
Sistema de Provas Online



Sobre o PROVA DA ORDEM

O site Prova da Ordem possui uma abordagem diferente dos cursinhos 
preparatórios para Exame de Ordem. Não produzimos videoaulas por 

acreditar que essa seja uma técnica de estudos pouco eficiente na 
preparação para a OAB. Nosso coordenador de ensino defende a 

aplicação de Testes Práticos como principal método de estudo para o 
Exame da OAB. 

Através de nosso Ambiente Virtual de Estudos, examinandos de todo 
Brasil têm encontrado formas de  alternativas de preparação para este 

importante desafio.



Nossa Estrutura Online

● Sistema de Resolução de Provas 
Online

● Blog de conteúdo jurídico voltado 
ao Exame de Ordem

● Loja Virtual de Materiais de Estudo

● Redes Sociais

● Comunicação via e-mail

O que nossos visitantes vêm buscar



ESTATÍSTICAS DE  

ACESSO



Estatísticas de Acesso

O site Prova da Ordem possui um volume significativo de acessos. Em média, cerca 
de 3.200 bacharéis em direito acessam o site diariamente. Grande parte deste 
volume de acesso deve-se a constante atualização do Blog, com postagens diárias 
de notícias e dicas sobre o Exame de Ordem. Além dos acessos advindos do Blog, o 
site possui um público assíduo de assinantes, que utilizam nossa plataforma online 
de estudos. 

O acesso através da pesquisa orgânica (SEO) é outra grande fonte de tráfego. 
Redes sociais e ações de e-mail marketing fecham os grandes grupos geradores de 
tráfego. Uma parcela muito pequena é gerada através de mídias pagas, como 
anúncios no AdWords ou Publicações impulsionadas no Facebook.

Sobre a geração de visitas



Estatísticas de Acesso
Total de visitas / mês



Estatísticas de Acesso
Indicadores importantes

● Período de Apuração: SET/16

● Total de visitantes únicos: 95.088

● Visualizações de páginas: 205.206

● Duração média das visitas: 02:41



Estatísticas de Acesso

Em relação às fontes de tráfego do site, 99,08% do total tem origem no Brasil. O Estado com maior 
número de acessos é São Paulo (22,41%), seguido de Minas Gerais (10,81%), Rio de Janeiro (9,80%) e 
Rio Grande do Sul (5,90%).

Fontes de Tráfego



PRESENÇA NAS 

REDES SOCIAIS



FACEBOOK
Nossa maior e mais relevante Rede Social

32.000 Curtidas

17.000 alcance semanal das publicações

4.500 média semanal de envolvimento nas 
publicações

Perfil Demográfico
● 69 % Mulheres
● 31% Homens

● 32% entre 18 - 24 anos
● 42% entre 25 - 34 anos
● 18% entre 35 - 44 anos 

● 99% situados no Brasil



INSTAGRAM
Uma Rede Social relevante e com engajamento

17.900 Seguidores

750 Publicações

Publicações
● Humor
● Dicas de Estudo
● Postagens do Blog
● Promoções
● Repost de Parceiros



1.400 Seguidores

950 Tweets

Publicações
● Dicas de Estudo
● Postagens do Blog

TWITTER
Ainda temos muito a crescer nesta Rede Social



GOOGLE PLUS
Possui um ótimo retorno em buscas orgânicas

70 Seguidores

72.000 Visualizações

Publicações
● Dicas de Estudo
● Postagens do Blog



BASE DE 

CONTATOS
(OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO) 



Base de Contatos para E-mail Marketing

● Base de 10.000 contatos (nome / e-mail)

● 100% validados
             (ao menos 1 campanha entregue com sucesso) 

● Contatos ativos 
             (clicaram em ao menos 1 link nas últimas 10 campanhas enviadas) 

INDICADORES
● Taxa média de abertura - 25% 
● Taxa média de clique - 9%

Com quem mantemos relacionamento ativo?



DADOS RELEVANTES SOBRE 

MARKETING DIGITAL



Porque investir em Anúncios Online?

60% da decisão de compra já foi tomada quando o cliente fala com o vendedor.

44% das pessoas que compram online começam o processo através de uma ferramenta de 
busca. (Interconnected World: Shopping and Personal Finance, 2012)

Marketing de conteúdo gera 3 vezes mais oportunidades de vendas que o tradicional marketing 
outbound e custa 62% menos (Demand Metric) 

52% dos marketeiros cita a dificuldade em mensurar o ROI como a maior frustração do 
marketing em redes sociais. (Adobe)

http://www.demandmetric.com/content/content-marketing-infographic


FORMATOS DE 

ANÚNCIO



Post Social

● Postagem promocional em todas nossas 
Redes Sociais

● Em Texto / Imagem
● Valor: R$ 200,00 

               
● Em vídeo
● Valor: R$ 300,00 

● Desconto de 15% para pacote com 3 
postagens (desconto não cumulativo)

Textos, Imagens e link de destino sujeitos a análise.
Criação gráfica / textual do post deve ser fornecida 
pelo contratante.

Em todas nossas Redes Sociais



Banner Promocional em nosso Blog

● Visível nas postagens do Blog
● Com Exclusividade de Espaço (não 

rotativo com outros anunciantes)
● Extensões aceitas: JPG - JPEG - PNG - GIF
● Peso da imagem: até 200kb

● Valor: R$ 250,00 / mês 
(para última posição da sidebar, havendo o acréscimo de 
R$ 50,00 / mês para subir cada posição)

● Desconto de 15% para 3 meses de 
anúncio (desconto não cumulativo)

Dimensão 300 x 250 px

Imagem e link de destino sujeitos a análise.
Criação gráfica / textual do banner deve ser fornecida pelo contratante.



Banner Promocional em nosso Blog

● Visível nas postagens do Blog
● Com Exclusividade de Espaço (não 

rotativo com outros anunciantes)
● Extensões aceitas: JPG - JPEG - PNG - GIF
● Peso da imagem: até 200kb

● Valor: R$ 400,00 / mês 
               (para última posição da sidebar, havendo o 
acréscimo de R$ 50,00 / mês para subir cada posição)

● Desconto de 15% para 3 meses de 
anúncio (desconto não cumulativo)

Dimensão 300 x 600 px

Imagem e link de destino sujeitos a análise.
Criação gráfica / textual do banner deve ser fornecida pelo contratante.



Post Promocional em nosso Blog 

● Post Promocional com links ilimitados 
com tag ‘no follow’

● Valor: R$ 400,00 
               
● Post Promocional com 1 (um) link ‘do 

follow’
● Valor: R$ 600,00 

● Postagem é divulgada em nossas 
Redes Sociais e enviada por e-mail

● Desconto de 15% para pacote com 3 
postagens (desconto não cumulativo)

Publicipost de 500 a 1.000 palavras

Textos, Imagens e link de destino sujeitos a análise.
Criação gráfica / textual do post promocional deve ser fornecida pelo contratante.



E-mail Marketing

● Disparo a toda nossa base de contatos
● Com Exclusividade de Espaço (não rotativo 

com outros anunciantes)
● Extensões aceitas: JPG - JPEG - PNG - GIF
● Peso da imagem: até 200kb
● Dimensões da imagem: 600 x 200 px

● Valor: R$ 100,00 / campanha 

● Desconto de 15% para 3 campanhas 
               (desconto não cumulativo)

Banner em nosso informativo semanal 

Imagem e link de destino sujeitos a análise.
Criação gráfica / textual do banner deve ser fornecida pelo contratante.



E-mail Marketing

● Disparo a toda nossa base de contatos
● Campanha com Exclusividade de Espaço 

● Valor: R$ 400,00 / campanha 

● Desconto de 15% para 3 campanhas 
              (desconto não cumulativo)

Ação de e-mail marketing exclusiva

Textos, Imagens e links de destino sujeitos a análise.
Criação gráfica / textual do e-mail deve ser fornecida pelo contratante.



VAMOS CRESCER JUNTOS?

“Insanidade é continuar fazendo sempre 
a mesma coisa e esperar resultados 

diferentes.”

Albert Einstein
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