
 

Frase vencedora: ”Mãe, vc foi exemplo de amor e coragem para nós. E a 

anasps está nos homenageando!!!” – Juracy Melo - (21 curtidas) 

 

Avaliação da promoção 

Início: 6/5/2019 11h 

Fim: 12/5/2019 – 23h59 

Desempenho da publicação 

 



 

 

 

10335 pessoas alcançadas 

1221 interações  

1139 curtidas (1135/4) 

11 amei (11/0) 

1 ☺ haha (1/0) 

1  triste (1/0) 

57 comentários (52/5) 

12 compartilhamentos (12/0) 

1 Feedback negativo (ocultar publicação) 

R$200 impulsionamento  

Homens 
30%

Mulheres 
70%

MÉDIA DE INTERAÇÃO (POR SEXO)



Desempenho da página (facebook.com/anaspsbrasil) 

 

Período: 16/4/2019 – 13/5/2019 

 

11 ações na página 

464 visualizações da página 

26 prévias da página 

40 curtidas na página 

14507 alcances da publicação 

3526 envolvimentos com publicações 

39 seguidores da página 

 

 

 

 



Período: 6/5/2019 – 13/5/2019 

 

6 ações na página 

253 visualizações da página 

18 prévias da página 

19 curtidas na página 

12428 alcances da publicação 

2165 envolvimentos com publicação 

18 seguidores da página 

 

 

 

 



No período: 16/4/2019 – 13/5/2019 veja o percentual total dos valores 

atingidos no período em que a promoção estava valendo (6/5/2019 – 

13/5/2019). 

54% ações na página 

54,5% visualizações da página 

69,23% prévias da página 

47,5% curtidas na página 

85% alcances da publicação 

61,4% envolvimentos com publicação 

46,15% seguidores da página 

 

Avaliação Final:  

De acordo com todos os dados coletados neste relatório os objetivos traçados 

no planejamento da promoção foram atingidos. O valor gasto com a promoção 

foi baixo. A Mercante Seguros (empresa conveniada ao Clube Anasps) patrocinou 

a promoção dando o prêmio (cafeteira). 

Objetivo principal: Branding através da data comemorativa “Dia das mães” 
 
Objetivos gerais: 
- Gerar movimentação nos associados com faixa etária entre 25 e 50 anos; 
- Prospecção de novos associados; 
- Melhorar o engajamento nas redes sociais; 
- Aumentar a visibilidade do Clube Anasps; 
- Mostrar a importância dessa data especial. 

 

- Algumas mensagens destacando a associação nos comentários:  

Luciane Leite “Amor e mãe são sinônimos e a Anasp não poderia deixar de 

homenagea-las nesta data tão especial!” 

Juracy Melo “Mãe, vc foi exemplo de amor e coragem para nós. E a anasps está 

nos homenageando!!!” 

Larissa Albuquerque “MÃE e ANASPS: sinônimos de AMOR e proteção durante 

toda a vida!” 

Sandra Sandra “Mãe, meu amor por você é imenso e me traz segurança. Eu e a 

Anasps vamos lhe dar um presente marcante, com a ajuda da Mercante Seguros.” 

Norma Braga Bordalo “Boa promoção pelo dia das mães! Parabéns Anasps.” 

https://www.facebook.com/LucianeCCLeite
https://www.facebook.com/juracy.melo.33
https://www.facebook.com/larissa.albuquerque
https://www.facebook.com/SandraSan1974
https://www.facebook.com/normabordalo.bordalo


Catherine Melo Meira "Mãe é uma palavra forte que toca qualquer um. É sinônimo 

de força, garra e determinação. É detentora de um amor incondicional. E que por 

seus filhos se torna a Mulher Maravilha e enfrenta tudo e à todos. Anasps 

obrigada por poder demonstrar todo esse sentimento mais puro, o amor de uma 

mãe!”  

Elienai Ramos Coelho “Amor de de mãe que une irmãos, amor a ANASPS que une 

servidores.” 

Maria Portella “Agradeço a ANASPS o privilégio de enaltecer o amor de mãe, que 

é o mais doce e sublime de todos os amores!” 

Nilza Romicio Silva Brito “Para a vida acontecer são necessários: o amor de MÃE, 

associar a ANASPS e ter a segurança da MERCANTE SEGUROS.” 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/catherine.melo.79
https://www.facebook.com/elienairamos
https://www.facebook.com/maria.portella.96
https://www.facebook.com/nilzaromicio.silvabrito

