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Usina 14 – Marketing Digital - Relatório 
Dados de Campanhas de 05 de setembro a 30 de dezembro 2018 

 
 
 

 

1 - Números Gerais 

 
As campanhas de Marketing Digital da Usina 14 realizadas de 05 de Setembro até 30 de 

Dezembro de 2018 foram mostradas na timeline de 69.566 pessoas, despertando o 

interesse de 38.143 pessoas, que de alguma se envolveram com as publicações, seja 

através de curtidas, comentários, reações, compartilhamentos, chegada ao site, clicando na 

fan page, na página do Instagram ou visualização de vídeos. 
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2 - Campanhas com excelentes 
resultados 

 
Abaixo, 2 exemplos de campanhas com forte interação: 

 
A primeira, de setembro, chamava atenção para o início da Expo 1806 e alcançou 

2.946 pessoas, com 890 visualizações do vídeo, 186 reações e 403 

envolvimentos com a publicação/campanha. 

 
A segunda, de dezembro, chamava atenção para o final da exposição no 

Vicentina, alcançou 10.306 pessoas, com 861 reações e 1.379 

envolvimentos com a publicação/campanha. 

 

 
CAMPANHA 1 
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CAMPANHA 2 
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3 - Cidades e Países Alcançados 

 
As campanhas alcançaram pessoas de 45 cidades e 29 países, que se envolveram de 

alguma forma com as publicações. Essa variedade acontece não só pelas campanhas em 

sim, mas também em função de compartilhamentos espontâneos e marcações de pessoas 

por parte de fãs da página Usina 14. 

 
Abaixo, os números de maiores envolvimentos por cidade e, depois, por país: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

PROJETO FMC 
EXPO 1806 USINA 14 

                                         009/FMC/2018 

 
 

  



 

PROJETO FMC 
EXPO 1806 USINA 14 

                                         009/FMC/2018 

4 - Instagram 

 
No início da campanha, o Instagram da Usina 14 tinha 148 seguidores. Chegamos ao final 

com 322 seguidores. 

Importante manter as postagens no Insta, bem como os histories também, visando manter o 

engajamento das pessoas que passaram a conhecer o trabalho. 
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5 - Antes e Depois do Marketing 
Digital 

 
 

 
A última campanha, com o vídeo de fechamento, alcançou quase 8 mil pessoas e teve 

408 interações. Importante observar que as duas publicações deste ano não foram através 

de campanhas e, naturalmente, tiveram um alcance e envolvimento menor. 

Porém, é também importante destacar que os usuários se habituaram a ver postagens da 

Usina 14, mesmo sem campanhas. Destaque para a publicação de ontem, 08.01.19, que de 

forma orgânica atingiu 560 pessoas e mais de 50 envolvimentos. 

Se observarmos os números de postagens orgânicas antes de iniciarmos o marketing 

digital, vemos que tanto o alcance quanto as interações eram bem inferiores, conforme tela 

abaixo: 

 
 
 

 

Esses números reforçam a importância de manter a página Usina 14 com posts. Sugiro 1 

por semana ou, no mínimo, 2 por mês para que as pessoas continuem engajadas com 

a página. 
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6 - Investimento Financeiro 
 
 

 
 
 
 

 

 
Foi investido no total R$ 530,22 com campanhas de marketing digital, desde 05 de 

setembro até 30 de dezembro. E tivemos 38.143 pessoas interessadas nos conteúdos 

postados. Tivemos então, um custo de R$ 0,01 por envolvimento, considerando apenas 

as pessoas que de alguma forma se identificaram com o trabalho da Usina 14. 

 


