que estão em Early. Para promover seus 
produtos e serviços online, as mídias mais comuns são: Site (91%), Página no Facebook (91%) e Instagram (61%), mostrando uma relevância maior 
dessas mídias em relação às outras (Blog, Email Marketing, Whatsapp, LinkedIn, Twitter, Google Plus, You Tube e Chat). Outro ponto analisado foi 
que os anúncios pagos representam uma estratégia importante para a divulgação de uma empresa através das redes sociais ou do Google, apesar 
de 23% das startups Early e Growth não realizarem anúncio pago na internet, 36% já fizeram e pararam, enquanto que 32% realizam anúncio 
utilizando o Facebook Ads. Sobre a frequência de utilização das mídias de Marketing Digital, 45% tem uma programação semanal de 
acompanhamento de suas estratégias digitais. Ainda, 66% indicaram ter uma equipe própria para cuidar do seu marketing digital, sendo que o 
gestor de marketing possui um conhecimento razoável sobre a utilização das estratégias digitais. Em relação a utilização de ferramentas para 
acompanhar os resultados na internet, 50% utilizam o Google Analytics, mas 41% alegam que não usam nenhuma. Os entrevistados citaram 
outras ferramentas tais como Compass, Firebase, Smartlook, Leadlovers e RD Station. Por meio da pesquisa verificou-se que essas empresas 
inovadoras utilizam estratégias de marketing digital para impulsionar seus negócios e quando estão em sua fase avançada, ou até mesmo antes 
disso, são capazes de explorar o melhor das plataformas/tecnologias de marketing digital. Mesmo porque, de acordo com a opinião dos 
entrevistados, o digital é um dos meios com melhor custo-benefício, quando utilizado corretamente.
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