
   

        

 

 

Proposta de Prestação de serviços de Marketing Digital 
 
 
Proposta número: .................. 

 
1 Apresentação do produto 
 
Com o objetivo de falar com o mundo técnico, abrangendo as áreas da normalização, 
qualidade, metrologia, empresas de engenharia, consultorias, certificadoras, ambiental, 
indústrias de manufatura, etc, o blog QUALIDADE ONLINE em parceria com a TARGET estão 
lançando o marketing digital normalizado. 
 

Você envia ou a gente desenvolve o seu material de marketing, que pode ser um release, um 
e-news, um anúncio no formato jpeg, a descrição de seu produto ou serviço, um curso, 
seminários, congressos, etc., e a gente envia. 
 
São mais de 200.000 profissionais cadastrados, incluindo engenheiros, compradores, 
projetistas, gestores de qualidade, jornalistas técnicos, gerentes de meio ambiente, etc. 
 

Um grande diferencial desse produto é que você só paga no sucesso de sua campanha, ou 
seja, não paga nada na hora do contrato, a gente dispara o e-mail e entrega um relatório 
completo especificando quantas pessoas abriram o seu e-mail. Importante: você contrata o 
serviço de acordo com o público que você quer atingir. Exemplo: se sua meta é chegar a 
100.000 visualizações você só vai pagar depois que receber o relatório constante no anexo 1 
desta proposta provando que foram esses o número de profissionais que viram o seu material. 
Normalmente, no primeiro disparo isso é atingido. 

 
Considerando que o sucesso das ações de marketing por e-mail depende cada vez mais de 
uma combinação entre as novas e as antigas técnicas de venda. Os princípios do marketing 
digital superam os antigos, pois oferece um rápido e imediato acesso à informação ou ao 
produto e serviço, assim como a interatividade da internet, criando novas regras de fazer 
negócios. 
 
2 Perfil dos recebedores das mensagens 

 
Os perfis geográficos e por ramo de atividade dos 200.000 profissionais cadastrados de 
empresas que representam mais de 95% do PIB industrial e de serviços do país são: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Deveres do contratado 



   

        

 

 
3.1 Tomar as ações necessárias para que a mensagem do contratante seja pela quantidade de 
profissionais distintos estabelecidos pelo contratante. 
 
3.2 Emitir relatório mensal com a quantidade de visualizações efetuadas por envio de cada 
mensagem. 

 
3.3 Disponibilizar “login” e senha ao contratante para a visualização do relatório definido no 
item 4.2 acima. 
 
3.4 Emitir nota fiscal eletrônica de prestação de serviços conforme detalhes descritos no 
Formulário de Pedidos (Anexo II) constante nessa proposta. 
 
4 Deveres do contratante 
 
4.1 Informar à Target e manter atualizados seus dados cadastrais, conforme solicitado no 
Formulário de Pedidos constante o anexo 2 desta proposta; 
 
4.2 Encaminhar ao contratado a mensagem no formato HTML ou JPG, objeto que será 
encaminhado via e-mail para os profissionais cadastrados recebedores. A referida mensagem 
deverá seguir as seguintes especificações técnicas: 
 
4.2.1 O tamanho total da mensagem não deve ultrapassar 90 KBites; 
 
4.2.2 Dimensão de largura 640 pixels; 
 
4.2.3 Dimensão de altura livre; 
 
4.2.4 Tipo de formato de figura JPG compactado. 
 
Notas: 
a) O contratado se reserva no direito de alterar as características técnicas das mensagens 
recebidas, a fim de otimizar seu tamanho e ajustar para sua melhor visualização; 
b) O contratado poderá adequar o texto do rodapé das mensagens para eventualmente 
adequá-la às boas práticas de e-mail Marketing utilizadas no mercado; 
c) O contratado não poderá alterar textos ou imagens que façam parte do corpo da mensagem 
a ser encaminhada. 
 
5 Valor do investimento 
 
O valor do investimento será estabelecido por demanda pelo contratante e será cobrado pelo 
contratado na razão de R$ 70,00 (setenta reais) por milhar de visualizações efetuadas nas 
mensagens encaminhadas. Ou seja, se a empresa desejar investir R$ 2.100,00 em 
determinado envio de mensagem de determinado produto ou linha de produto, isto significa 
que o contratante deseja que 30.000 profissionais vejam a referida mensagem e o contratado 
somente encaminhará a cobrança do referido valor quando essa quantidade de visualizações 
for alcançada, independente do numero de envio das mensagens. 
 
Nota: O contratante poderá acompanhar a evolução das visualizações de suas campanhas 
através dos relatórios de visualizações constante no anexo 1 desta proposta, que será 
acessado por “login” e senha encaminhado pelo contratado. 



   

        

 

 
Importante: 
 
a) A infra estrutura dimensionada para este produto permitirá inicialmente somente 200 
campanhas, ou seja, para o primeiro ano de operação, a princípio, só estão disponíveis 200 
campanhas para contratação. 
 
b) A sistemática usada para preenchimento das 200 campanhas será a seguinte: 
 
 Na primeira etapa da divulgação, 200 empresas foco serão informadas do novo serviço 

disponível; 
 Caso a primeira etapa não complete o número de contratações desejadas, serão 

contatadas novas empresas no número exato de campanhas faltantes. Este procedimento 
será repetido até que as 200 campanhas sejam efetivadas. Portanto, caso sua empresa não 
assine o serviço na data programada, estará sujeita a não mais usufruí-lo. 

 
6 Condições de pagamento 
 
As condições de pagamento estão definidas no formulário de pedido constante no anexo 2 
desta proposta. 
 
7 Aceitação desta proposta 
 
A aceitação desta proposta deverá ser formalizada através do formulário de pedido constante 
no anexo 2. 
 
8 Validade 
 
A presente proposta é valida até      de                   de 2.011. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAYRTON RODRIGUES DO PRADO FILHO                 
(55) 11 5512-0924 
(55) 11 91055304 
hayrton.prado@target.com.br 

mailto:hayrton.prado@target.com.br


   

        

 

 
 

 ANEXO 1 MODELO DE RELATÓRIO DE VISUALIZAÇÕES 



   

        

 

 
ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE PEDIDO 

 
A2.1 Objeto do pedido 
 
Contratação de ______ (mil) visualizações pelo valor de: 

R$ _____________ (_________________________________________________________), 

conforme proposta número ................... 

 
A2.2 Condições de pagamento 
 
A2.2.1 Forma de pagamento 

 
O pagamento será efetuado por boleto de cobrança bancária, a ser enviado eletronicamente 
em conjunto com nota fiscal de serviço eletrônica emitida pela Target Facilitadores de 
Informação Ltda., com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Alfredo Egídio de Souza Aranha nº 75, conjunto 21, Chácara Santo Antônio - CEP 04726-170, 
inscrita sob nº CNPJ/MF N.º 08.743.720/0001-59, para o endereço contido no item A2.3 deste 
formulário. 
 
A2.3 Dados para faturamento 
 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ:                                                              IE: 

CEP:                                  Cidade:                                                      UF: 

Tel.: (        )                                                Fax: (        )                                                   

Dados para envio do boleto e nota fiscal 

Contato:                                                                         Tel: (                             ) 

e-mail do contato: 

Depto do contato: 

Endereço: 

CEP:                                 Cidade:                                                      UF: 

 
Autorizo, de acordo com as condições comerciais acima estabelecidas, a contratação dos 
serviços descritos no item A2.1. 
 

Nome: 
 
Cargo: 
 
Data: _____/_____/_____ 
 
Assinatura sob carimbo: 
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