


O objetivo desse relatório é reunir as principais informações e resultados de ferramentas de marketing digital  do 

campus Niterói do Colégio Pedro II. 

 

Os dados foram extraídos e coletados a partir de um trabalho de reestruturação de comunicação do campus 

(desde o final do ano de 2018 até os dias atuais) e contou com as ferramentas digitais (de comunicação interna e 

externa) como referência.  

Niterói  - Rio de Janeiro. 

Março/2022 



M A R K E T I N G  D I G I TA L  
É um conjunto de informações e ações que podem ser feitas em 

diversos meios digitais com o objetivo de promover empresas, 

produtos, serviços e melhorar a comunicação e a interatividade.  



Os principais canais digitais utilizados pelo campus Niterói são: 
 

- Blog Institucional; 

- E-mail corporativo; 

- Canais | Redes Sociais: Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e Google Meet.  

Mídias Digitais  



O campus Niterói possui um blog institucional 

que foi iniciado em fevereiro de 2010 que, 

posteriormente, foi aprimorado e mais bem 

organizado a partir de um trabalho de 

comunicação em novembro de 2018. O 

campus conta, também, com algumas redes 

sociais que foram criadas a partir de 2019.  

Posteriormente, o campus lançou mão de uma 

conta no Canal YouTube em 13/07/2020.  

 



O blog do campus possui informações 

atualizadas, posts e páginas objetivas.  
 

O uso adequado do blog possibilita ao 

campus a oportunidade de melhor 

divulgar as notícias e comunicados, 

sendo uma estratégia de marketing 

digital com pontos positivos, já que 

possibilita um melhor gerenciamento 

de conteúdo e interação com o público.  



E-MAIL CORPORATIVO 

O campus possui e-mail corporativo que consolida o serviço de correio eletrônico, 

transmitindo informações e possibilitando a construção de uma presença digital, 

estabelecendo formas de atendimento à comunidade escolar com confiabilidade e 

credibilidade.  



CANAIS | REDES SOCIAIS 
As redes sociais do campus são utilizadas com bastante frequência. Fato é que as mídias sociais 

facilitam a comunicação, auxiliando na interatividade com a comunidade escolar.  



FACEBOOK  
 

A página do campus no Facebook foi criada em 

16/09/2019 e, atualmente, conta com um 

número de cerca de 1100 seguidores, 

apresentando uma média (ganho positivo) 

estimada de 37 seguidores por mês desde a sua 

criação até março de 2022.    

 

A página do Facebook do campus tem um 

maior percentual (de 78,9%) de público 

feminino e possui um alcance maior no 

munícipio de localização do campus e cidades 

vizinhas. Só na cidade de Niterói, apresenta um 

percentual de 30,9% de público.  



DADOS SOBRE O IDADE, GÊNERO E CIDADES DE MAIOR 

ALCANCE DA PÁGINA DO FACEBOOK DO CAMPUS.  



A página obteve maior 

alcance, visitas e curtidas 

entre fevereiro e maio de 

2020, apresentando um  

número constante, porém 

menor no ano de 2021 e 

início de 2022.  



Independentemente do número de visitações e alcance da página do Facebook, há a 

preocupação constante de informar e dar total publicidade aos comunicados oficiais.  

É indispensável trabalhar todas as redes sociais, pois a comunidade escolar 

é amplamente conectada em busca de informações e notícias atualizadas.   



O campus possui uma conta no Instagram - 

rede social de compartilhamento de fotos e 

vídeos – que foi criada em 13/07/2020 e nos 

primeiros dois meses, contava com pouco 

mais de 50 seguidores.  

 

Hoje, conta com 1127 seguidores 

apresentando uma média (ganho positivo) 

estimada de 56 seguidores por mês desde a 

sua criação até março de 2022.   



DADOS DO INSTAGRAM DO CAMPUS 

? 



Com base nos dados do Instagram do campus, é possível ter uma visão geral da 

conta.  Verificou-se os seguintes dados crescentes:  

 

 Um total de 1442 contas alcançadas em 90 dias (entre 15/12/2021 e 14/03/2022), ou seja, mais de 100% do número de 
seguidores da Instagram do campus alcançados. Trata-se de um quantitativo considerável. As contas alcançadas 
representam o número de contas únicas que viram as publicações, stories, vídeos do Reels, vídeos e vídeos ao vivo. Esse 
alcance é um importante reflexo do impacto positivo do marketing digital através da rede social do campus; 

 

 Um total de 299 contas com engajamento, somente nesse período (entre 15/12/2021 e 14/03/2022). Trata-se de 26% do 
total de seguidores, o que reflete o número de contas que interagiram com o conteúdo, incluindo conteúdo promovido. O 
conteúdo inclui publicações, stories, vídeos do Reels, vídeos e vídeos ao vivo. As interações podem incluir ações como curtir, 
salvar, comentar, compartilhar ou responder. O engajamento evidencia a interação dos usuários, sendo uma espécie de 
termômetro que mostra que o campus vem fazendo um bom trabalho, tendo em vista que não havia quase nenhum 
número de engajamento em 2020 e 2021. É um trabalho que exige maior desenvolvimento e amadurecimento, podendo 
melhorar ainda mais em termos de conteúdo; 

 

 Um total de 1127 seguidores em pouco menos de 2 anos. Esse é o número total de seguidores no Instagram alcançado pelo 
campus até o momento do término desse relatório.  

 

 O campus teve um maior alcance por parte de seguidores (total de 930) em 90 dias (entre 15/12/2021 e 14/03/2022), 
apresentando também, um número considerável de alcance de não seguidores (total de 512) nesse mesmo período. A conta 
do Instagram apresenta uma visualização mais frequente nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, obtendo 
um público médio equilibrado nas faixas etárias entre 18 e 44 anos.  

 
 

 

O Reels é um recurso do Instagram para gravar vídeos curtos. 

Stories é um recur so do Instagram que tem como objetivo melhorar  a interação entre os usuár ios. Consiste na possibilidade de publicar  fotos ou vídeos que ficam acessíveis por  até 24 horas. 



No que se refere ao canal YouTube, o campus inscreveu-se nesse canal de rede social em 

13/07/2020 e conta com 202 inscritos e 1629 visualizações nos dias atuais. Trata-se de um 

canal digital com apenas 9 vídeos publicados e ainda pouco divulgado e trabalhado. É uma 

ferramenta importante de comunicação e que requer maior aprimoramento e engajamento 

futuro. 

O YouTube é uma ferramenta digital de grande valia a ser mais bem trabalhada, pois 

proporciona interatividade, é gratuito e facilita o relacionamento.  



O campus, também, faz uso do WhatsApp (aplicativo de rede social de mensagens 

instantâneas), tendo em vista tratar-se de uma ferramenta digital gratuita e eficaz 

que permite o compartilhamento de arquivos de texto, imagem, áudio e vídeo, 

mensagens. Ademais, é possível efetuar ligações virtuais de áudio e vídeo. É 

importante frisar que o campus não faz uso da versão WhatsApp Empresarial.  
 

O aplicativo é utilizado de forma individual e/ou em grupos, entre os diretores, 

servidores técnicos, docentes, coordenadores de disciplinas, setores técnicos e 

representantes de turmas como forma de interagir e trocar informações, facilitando 

a comunicação, tanto interna quanto externa.  

É um aplicativo prático, dinâmico e 

extremamente funcional para o campus.  



Dentre as mudanças de rotina causadas pela pandemia da Covid-19, uma de extrema significância foi a 

implantação do trabalho remoto. Ou seja, as demandas, que antes eram  atendidas presencialmente, 

passaram a ser cumpridas a distância. Nesse contexto, em tempos completamente atípicos, o campus 

passou a utilizar o aplicativo Google Meet - ferramenta executiva de videochamadas que foi 

desenvolvida com o objetivo de potencializar a comunicação dentro das empresas em prol da 

necessidade de interação entre as equipes em tempo real e de forma remota.  

 

O Google Meet surgiu como uma espécie de rede social que facilitou as chamadas, possibilitou 

conselhos (pedagógicos e administrativos) e reuniões de equipes, permitindo a troca de mensagens (via 

chat) e a transmissão de informações através de compartilhamento de tela para todos os participantes.  



Nos últimos três anos, foi constatada a formação e consolidação de uma crescente e valiosa relação de 

comunicação - via canais digitais - com toda a comunidade escolar. Apesar do forte impacto da 

pandemia Covid-19, o campus intensificou e aperfeiçoou suas ferramentas digitais no sentido de dar 

total transparência, divulgar informações de forma constante, rápida e promover maior interação com o 

público. Toda essa dinâmica online contribuiu positivamente para o processo de comunicabilidade, 

aprimoramento de serviços e alcance do campus.  

 

A prática de marketing digital no campus viabilizou um contato ágil e permanente com o público, já que 

a comunidade escolar utiliza a internet como meio de comunicação, informação e relacionamento. 

Nota-se que o uso efetivo dos canais e ferramentas de marketing digital vem se mostrando 

fundamental na comunicação com a comunidade escolar.  



Texto e Diagramação - Fernanda Sampaio Sant’Anna 

Revisão - Kátia Regina Quintanilha  


