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Marketing Digital é a principal forma de fazer e conceituar marketing 
nos dias de hoje. O termo é usado para resumir todos os esforços de 
marketing no ambiente on-line. Neste curso o aluno aprenderá as 
técnicas e quais as ferramentas corretas para se aplicar e obter sucesso 
com Marketing Digital. 
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01 - INTRODUÇÃO AO MARKETING  
O Marketing é uma área focada na geração de valor sobre o produto, 
serviço ou sobre a própria marca de um negócio, tendo como objetivo 
a conquista e a fidelização de clientes. Para isso, são criadas 
estratégias de atração, conversão e retenção desses potenciais 
consumidores.  

 

“Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e 
entregar valor para satisfazer as necessidades de um 
mercado-alvo com lucro. Marketing identifica 
necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede 
e quantifica o tamanho do mercado identificado e o 
potencial de lucro.” 

Philip Kotler 

É a atividade humana dirigida para a satisfação das 

necessidades e desejos através dos processos de troca. 

As necessidades humanas são limitadas, mas os desejos são ilimitados. 

Objetivos Do Marketing 

 Aumentar as vendas da empresa; 

 Conquistar clientes; 

 Tornar mais conhecidas as marcas, os produtos 
e os serviços; 

 Melhorar o relacionamento dos clientes com a 
empresa; 

 Motivar os colaboradores. 

Departamento De Marketing 

 Estuda o mercado e clientes; 

 Divulga e cria produtos; 

 Cuida da imagem da empresa. 

Concorrentes 

Conhecer bem os concorrentes pode ser um diferencial para a 
empresa. 
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Consumidores 

Entender o perfil daqueles que consomem os produtos e serviços é 
fundamental. 

Comportamento Do Consumidor 

É o estudo de como as pessoas tomam 
decisões sobre o que compram, o que 
querem, o que precisam e como elas 
agem em torno de um produto, 
serviço, marca ou empresa.  

É fundamental compreender o 
comportamento do consumidor para 
entender como os clientes potenciais irão 
responder a um novo produto ou serviço 
e identificar novas oportunidades que não 

estão sendo atendidas no momento. 

O comportamento do consumidor mudou. A forma de tomar decisão 
mudou. A jornada de compra também se modificou. Hoje em dia, 
existem diversos processos de compra diferentes.  

Alguns são 100% on-line, outros iniciam na internet e finalizam na loja 
física, e outros ainda iniciam na web, passam por uma intermediação 
na loja física e finalizam na web. 

Marketing E Vendas 

Na perspectiva mais ampla do marketing, o ideal é que as áreas de 
vendas e marketing trabalhem de forma colaborativa pelo bem da 
empresa. 

Com isso, criou-se o termo VENDARKETING, que tem o objetivo de 
promover a integração e o alinhamento entre esses setores. 
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02 - MIX DE MARKETING  
Há 8 P’S do Marketing que fazem toda a diferença e quando bem 
utilizados trazem excelentes resultados. 

Se você está abrindo ou reformulando um negócio, deve ter feito um 
plano de negócios. Esse plano consiste em definir algumas premissas 
básicas para ter chances de sucesso no seu empreendimento. 

 

No plano de marketing algumas informações devem estar presentes. 
Neste momento entra o Mix de Marketing. 

Definir os 8 P’s é planejar seu negócio e tudo o que tem a ver com seu 
produto ou serviço. Atualmente a metodologia dos 8 P’s do Marketing 
é a mais usada no Brasil e é reconhecida internacionalmente. 

Os 8 P’s Do Marketing Moderno São: 

1 - Produto 

O produto é aquilo que se vê da empresa. Ele determina o sucesso ou 
o insucesso do negócio. 

Seu público precisa daquilo que você tem a oferecer? Porque se não 
precisar, rapidamente você será esquecido. 

Mas se você tiver um produto forte, você pode ter uma 
mina de ouro nas mãos. Uma vez com o produto 
definido, você pode pensar nos outros pilares. 

É preciso entender e definir o que será entregue nesse 
produto:  
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 O conceito dele; 

 Quais as funções que ele deve desempenhar; 

 Como ele é fisicamente, com o que ele se parece; 

 Como o cliente pode utilizá-lo; 

 Qual o nome dele. 

2 - Preço 

É quanto você vai cobrar pelo produto que irá 
entregar para seu cliente. 

Esse “P” não é apenas o valor monetário e sim 
o valor agregado, perceptível, de marca. 

Saber quanto ele custa para ser produzido, 
quanto ele vai custar para ser entregue, quanto 
ele custará para ser vendido é importante. 
Assim como saber quanto as pessoas estariam 

dispostas a pagar por ele. 

3 - Praça 

Praça é a colocação do seu produto ou serviço no mercado. É como seu 
cliente chega até você. 

É importante saber onde seu público mora e consome esse produto, 
em quais estabelecimentos ele vai normalmente, se prefere comprar 
on-line ou nas lojas físicas e outras questões particulares sobre a 
distribuição e consumo.  

4 - Promoção 

Promoção está diretamente ligada ao marketing do 
produto e como ele será promovido.  

Você precisa pensar no seu público-alvo e entender 
o que ele gostaria de saber sobre o produto e como 
ele o consome. 

5 - Pessoas  

É o estudo do comportamento da sua persona ou público-alvo. 

Envolve atender bem, ouvir as necessidades e encontrar a melhor 
solução para elas. Há a necessidade de se criar empatia com o público. 
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Se preocupar com pessoas é fundamental para seu negócio. Contratar 
bem, treinar, capacitar, motivar e direcionar seus esforços para os 
clientes. 

6 - Processos 

Representa todos os fluxos de trabalho, 
procedimentos e metodologias que devem 
ser utilizadas pela empresa. 

São os processos que nos orientam sobre o 
que devemos ou não fazer. Eles são 
necessários para atingir um nível de 
padronização necessário de qualquer 
empresa.  

7 - Posicionamento 

É comumente conhecido como “evidência física ou palpabilidade”.  

Ele diz respeito a observar o ambiente onde o serviço é prestado ou o 
produto vendido. É a forma como a empresa vai interagir com essa 
comunidade. 

8 - Performance 

Também conhecido como produtividade e 
qualidade. Com esse item conseguimos falar 
sobre o sucesso que sua empresa está tendo 
frente ao mercado. 

Como primeiro passo é importante definir KPIs 
(Key performance indicators) que são 
indicadores-chave que sua empresa deve 
procurar mensurar ao longo de cada ciclo (seja 
diário, mensal, trimestral etc). 

03 - INTRODUÇÃO AO MARKETING DIGITAL 

Marketing Digital é a principal forma de fazer e conceituar marketing 
nos dias de hoje. O termo é usado para resumir todos os esforços de 
marketing no ambiente on-line. 
Nos anos 90, a internet passou por uma onda de crescimento, da qual 
muitas das principais empresas do mundo surgiram.  
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Chamamos esse período de Web 1.0 — 
quando os primeiros mecanismos de 
busca, as primeiras vendas on-line e os 
primeiros softwares de comunicação se 
tornaram acessíveis. 

Foi nessa época que surgiu o Google, por 
exemplo.  E foi neste período que o 
termo Marketing Digital começou a ser 
utilizado. 

História Do Marketing Digital 

No começo da internet, os 
sistemas eram ultrapassados e 
as páginas muito simples. Não 
existiam canais de interação 
entre empresa e cliente. A 
comunicação se dava de forma 
unilateral, como nos métodos 
tradicionais de Marketing. 

A internet foi evoluindo e, por 
volta dos anos 2000, o Marketing Digital passou a ser construído. O 
crescimento no número de usuários fez com que empresas investissem 
cada vez mais nesse setor, trazendo grande evolução técnica e 
tecnológica.  

Atualmente é impossível falar de marketing e ignorar que a maior parte 
da população mundial está conectada à internet e faz compras on-line. 

Marketing Digital é promover produtos ou marcas por meio de mídias 
digitais. Ele é uma das principais maneiras que as empresas têm para 
se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no 
momento certo. 

Observe o conceito de marketing e adicione uma camada de 
internet. Esse é o Marketing Digital!  

Meios digitais envolvem computadores e a forma dominante de 
comunicação digital é a internet. 

O Marketing Digital é a principal forma de fazer e conceituar marketing 
nos dias de hoje. O termo é usado para resumir todos os esforços de 
marketing no ambiente on-line. 
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Usando canais digitais como blogs, 
sites, motores de busca, mídias sociais, 
e-mail e outros, as empresas tentam 
solucionar desejos de clientes e 
potenciais clientes. 

Marketing Digital pode ser realizado por 
pessoas, empresas, universidades, 
ONGs, associações, etc. 

Assim, também há fatores culturais, 
psicológicos, geográficos, jurídicos que 

influenciam as pessoas na hora de comprar ou vender um produto ou 
serviço. 

Além de facilitar no momento certo a comunicação entre empresa e 
consumidor de maneira direta e personalizada, o Marketing Digital é 
uma excelente ferramenta para fortalecer a marca e 
consequentemente realizar melhores vendas. 

Como Funciona O Marketing Digital? 

O ambiente digital é muito mais dinâmico: basta tomar como exemplo 
as redes sociais. A empresa cria uma ação específica e tem o feedback 
dos consumidores em tempo real.  

E isso pode ser usado como termômetro para medir como será a 
aceitação de determinado conteúdo. 

Como Fazer Marketing Digital? 

O primeiro passo para aumentar as suas 
vendas é enxergar o Marketing Digital 
como um gerador de oportunidades. Em 
seguida, é importante analisar, definir 
objetivos que possam ser alcançados e 
conhecer bem o seu público-alvo. 

A internet é a maneira mais segura 
de obter informações sobre o perfil do seu 
consumidor, visto que as redes 
sociais como o Instagram são ferramentas 
poderosas para criar uma relação mais 
próxima com o cliente, além de serem uma 
alternativa eficiente para garantir as 
melhores vendas. 
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04 - CONCEITOS-CHAVE DO MARKETING DIGITAL 
Há alguns conceitos principais que o aluno deverá 
aprender a fim de entender melhor o Marketing 
Digital.  

Assim como cada especialização tem suas 
especificidades, o Marketing Digital é um universo 
com seus próprios termos. 

Persona 

Marketing Digital trabalha com o conceito de PERSONAS que são perfis 
semifictícios, baseados nos seus consumidores reais e que 
representam o seu comprador ideal, identificando seu  público-alvo. 

Assim você consegue criar ações mais segmentadas e direcionadas 
para as pessoas certas, poupando tempo e dinheiro. 

LEAD 

LEADS são oportunidades de negócio.  

São os contatos que, através de uma estratégia, deixam suas 
informações-chave para que você consiga identificar os seus 
compradores em potencial e nutri-los com informações relevantes até 
que eles estejam prontos para o momento das compras. 

Funil De Vendas 

O Funil De Vendas, também conhecido como Jornada do Consumidor, 
são as etapas pelas quais uma pessoa passa durante o processo de 
compra, desde a compreensão de um problema, passando pela 
consideração de compra até a decisão.  



Marketing Digital para Iniciantes V5 15 

CRM  

CRM (Customer Relationship Management) é 
um software responsável pela gestão eficaz do 
relacionamento de uma empresa com os seus 
potenciais e atuais clientes.  

Entre as inúmeras funcionalidades que esse 
tipo de ferramenta  apresenta, as principais 
são: cadastro de clientes, registro de suas 
informações, preferências, últimos contatos 

realizados com a sua empresa e controle de follow-ups. 

Landing Page 

LANDING PAGE são as páginas de capturas de leads, 100% focadas em 
conversão. A ideia é que nessas páginas você ofereça um conteúdo ou 
material de valor e em troca os visitantes mais interessados deixem 
suas informações de contato e, com isso, se tornem leads.  

SEO 

SEO (Search Engine Optimization) ou otimização para mecanismos de 
busca. São as ações que contribuem para melhorar o potencial de 
rankeamento de suas páginas e conteúdos, ajudando você a cumprir 
os principais pré-requisitos exigidos pelas plataformas de pesquisa. 

CMS 

CMS significa Content Management System, ou 
seja, Sistema de Gestão de Conteúdos. É uma 
ferramenta que possibilita a produção, edição e 
publicação de conteúdos no ambiente on-line 
sem a necessidade de conhecimentos técnicos 
em programação. Por meio de um CMS é 
possível criar sites, blogs e outros portais de 
maneira simplificada. 

CTA 

Os Calls-to-Action ou CTAs são os botões ou 
chamadas que direcionam a ação que os seus 
usuários devem cumprir ao visitar uma página, 
para que continuem no fluxo do seu funil de 
vendas e cheguem ao momento de compra 
preparados para o consumo.  
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Fluxo De Nutrição 

O Fluxo de Nutrição é um processo de automação de Marketing onde 
uma ação do usuário é o gatilho para um fluxo de mensagens, 
geralmente por e-mail, com o objetivo de ajudar o seu visitante a 
caminhar pelo funil de vendas. 

Blog 

Site no qual são publicados artigos, vídeos e imagens com 
regularidade, a fim de formar uma base de visitantes e mantê-los 
atualizados periodicamente.  

Chatbots 

Chatbots são programas de computador que 
conseguem simular o atendimento humano 
em conversas on-line (via chat). Ou seja, 
quando alguém interage com um chatbot, tem 
a impressão de estar conversando com uma 
pessoa real (e não uma máquina). 
Essa ferramenta é muito utilizada para agilizar 
o serviço de atendimento ao consumidor. 

E-Book 

É um livro eletrônico. No marketing digital, pode ser usado como 
material educativo para gerar leads e construir relacionamentos com 
potenciais clientes. 

Facebook ADS 

É a plataforma de anúncios do Facebook para quem deseja anunciar 
na maior rede social do mundo. Permite que você crie anúncios e pague 
por eles usando a sua conta. O grande mérito do Facebook ADS é a 
alta capacidade de segmentação, já que você pode escolher 
características específicas do seu público-alvo para atingir as pessoas 
certas e aumentar a eficácia dos anúncios.  

KPIs 

Key Peformance Indicators são indicadores 
quantitativos definidos como parte da 
estratégia de marketing digital de uma 
empresa. São utilizados para mensurar as 
ações e monitorar o cumprimento das metas, 
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acompanhando o progresso com base nos números.  

Links Patrocinados 

São anúncios pagos exibidos nos resultados de uma busca (no Google, 
por exemplo) de acordo com as palavras-
chave usadas ou em sites parceiros da rede. 

Rede De Display Do Google 

Cadeia de sites, portais e blogs que têm 
anúncios do Google Adwords exibidos em suas 
páginas.  

Webinar Ou Webinário 

É uma aula, palestra, entrevista ou qualquer 
outro tipo de conteúdo transmitido ao público 
em formato de seminário on-line, podendo ser 
exibido ao vivo ou gravado. 

05 - VANTAGENS DO MARKETING DIGITAL 
O mundo Digital mudou a maneira de fazer marketing e para melhor, 
tanto para empresas quanto para consumidores. Existem diversas 
vantagens que podem representar economia para ambos, além de 
estreitar as relações entre o público e as marcas. 

Interatividade 

Uma das principais razões pelas 
quais o Marketing Digital é cada vez 
mais adotado em relação aos 
canais tradicionais é a 
interatividade com o público. O foco 
não está mais no produto e sim na 
experiência do usuário em sua 
jornada de compra. 

As empresas fazem campanhas, 
publicações e ações e, do outro 
lado, os consumidores podem 
interagir, opinar e indicar para 
outras pessoas apenas com alguns cliques, aumentando o 
engajamento com as  marcas.  
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Análise E Mensuração 

No mundo do marketing on-line, a obtenção e análise de dados é uma 
etapa fundamental para a melhoria contínua da sua estratégia. 

Tudo deve ter o seu retorno comprovado. Métricas como o Retorno 
sobre Investimento (ROI) e o Custo de Aquisição de Clientes (CAC) 
podem ser analisadas em tempo real. Assim, as empresas podem 
identificar falhas rapidamente, colocando melhorias em prática. 

Mais Oportunidades Para Empresas 

A diminuição da distância entre 
empresas e clientes ajudou 
muito. Hoje, mesmo as pequenas 
marcas podem fazer boas 
campanhas e atrair consumidores do 
outro lado da cidade, do país e do 
mundo. 

Com isso, os consumidores ganham. 
Eles têm mais oportunidades de 
conhecer empresas com as quais se 
identificam. O mesmo vale para as 

empresas que podem criar um bom posicionamento on-line, 
aumentando as suas oportunidades de venda por diversos canais. 

Direcionamento 

Um dos grandes diferenciais do Marketing Digital 
é que as empresas conseguem fazer ações para 
atrair e conquistar as pessoas certas, ou seja, 
aquelas que realmente têm o perfil ideal para 
consumir da sua empresa. 

Com o correto direcionamento, além 
de economizar dinheiro você passa a conhecer 
melhor o seu público, se tornando cada vez m ais 
especialista em conquistá-lo. 

Permite Atração Gratuita 

Seja por meio de busca orgânica no Google, e-mail, anúncios ou redes 
sociais, potenciais clientes são atraídos de forma crescente para o site 
da sua empresa, aumentando as chances de vendas. 

Isso tudo pode ser feito de forma gratuita.  
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Gera Audiência 

A produção de conteúdo relevante possibilita a construção de uma 
base, como e-mails cadastrados, assinantes de blog, seguidores nas 
redes sociais, etc. 

Ao longo do tempo, esses contatos se tornam um ativo de marketing 
fundamental para a empresa. Mais do que clientes em um único 
momento, eles passam a ser a audiência da sua empresa. 

Seu negócio pode virar referência no mercado. 

Ótimo Custo-Benefício 

Aliando a aplicação de recursos com ideias inteligentes e boas 
ferramentas, o investimento na internet tem muito mais retorno se 
comparado às mídias tradicionais. 

Oportunidades Aos Empreendedores 

Para as pequenas e médias empresas esses benefícios são ainda mais 
evidentes, pois em geral esses negócios dispõem de poucos recursos 
para promover os seus produtos e serviços.  

 

06 - ESTRATÉGIAS DO MARKETING DIGITAL 
Existem várias maneiras de aplicar uma estratégia de Marketing 
Digital. Nesta aula veremos quais são as mais utilizadas e como fazer 
uma escolha adequada para cada caso. 

Há várias estratégias de Marketing Digital para impulsionar seu 
negócio. 
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SEM 

Search Engine Marketing – Marketing de mecanismo de Busca. Esse 
nome já diz tudo. Motores de busca são úteis para estratégias digitais 
que envolvam mídias orgânicas (não pagas) ou mídias pagas. Ao fazer 
uma busca, esses mecanismos vão te retornar uma lista de links úteis, 
e alguns deles serão anúncios. 

SEO 

Search Engine Optimization ou  otimização 
para mecanismo de busca. 

Existe uma série de otimizações que você 
pode fazer no seu site e nos seus 
conteúdos visando melhorar a experiência 
do seu leitor e se tornar um resultado 
excelente aos olhos dos motores de busca. 

Essas otimizações são chamadas de SEO!  

Mídias Pagas 

É a promoção do seu conteúdo por meio de anúncios, como pay-per-
click (PPC), displays, propagandas em redes sociais e promoção de 
conteúdos. 

Mídias Adquiridas 

Vêm da interação com o público, representam o engajamento, os 
compartilhamentos, comentários e menções.  
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Mídias Possuídas Ou Pertencentes 

São aquelas que pertencem a alguém, os websites, blogs, perfis em 
mídias sociais. 

Pay-per-click (PPC) 

É a compra de mídias que são cobradas mediante o número de cliques 
recebidos pelo seu anúncio. O tipo mais comum de pay-per-click são 
anúncios em mecanismos de busca. 

Assim, na página de resultados do Google, por exemplo, existem links 
orgânicos  e pagos. 

Display ADS 

Um display ou banner é uma mistura de imagens e texto. Anúncios de 
display geralmente não aparecem em páginas de resultados de busca, 
mas em sites que fazem parte da rede de anunciantes escolhida. 

Retargeting 

Retargeting são banners que aparecem para o usuário depois que ele 
visita algum site ou pratica determinada ação. A ideia é fazer o seu 
anúncio ser lembrado pelas pessoas, retomando o engajamento com o 
seu funil de vendas. 

 

Promoção De Conteúdo 

É uma alternativa de mídia paga interessante para quem faz marketing 
de conteúdo. A web está repleta de conteúdos incríveis e ganhar 
destaque pode ser difícil. 

Você terá uma exibição privilegiada em motores de busca e redes 
sociais, além de poder segmentar o público para quem ele é exibido. 
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Anúncios Em Redes Sociais 

Assim como há anúncios em resultados de busca, eles também podem 
ser exibidos em mídias sociais. A Rede do Facebook — que inclui outras 
mídias, como o Instagram — possui diferentes opções de segmentação. 

Marketing De Afiliados 

Se você vende algum produto ou serviço, 
pode criar uma rede de blogs e sites que 
podem comercializar o seu produto em troca 
de uma comissão. 

Da mesma forma, se você é dono de um 
blog ou site e recebe bastante tráfego, você 
pode ser remunerado para facilitar ou gerar 
vendas para um produtor.  

Gestão De LEADS 

Gerir leads significa rastrear e levar possíveis clientes desde a primeira 
conversão até a venda e ao pós-venda. Esse assunto do Marketing 
Digital também é conhecido como gestão de aquisição de clientes ou 
gestão de contatos. 

07 - PLANEJAMENTO DE MARKETING DIGITAL 
Para criar uma estratégia de Marketing Digital é preciso começar 
estabelecendo objetivos. Para isso, o planejamento é o primeiro passo. 

Entre os principais erros em ações de Marketing está a ausência de 
um planejamento.  

Quando ele não é feito ou quando é feito de maneira incorreta, a 
tendência é que a execução seja prejudicada.  

O Que É Planejamento De Marketing Digital? 



Marketing Digital para Iniciantes V5 23 

É o planejamento das ações 
de Marketing que a empresa executará no 
ambiente on-line. Trata-se de uma etapa 
da construção da estratégia em que se 
busca determinar os objetivos a serem 
alcançados pela campanha. 

O planejamento pode envolver a 
divulgação de uma marca, um produto, 
um serviço, entre outros. Servirá de norte para as ações estratégicas 
da empresa na rede. 

Um bom planejamento de marketing digital depende 
das características de cada empreendedor e do seu 
empreendimento. 

Por exemplo, um profissional disposto a divulgar o 
seu negócio na área da beleza, precisa considerar as 
peculiaridades do seu ramo antes de montar perfis 
em redes sociais para ter resultados mais eficientes. 

Da mesma forma, alguém que atua no ramo da 
tecnologia precisa considerar os aspectos que 
envolvem a sua atividade, como o tipo de 
consumidor, a concorrência e o mercado para então 
fazer a divulgação. 

Como Fazer Um Planejamento De Marketing Digital 

Etapa 1 - A Pesquisa 

Tudo começa com uma boa 
pesquisa. É ela que apontará os 
rumos para a sua comunicação. 

É nesse 1º momento que você 
pode traçar os seus objetivos 
em função das oportunidades 
de mercado. Defina metas para 
a sua comunicação para 
somente então perseguir os 
resultados. 

Nessa etapa da Pesquisa também é preciso considerar o cenário em 
que sua empresa atua, descobrindo informações a respeito da 
concorrência e da maneira como ela vem ocupando espaço na internet. 
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Etapa 2 - O Plano De Ação 

Após a pesquisa, é hora de partir para o plano de ação. 
É nele que você poderá definir quais são os canais a 
serem trabalhados na sua campanha — sempre tendo 
em mente os objetivos previamente traçados, a análise 
da concorrência e o público-alvo. 

Etapa 3 - Criar O Conteúdo 

Deve-se criar o conteúdo, elemento essencial para o sucesso de uma 
campanha de marketing digital, pois é nessa etapa que a empresa 
decide o que será divulgado e de que maneira esse material chegará 
ao público. 

Etapa 4 - Escolha Do Canal E Linguagem 

Cada canal tem o seu tipo específico de linguagem: 

 o  Instagram é voltado para o compartilhamento 
de imagens. Sendo assim, é preciso usar uma 
comunicação mais visual para impactar o público. 

 já o Twitter tem o limite de 140 caracteres, o que 
exige maior poder de síntese nas postagens. 

A compreensão da característica da rede é fundamental 
para que a sua campanha seja eficiente. 

Etapa 5 - O Cronograma 

Com ele é possível fazer o devido controle da 
frequência das atualizações e a distribuição do 
conteúdo na internet, seguindo critérios de 
acordo com o perfil do público-alvo. 

O cronograma pode ser feito até mesmo por 
planilhas, mas existem ferramentas mais 
modernas para aperfeiçoar o processo, como é 
o caso do Microsoft Project e o OpenProject. 

Etapa 6 - O Monitoramento 

É preciso também monitorar os resultados. 

É preciso verificar: 

 O número de visitas do site. 

 As páginas com o maior número de acessos. 
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 A origem de cada visita.  

 A compra dos produtos oferecidos. 

 A taxa de cadastros realizados. 

 Entre outras informações. 

O Google Analytics é um exemplo de serviço gratuito que pode auxiliar 
você na ação do monitoramento.  

Com os dados da pesquisa sendo trabalhados em conjunto com os 
planos de ação, basta seguir o cronograma para acompanhar as ações.  

Caso alguma coisa não esteja em ordem, é preciso repensar o plano, 
atualizar e recomeçar para que os objetivos tragam resultados 
interessantes. 

08 - FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL 
Ferramentas de Marketing Digital ajudarão a filtrar as informações 
mais importantes, a entender o desenvolvimento da estratégia, a gerar 
relatórios e fazer o acompanhamento dos números.  

Backlinks 

As ferramentas de Backlinks são importantes para checar os links que 
você recebe, a qualidade desses links e fazer uma análise de links que 
devem ser removidos ou redirecionados.  

Ferramentas De Análise 

As ferramentas de análise são 
fundamentais para a compreensão do 
sucesso da estratégia e dos resultados 
obtidos. 

Ferramenta de análise: Análise de 
métricas 

Elas permitem um acompanhamento de 
fatores como tráfego, origem do tráfego, 

caminho dos usuários pelo site, entre outros. 

Bons exemplos são:  

 Google Analytics   
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 Kissmetrics.  

 

Ferramenta de análise: Análise de concorrência 

É fundamental analisar a sua concorrência e identificar pontos de 
melhoria e aprender com eles. 

Algumas das ferramentas mais populares são: 

 SEMrush 

 BuzzSumo 

Ferramentas De Design 

O design é fundamental em nosso dia a dia e não seria diferente em 
uma estratégia de Marketing Digital. O conteúdo visual é cada vez mais 
uma tendência para a comunicação online. 

Ferramentas de design: Ferramentas de imagens  

Muitas empresas têm dificuldade para um investimento inicial em 
design, por isso, boas ferramentas são os bancos de imagens gratuitos. 

Além deles, temos algumas ferramentas essenciais para a edição, 
criação e tratamento de imagens como: 

 Canva  

 Photoshop 
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Ferramentas de design: Ferramentas de vídeos 

Ferramentas para edição dos vídeos, para adicionar efeitos, criar 
vinhetas, entre outras coisas. 

Dentre as mais populares estão: 

 Adobe Premiere 

 After Effects 

 Final Cut 

Ferramentas De Automação 

Ferramentas de automação são usadas para integrar sua estratégia, 
enviar e-mails, gerenciar suas leads e facilitar o contato entre 
marketing e vendas. Elas também permitem a criação de testes A/B, 
criação de fluxos de trabalho etc.  

Boas ferramentas de automação são: 

 HubSpot 

 Pipefy 

 RD Station 
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Ferramentas De Relacionamento Interno 

São muito importantes para facilitar a comunicação 
entre diferentes setores da empresa. As duas 
ferramentas mais indicadas são o Slack e 
o Zendesk. 

Enquanto o Slack é 
um canal de troca de mensagens, 
funcionando como um WhatsApp 
corporativo, o Zendesk permite a 
abertura de tickets para solucionar problemas e centralizar a 
informação. 

 Ferramentas De Redes Sociais 

São fundamentais para o sucesso de uma estratégia de Marketing 
Digital. Elas permitem o agendamento de posts, acompanhamento de 
métricas e a centralização da estratégia em diferentes redes. 

Exemplos:  

 Bume.com 

 

 mLabs 

 

Ferramentas De E-Mail Marketing 

Esse é um dos elementos mais fundamentais de toda estratégia digital 
de sucesso. 

Exemplos:  

 GetResponse 
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 Mailchimp  

09 - INBOUND MARKETING 
Existem duas principais estratégias 
utilizadas pelas empresas para fazer a 
prospecção de clientes: o inbound 
marketing (prospecção passiva) e o 
outbound marketing (prospecção 
ativa). 

O termo Inbound Marketing pode ser 
traduzido como Marketing de Atração. 

Em vez de interromper os clientes em 
potencial, a ideia é atraí-los por meio de conteúdo relevante. 

Inbound Marketing é a estratégia na qual os clientes vêm até a sua 
empresa, atraídos pela sua mensagem. A partir daí fica mais 
fácil apresentar suas soluções e transformá-los em clientes e até 
promotores de marca. 

Inbound Marketing é uma concepção do marketing focada em atrair, 
converter, fechar e encantar clientes.  

O marketing que tem foco no conteúdo, que eleva o objetivo de 
oferecer informações relevantes, de publicar algo que agregue valor  ao 
cliente em potencial, pode ser considerado Inbound Marketing. 

Nada melhor do que conquistá-lo com o que ele mesmo deseja 
absorver. O Inbound é como um ímã, que atrai o cliente através do 
conteúdo publicado. 

Inbound Marketing X Outbound Marketing: Entenda As 
Principais Diferenças 

O Outbound envolve as práticas que estamos acostumados a ver:  
anúncios de vários tipos, contato direto por telefone, estandes de 
vendas em eventos, etc. O custo das ações normalmente é mais alto. 
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 O Inbound, por outro lado, usa o conteúdo para atrair a atenção do 
público, por canais como blog, redes sociais e e-mail. O custo é menor.  

 

Principais Características Do Inbound 

 Comunicação Aberta: marca e cliente se engajam em 
discussões e iniciativas, a interação é aberta e constante. 

 Continuidade: em vez de interromper as pessoas, a 
mensagem da marca é passada de forma contínua, nos 
momentos mais convenientes para elas. 

 Maior Engajamento: a partir de um relacionamento de 
confiança criado pela constante geração de valor sem 
interrupções, o engajamento é maior. 

Benefícios Do Inbound Marketing 

Alcance do público certo 

Em vez de simplesmente atrair 
tráfego de pessoas que não tem a 
mínima possibilidade de comprar de 
você, o conteúdo vai chamar a 
atenção apenas dos que mostram 
potencial de compra futura. 

Benefícios do Inbound Marketing 

Aproximação com clientes por 
oferecer conteúdo que ajuda a 
persona na prática, em vez de simplesmente tentar “empurrar” 
qualquer produto  a ela, cria-se uma relação de confiança. 
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A partir daí, seu público estará mais 
aberto a ouvir suas recomendações e 
dicas. 

Maior poder de persuasão 

Durante todo o processo Inbound, a 
persona recebe exatamente o tipo de 
conteúdo que precisa, o que dá a ela 
tempo suficiente para se convencer e 
continuar pesquisando. 

E quando chega o momento de fechar 
o negócio, todo este relacionamento 
faz a diferença. 

Ciclo mais curto de vendas 

Ciclo de vendas é o tempo que sua empresa gasta desde o contato 
inicial até o fechamento da venda, considerando todas as etapas da 
jornada. 

Uma das muitas utilidades do Inbound é reduzir o tempo necessário 
para levar alguém a comprar. 

Há um ciclo menor de vendas por causa do conteúdo altamente 
relevante e personalizado, que acelera a movimentação dos leads pelo 
funil de vendas e os coloca mais cedo na etapa de decisão paracompra.  

 

Diminuição de custos 

Além de diminuir os custos de aquisição, o Inbound também é 
relativamente mais barato que soluções tradicionais, como anúncios e 
ativações de marca.  



32 Marketing Digital para Iniciantes V5 

10 - OUTBOUND MARKETING 
Há diferenças entre Inbound e 
Outbound. Não há um modelo 
mais efetivo que o outro, e o ideal 
é que ambos coexistam para que 
você possa alcançar resultados 
surpreendentes. 

Existem duas maneiras de 
prospectar novos clientes: 
passivamente, por meio 
do Inbound, e ativamente, com o 
Outbound Marketing. 

Enquanto no Inbound você cria 
mecanismos para atrair os potenciais clientes, no Outbound você 
identifica o perfil dos potenciais clientes e começa a abordá-los. 

O Outbound está mais presente na sua rotina do que você pode 
perceber e ocupa um importante lugar nos investimentos das 
empresas, especialmente o Outbound 2.0, que se tornou a principal 
estratégia de vendas no Vale do Silício, o maior polo tecnológico do 
mundo. 

Outbound é um processo de prospecção ativa para abordar potenciais 
clientes que correspondem ao perfil de cliente ideal, que é definido por 
um conjunto de parâmetros ligados às características do cliente que se 
adapta melhor à solução oferecida. 

Prospecção Ativa Por Meio Do Contato Com Um Vendedor  
Estratégia Outbound - Segmente seu time em 3 níveis: 

1. Business Intelligence (BI): especialistas em encontrar 
empresas com perfil para usar sua solução, eles entregam ao 
prospector o contato da 
pessoa que toma a decisão 
de compra. 

2. Hunters: responsáveis pela 
prospecção de novos 
clientes, eles fazem o 1º 
contato com a lead e 
conduzem todo o processo 
de qualificação. 
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3. Closers: responsáveis apenas pelo fechamento de contas, eles 
pegam as leads qualificadas e as transformam em clientes. 

Vantagens Do Outbound Marketing 

Retorno rápido 

O Outbound consegue atingir 
seu público a partir do 
momento que a empresa decide 
começar a prospectar. 

Facilmente mensurável 

O outbound gera resultados 
rápidos. Então você consegue 
uma amostra para análise em 

menos tempo. Logo, suas premissas são validadas e você já consegue 
tomar decisões embasadas em dados quantitativos e qualitativos. 

Facilidade para encontrar profissionais na área 

No mercado há muita facilidade para encontrar bons profissionais de 
Outbound Marketing. 

Assertividade do contato 

Em um cenário de vendas complexas, por exemplo, o Outbound é ideal, 
pois as pessoas estão mais propensas a realizar a compra se o processo 
for realizado de maneira consultiva, como um especialista de mercado. 

A Escolha Entre Inbound E Outbound Marketing 

Vamos usar a analogia do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. Se 
você está em um mercado altamente competitivo na internet, você 
está em um oceano vermelho. Agora, se seu mercado ainda é novo e 
você tem facilidade em ranquear, você está em um oceano azul. 

Empresas no Oceano Vermelho podem 
não alcançar bons resultados com Inbound, 
a não ser que estejam fazendo esse 
investimento há algum tempo. Então, seria 
melhor adotar o Outbound. 

Já as empresas no Oceano Azul têm mais 
chance de gerar receita por meio do 
Inbound, pois estão com o caminho livre 
para construir autoridade.  
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A União De Inbound E Outbound Marketing Na Sua 
Empresa 

Inbound e Outbound não são excludentes.  

E mais: quando as duas estratégias funcionam em conjunto, podem 
trazer resultados impressionantes. Entretanto, é fundamental que a 
empresa tenha perfil para implementá-las. 

 

11 - WEBSITE 
Website designa-se o endereço 
virtual de qualquer pessoa 
física ou jurídica. Associa-se 
geralmente websites a 
empresas, públicas ou 
privadas, seja de produtos ou 
de prestação de serviços. 

Website é uma palavra em 
inglês, composta por duas 
outras distintas: web (rede) 
e site (sítio ou lugar).  

Significa literalmente, em 
português, “sítio na rede” ou 
“um espaço na web”. 

Usado por Museus, 
Organizações Filantrópicas, ONGs, Parques, Instituições de Ensino, 
Igrejas ou até mesmo um site pessoal para expressão da sua 
identidade individual, dentre outros. 

Website é um endereço eletrônico composto por um conjunto de 
hipertextos na Internet que são acessados por 
protocolos HTTP (HyperText  Transfer Protocol), normalmente. 

O conjunto de endereços eletrônicos disponíveis na Internet se 
denomina Rede Mundial de Computadores – World Wide Web, 
conhecidos como WWW. 

Qual A Finalidade De Um Website? 

A finalidade principal dos websites é funcionar como uma interface 
entre a empresa e os usuários da rede. 
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Qualquer empreendedor de visão sabe da necessidade de 
se divulgar através da Internet e o lugar para que isso seja realizado é 
via Website. 

Websites promovem, divulgam, vendem, dão lucros e custam 
pouco. Possuem múltiplas funções. 

Exemplo: https://www.wikipedia.org/ 

 
Os Websites são a comunicação rápida, fácil e econômica de uma 
empresa com o mundo exterior. 

Contam com todo um aparato sofisticado e tecnologicamente avançado 
on-line permanente, resultando em constante atualização. 

As estratégias de Inbound Marketing para promover e divulgar 
o conteúdo dos websites consistem no diferencial às campanhas 
convencionais. O Marketing digital facilitou a vida de qualquer empresa 

e sua finalidade fundamental é evidenciar 
um website. 

Um website tem por finalidade ser 
uma estratégia de marketing. Sem 
um website, hoje em dia, uma empresa 
não cresce ou cresce bem menos, porque 
não é vista.  

Como a base da comunicação atual 
é digital, os websites propiciam a interação 
perfeita entre qualquer negócio e sua 
audiência direta.  
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Nomenclaturas 

Seguem algumas delas para dar uma 
compreensão geral sobre a formação de 
um website. 

HTTP – Hipertext Transfer Protocol. Através 
desse protocolo, um website é acessado de 
uma base para comunicação de dados da rede.  

HTTPs – Hipertext Transfer Protocol Secure. 
Os dados são transmitidos por uma conexão 

criptografada, portanto mais segura para o usuário. 

Hipertexto – texto que articula um conjunto de informações sob 
forma de palavras, sons ou imagens por meio de hiperligações. 

URL – Uniform Resource Locator. É a vulgarmente chamada “barra de 
endereços”. Serve para localizar um 
endereço na web, um arquivo ou um 
dispositivo de informática. 

HTML – Hypertext Markup 
Language ou Linguagem de Marcação 
de Texto, isto é, uma linguagem de 
marcação que pode ser interpretada 
pelos navegadores. 

Não apenas aquele que vai construir o 
site como também o que vai usufruir 
dele precisam saber transitar 
razoavelmente nesse ambiente. 

 

12 - MARKETING DE CONTEÚDO 
Marketing de Conteúdo é uma maneira de engajar com seu público-
alvo e crescer sua rede de clientes e potenciais clientes por meio da 
criação de conteúdo relevante e valioso, atraindo, envolvendo e 
gerando valor para as pessoas de modo a criar uma percepção positiva 
da sua marca e assim gerar mais negócios. 

Atualmente é preciso se destacar na internet e ganhar a atenção do 
público, vencendo a concorrência. 
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Você precisa adotar as melhores e mais modernas estratégias de 
aquisição de clientes. Uma das principais é o Marketing de conteúdo, 
que é usado e recomendado pelos maiores especialistas do mundo. 

O Que É Marketing De Conteúdo? 

Marketing de Conteúdo é uma 
maneira de engajar seu público-
alvo e crescer sua rede de 
clientes e potenciais clientes por 
meio da criação de conteúdo 
relevante e valioso.  

Marketing de conteúdo significa 
criar e compartilhar conteúdo 
valioso e gratuito para atrair e 
converter consumidores 
potenciais em clientes, e clientes 
em repetidos compradores. O 
tipo de conteúdo que você 

compartilha está relacionado ao que você vende. 

O bom conteúdo não é focado em vender, mas em trazer algum 
benefício para quem o lê, como resolver um problema, esclarecer uma 
dúvida ou ensinar algo. A venda é apenas uma consequência desse 
processo. 

O conteúdo que você cria não é apenas útil, mas passa a mensagem 
certa ao público certo no momento que ele mais precisa.  

Benefícios Do Marketing De Conteúdo 

Aumenta o tráfego do seu site 

Produzir conteúdo relevante é a melhor forma de colocar seu site na 
primeira página do Google, onde ele sempre será encontrado pelo seu 
público, e deixar essa porta convidativa para que ele entre. 
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Aumenta o engajamento com a 
marca 

Produzindo conteúdo de qualidade, 
você aumenta as interações das 
pessoas com sua marca, criando esse 
engajamento. O resultado disso são 
pessoas que a recomendam e até a 
defendem. 

Educa o mercado 

Produza conteúdo que responda às 
dúvidas dos clientes. 

Se o seu conteúdo for realmente de 
qualidade, você vai quebrar objeções e aumentar a satisfação dos 
clientes, pois eles chegarão à compra com consciência total do seu 
produto e como utilizá-lo. 

Gera vendas 

Aumentar o número de vendas, nesse caso, significa focar sua 
produção de conteúdo para guiar os leads por todo o processo de 
compra e prepará-los para a tomada de decisão. 

Impulsiona a geração de leads 

Gerar leads é o objetivo principal da maioria das empresas 
brasileiras. E algumas delas já estão conseguindo 3(três) vezes mais 
leads fazendo Marketing de Conteúdo. 

Reduz o Custo de Aquisição de Clientes - CAC 

Com uma estratégia de Marketing de Conteúdo você reduz o CAC 
fornecendo materiais que acabam com as dúvidas dos clientes na hora 
da compra e munindo seu time de vendas com ebooks, webinars e 
outros conteúdos que podem diminuir o processo de vendas. 

Como Fazer Marketing De Conteúdo? 

Uso de Vídeos 

O vídeo se consolidou como a maneira que as 
pessoas mais consomem  conteúdo on-line. 
Cerca de 80% de todo o tráfego na internet é 
gerado por vídeos. Para quem pensa em 
alavancar vendas, é uma ferramenta 
implacável. 
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O vídeo no marketing de conteúdo é um 
coringa que pode ser usado em diversas 
plataformas. Seja em pequenos vídeos que 
complementam um artigo no seu blog ou em 
conteúdos para as suas redes sociais, com 
vídeos explicativos ou até transmissões ao 
vivo. 

Blog 

O blog é considerado por muitos a opção 
principal para qualquer estratégia de marketing de conteúdo. 

É um canal bem completo para trocar informações com o consumidor 
e ser encontrado na primeira página do Google.  

Redes Sociais 

Os posts nas redes sociais são o principal formato de conteúdo 
consumido. 

Elas permitem publicação de conteúdo multimídia, misturando texto, 
vídeos, infográficos, fotos e gifs. 

Permitem interação com o consumidor, reforçando o relacionamento e 
a credibilidade da sua marca. 

Ebooks 

O ebook é o formato que mais transmite credibilidade à marca. Concluir 
um livro demanda pesquisa, conteúdo denso e autoridade no assunto. 

O ebook é muito utilizado por empreendedores digitais para ganhar 
espaço no mercado. 

Infográficos  

Eles explicam qualquer coisa de 
uma maneira simples. Um assunto 
que poderia ser chato, como o 
pomo de adão, fica interessante. 
Além de exigir menos tempo de 
leitura. 

Email Marketing 

O email marketing tem uma 
vantagem enorme: a certeza que 
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todos os seus seguidores vão receber a s ua mensagem. 

Com ele você consegue levar tráfego para o seu site, mensurar 
resultados, personalizar o conteúdo de acordo com a sua lista. 

 

13 - SEO 
SEO significa Search Engine 
Optimization (otimização para 
mecanismos de busca). É um 
conjunto de técnicas de 
otimização para sites, blogs e 
páginas na web. Essas 
otimizações visam alcançar bons 
rankings orgânicos gerando 
tráfego e autoridade para um site 
ou blog. 

O SEO, também conhecido 
como otimização de sites, é uma 
forma de aumentar os acessos do 

seu site através de um conjunto de técnicas e estratégias.  

Essas estratégias permitem que um site melhore seu posicionamento 
nos resultados orgânicos dos mecanismos de busca, 
como Google e Bing. 

Como O SEO Pode Ajudar Seu Site? 

Ao iniciar uma campanha de 
otimização no seu site, você 
poderá perceber que a 
melhora no posicionamento 
para as palavras-chave do seu 
negócio é diretamente 
proporcional à quantidade de 
acessos que vai receber. 

Existem diversos tipos de 
objetivo em um site. Para um e-commerce, o principal é gerar vendas. 
Para um blog, é que seus  visitantes leiam seus posts. Então esses 
objetivos, que também chamamos de conversão, podem ser muito 
variados, como vendas, cadastro, downloads ou até mesmo cliques em 
determinadas partes do site. 
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Defina Seu Público-Alvo 

Exemplo: Se o seu negócio é vender 
livros usados, as palavras- chave 
utilizadas na otimização não podem 
ser livros, best-sellers, ou 
lançamentos – já que dessa forma 
atrairiam todo o público de livros. 
Você precisaria trabalhar as palavras 
“livros usados”, “sebos”, “livros de 
segunda mão”, entre outras. 
O que define se a sua página estará ou 
não entre os primeiros resultados de 

uma busca é a sua relevância para a palavra-chave buscada.  

O SEO trabalha a relevância de seu site, seja para o usuário que o 
visita (otimização interna), seja para a comunidade digital em torno 
dele (otimização externa). 

Essa estratégia é fundamental para sua empresa ganhar destaque, 
visibilidade no mundo digital, mais leads, clientes e faturamento para 
o seu negócio. 

Ao otimizar sites e blogs com o uso de técnicas para melhorar o 
posicionamento da sua empresa nos primeiros resultados do Google, 
por exemplo, aumentam suas oportunidades de negócio.  

Você sabia? 

A maioria das pessoas clicam apenas em resultados que aparecem na 
primeira página do mecanismo de busca. 

Como Planejar E Executar Uma Estratégia De SEO? 

Passo 1: Pesquisa de palavras-
chave 

Para realizar uma pesquisa de 
palavras-chave que faça sentido, é 
essencial que você saiba tudo sobre 
seu cliente. Saber quais temas são 
mais interessantes para o seu público 
em termos de palavras-chave e quais 
delas têm o melhor volume de buscas. 
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Passo 2: Defina o tema 

Existem várias formas de 
começar uma pesquisa. Ela pode 
ser baseada em saber o que os 
concorrentes estão fazendo, pode 
ser uma busca por palavras-
chave ainda não trabalhadas e 
pode ser guiada pela escolha de 
um tema específico. 

Passo 3: Escolha as 
ferramentas 

Existe uma infinidade de 
ferramentas de SEO que podem 

ser utilizadas a seu favor, para planejar as palavras-chave.  

Exemplos:  

 Keyword Planner (planejador de palavras-chave do Google 
AdWords) 

 SEMrush 

 Keyword Tool.  

Exemplo: Keyword Planner 

Ao utilizar a ferramenta do Google AdWords, você pode encontrar não 
apenas ideias de palavras-chave, mas também o volume de buscas 
mensal de cada uma das variações disponíveis. 

Passo 4: Selecione as oportunidades e finalize a pesquisa 

Agora só precisamos criar um relatório com os melhores resultados e 
oportunidades que encontramos na ferramenta utilizada. 

Passo 5: Análise dos concorrentes 

Quando se trata de planejamento, quanto mais tempo você dedicar a 
conhecer seus concorrentes, mais confiante você ficará para montar 
sua estratégia. 
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14 - E-MAIL MARKETING 
O e-mail marketing ou 
publicidade por correio eletrônico 
é a utilização do e-mail como 
ferramenta de marketing direto, 
respeitando normas e 
procedimentos predefinidos, 
analisando o retorno gerado 
através de relatórios e análises 
gráficas gerando campanhas 
cada vez mais otimizadas. 

O e-mail marketing é uma 
estratégia do Marketing Digital 
que se baseia no disparo de e-

mails para um determinado público, seja ele proveniente de uma base 
de contatos de clientes ou leads gerados por meio de outras 
estratégias. 

O e-mail marketing já foi sinônimo de spam e comunicações intrusivas. 

Porém, graças ao avanço de automação de marketing, esse canal se 
tornou a melhor maneira de entregar as mensagens certas, para as 
pessoas certas, na hora certa. 

O e-mail marketing é uma estratégia baseada na comunicação entre 
uma empresa e seus consumidores ou leads, via e-mail.  

O disparo de e-mails pode ser feito a partir de uma segmentação dos 
contatos em conjunto com o uso de ferramentas de automação, 
capazes de escalar o processo de personalização das mensagens. 

Alguns exemplos comuns de e-mail 
marketing que você já deve ter 
recebido na sua caixa de entrada 
são: 

 Oferta de passagem aérea 

 Promoções 

 Confirmação de uma compra 
on-line 

 Newsletter. 
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Por Que Utilizar E-Mail Marketing? 

Aumentar a relevância da 
marca 

O e-mail marketing pode ser 
uma ótima opção para quem 
coleta endereços de e-mail e 
quer aumentar a relevância da 
sua marca entre esses 
contatos. 

Grande alcance 

O endereço de e-mail 
concentra todas as ações que 
as pessoas fazem em outros 

canais. Toda vez que criamos um login em qualquer site, por exemplo, 
utilizamos o endereço de e-mail. Assim, ele é uma parte essencial das 
atividades de um usuário na Internet.  

Você sabia? 

Cerca de um terço da população mundial tem um e-mail. 

Formato flexível 

O e-mail é a tela em branco que todo profissional de marketing digital 
procura. Mensagens enviadas por e-mail não têm limites de caracteres, 
podem conter imagens e até GIFs. 

Um e-mail pode incluir elementos gráficos ou pode conter apenas 
texto, como se você estivesse escrevendo mensagens pessoais para 
todos os seus contatos. 

Por meio dele, você pode 
comunicar mensagens curtas, 
incluir diversos links para páginas 
da web, ou contar uma história 
longa.  

O e-mail pode ter o formato de 
que você desejar! 

Alto retorno financeiro 

Para começar uma estratégia de 
e-mail marketing, você precisa de 
apenas 3 ingredientes:  
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 Um domínio  

 Uma ferramenta de e-mail marketing 

 Uma pessoa para executar a estratégia.  

Escolher uma boa ferramenta de e-mail marketing é essencial. Existem 
diversas opções no mercado que atendem a todos os níveis de 
necessidade, incluindo ferramentas gratuitas como o Mailchimp. 

Quais Tipos De E-Mail Sua Estratégia Precisa Ter? 

Atualizações do Blog 

É aquele que anuncia quando um 
conteúdo novo é postado no seu 
blog. Eles são excelentes para 
começar a interagir mais com seus 
leitores.  

É uma maneira de manter a sua 
lista ativa e em contato com os 
novos conteúdos que você posta, 
além de aumentar as chances de 
você gerar leads. 

Newsletter 

Muitas empresas enviam para seus contatos atualizações mensais ou 
semanais com os principais posts do blog e notícias da empresa ou do 
mercado. Não se esqueça de incluir links para levar o leitor para 
páginas externas em que ele possa ler mais sobre aquele assunto. 

Convites para eventos 

Na hora de escrever e-mails que promovem eventos, não se esqueça 
de incluir todas as informações necessárias, 
como local, data, hora, limite de 
participantes, entre outros. E lembre-se de 
colocar em destaque o link para a página de 
inscrição ou compra de ingressos! 

E-mails de nutrição de leads 

A nutrição consiste em uma série de e-mails 
com conteúdo relevante e segmentado. Como 
o nome sugere, esses são e-mails que ajudam 
a lead a caminhar pelo funil de vendas até 
uma posição clara de compra.  
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15 - MARKETING NAS REDES SOCIAIS 
É preciso compartilhar um local 
com os seus clientes e potenciais 
consumidores. E eles estão no 
Facebook, Instagram, Twitter, 
Linkedin, YouTube e outras 
praças de interação on-line. 

Você sabia? 

O usuário brasileiro passa quase 
4 horas diárias nas mídias 
sociais, número que o caracteriza 
como segundo mais ativo em 
todo o mundo. 

As redes sociais são locais para 
se gerar novos negócios, para se 

aproximar e entender ainda mais as necessidades do seu público, para 
acompanhar concorrentes e entender como o mercado se movimenta, 
e muito mais. 

É preciso elaborar uma estratégia eficiente que realmente faça sentido 
diante do investimento, seja ele financeiro, de tempo ou de pessoas. 

Planejamento, táticas, investimento, métricas, análise de relatórios, 
anúncios, personas... 

Tem muita coisa por trás das estratégias de marketing nas redes 
sociais!  

Principais Razões Para Criar Perfis Corporativos Nas 
Mídias Sociais 

Visibilidade 

As mídias sociais são canais com 
enorme potencial para marcas que 
querem visibilidade. E ter uma ação 
relevante para esse público é 
fundamental. 

Quanto mais adequado ao público, 
mais o perfil tem chances de 
gerar compartilhamentos e outras 
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interações sociais, com altos índices 
de visualizações e impressões 
positivas acerca da marca.  

Engajamento 

O engajamento é muito importante 
na aquisição de novos clientes. E 
também para pessoas que já 
compraram, quando o objetivo é a 
retenção. 

Clientes engajados são a melhor 
formar de promover uma marca nas 
redes sociais. 

Tráfego 

As redes sociais também servem como Fonte De Tráfego quando 
aliadas a outras estratégias de marketing digital. 

Elas podem levar os usuários para as páginas do seu negócio. Isso 
inclui blog posts, landing pages, produtos em e-commerce ou qualquer 
outra página desejada. 

Os recursos de Instagram Shopping e Facebook Marketplace são 
exemplos de como divulgar – e vender – produtos de forma direta, 
usando recursos nativos das redes sociais.  

Como Fazer Um Planejamento De Marketing Nas Redes 
Sociais? 

Faça um diagnóstico da marca nas redes sociais 

Comece com informações elementares, como: 

 Nome da empresa 

 Ramo de atuação 

 Produto ou serviço prestado 

 Objetivos do negócio  

 Equipe 

 Ferramentas disponíveis 

 Processos 

 Parceiros 
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 Concorrentes 

 Em quais redes sociais está 

 Possui site? blog? 

Faça uma análise SWOT 

Fazer uma análise SWOT te ajudará a entender pontos fortes e fracos 
da sua estratégia, fundamental para que você estruture seu plano de 
ação. 

 

Basicamente, ela serve para identificar: 

 Forças  

 Fraquezas 

 Oportunidades 

 Ameaças  

Para essa análise, vale coletar informações com funcionários, clientes, 
pessoas externas. 

Você pode ter, como ponto forte, um ótimo blog, por exemplo. Pode 
ter tráfego, bons conteúdos e uma comunidade engajada ali. 
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Seus pontos fracos, por outro lado, podem ser: não ter uma ação de 
vídeo marketing estruturada, não conseguir atender as solicitações dos 
seus seguidores no inbox, e assim por diante. 

Essa análise deve ser honesta. Considere também, nas ameaças, 
fatores externos, como a estratégia de concorrentes. 

Elaboração de personas 

Persona  é um personagem semifictício que representa o seu cliente 
ideal e é responsável por direcionar todas as ações de marketing nas 
redes sociais. 

Tudo o que você fizer – campanhas, posts, artigos de blog, comentários 
– será pensando na sua persona. 

Vamos a um exemplo hipotético: 

A empresa SafetyHouse que vende softwares 
de gestão de condomínios criou a seguinte 
persona: 

“Seu Luís, o porteiro. Tem 52 anos e trabalha 
em um condomínio de luxo da Zona Sul de São 
Paulo. Ele se dá bem com todos os moradores 
e faz tudo que pode para manter a segurança 
dos condôminos. Como passa muito tempo 

sozinho durante a noite, é um usuário ativo no Facebook, principal rede 
social usada para se informar. Suas maiores dificuldades são 
relacionadas à organização de reuniões, cadastro de veículos e 
direcionamento de recursos.” 

Perceba que nem sempre a persona precisa ser o tomador de decisões 
do negócio. Mas Seu Luís se encaixa 
perfeitamente, pois ninguém conhece 
melhor do que ele os problemas da gestão. 

Então o conteúdo das redes sociais será 
direcionado a esse indivíduo. 

As personas variam muito de acordo com o 
negócio e existem empresas com múltiplas 
personas. 

Por representar a pessoa com quem a 
empresa quer conversar, esse é o elemento 
essencial para começar a traçar uma 
estratégia de marketing nas redes sociais. 
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Escolha de canais 

É preciso escolher quais serão os canais utilizados 
em sua estratégia. As opções são muitas: 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, 
Pinterest, WhatsApp… e outras que surgirão em 
algum momento. 

Você precisará pesquisar bastante junto à sua base 
de consumidores para descobrir o melhor canal. Se 

você está começando do zero, ver em quais redes sociais seus 
concorrentes estão já é um ótimo indício. 

 

16 - MARKETING DE BUSCA 
Marketing de Busca possibilita que 
sua persona encontre seus 
conteúdos com maior facilidade. 
Assim, além de aumentar o alcance 
de sua página, você pode criar 
relacionamentos com o consumidor e 
gerar oportunidades de negócio. 
Para tal, existem duas principais 
abordagens: uma paga e outra 
orgânica. 

O marketing de busca, também 
conhecido como SEM – Search 
Engine Marketing, é o segmento do 
marketing digital que tem como foco estratégias e ferramentas de 
divulgação em ferramentas de busca. 

O Marketing de Busca possibilita que sua persona encontre seus 
conteúdos com maior facilidade. Além de aumentar o alcance de sua 
página, você pode criar relacionamentos com o consumidor e gerar 
oportunidades de negócio.  

Para encontrar o que está procurando em meio a milhões de 
possibilidades, o usuário de internet está acostumado a utilizar sites 
de busca, como o Google, Bing, Yahoo e outros. 

Você pode imaginar a confusão que seria se não existisse alguma 
fórmula para rankear as páginas e organizar sua exposição para o 
internauta?  
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Para entender o Marketing de Busca é 
preciso compreender como funciona o 
Rankeamento. 

Ao realizar uma busca no Google, que é o 
mecanismo de pesquisa mais popular, o 
indivíduo é direcionado a uma SERP, sigla 
em inglês para “página de resultados de 
mecanismos de busca”. Nas SERPs, os 
conteúdos são divididos em duas 
categorias: os pagos e os orgânicos. 

O objetivo do Marketing de Busca é, por 
meio de um conjunto de técnicas e 

ferramentas, alcançar o máximo de exposição para a sua página nos 
resultados de buscadores. Para tal, você tem duas opções não 
excludentes: investir em links patrocinados e trabalhar em estratégias 
de SEO – otimização para mecanismo de busca. 

Você Sabia? 

Dentro do SEM existem algumas vertentes e uma delas é a otimização 
de sites (SEO). 

Busca Paga X Busca Orgânica 

Busca Paga  

Os links patrocinados, podem ser tanto do Google, Bing, ou mesmo de 
redes sociais, como o Facebook Ads. 

E eles são o tipo de link que você paga uma taxa para que ele apareça 
nos resultados, ou mesmo como no caso do Adwords, o anunciante 
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paga por cada clique. Este tipo de link é 
chamado também de Link Patrocinado. 

É importante saber também que os 
links patrocinados, comumente tem 
uma área exclusiva para eles. Sendo 
que são sempre identificados como 
“anúncios” ou mesmo “Link 
patrocinado”. Por isso por mais que 
você vá pagar 

pelo posicionamento de um link, saiba que os 
usuários sempre vão saber que aquele link se 
trata de um link patrocinado. 

Busca Orgânica 

Já os Resultados Orgânicos, são os resultados 
que aparecem de forma natural por meio 
do Algoritmo do buscador e por isso não tem 
um custo direto. 

O Que São Links Patrocinados E Como Utilizá-Los? 

Embora sejam pagos, os links patrocinados 
apresentam um bom retorno sobre investimento, já 
que sua cobrança é baseada em resultados.  

Se o seu objetivo com esse tipo de anúncio é 
aumentar a taxa de cliques em seu conteúdo, você 
só será cobrado conforme as pessoas clicarem no 
link. 

Você pode iniciar com um baixo investimento e aumentar o orçamento 
de acordo com o alcance de metas. Essa é uma excelente opção para 
quem está iniciando e precisa realizar testes com a audiência. 

Os links patrocinados são obtidos com a criação de campanhas em um 
gerador de anúncios como o Google Adwords ou Google ADS. Sua 
implementação pode ser combinada com uma estratégia de SEO, a fim 
de otimizar o alcance da página em todas as frentes.  

Link Baits 

Link Baits consiste em criar estratégias para se atrair links para o seu 
site. A principal técnica de link baits é a criação de conteúdo de 
qualidade. E com a divulgação deste conteúdo de qualidade espera-se 
que outros sites criem links para o seu conteúdo. 
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17 - PUBLICIDADE EM VÍDEO 
A publicidade em vídeo é 
uma das maneiras mais 
poderosas de comercializar 
produtos ou serviços. Sua 
capacidade inerente de 
capturar e manter a atenção 
do consumidor é excelente. E 
sua capacidade de apelar e 
se conectar com vários 
sentidos é atraente e 
irresistível, ele tem o poder 
de convencer, engajar e emocionar com muita facilidade. 

O vídeo on-line é um fenômeno relativamente novo. Ele explodiu nos 
últimos 7 anos. Principalmente com o YouTube informando que seus 
vídeos aumentam 100% ao ano. A cada minuto, 300 horas de vídeo 
são carregadas no site. O vídeo representa 70% de todo o tráfego da 

Internet. Você e sua empresa não podem ficar 
de fora dessa revolução. 

Pensando no usuário:   Quando as pessoas 
vêem um vídeo convincente e rico em conteúdo, 
mais de 90% delas compartilham com amigos.  

Em outras palavras, elas fazem o trabalho para 
você.  

Você precisa de vídeos de qualidade. Não só 
visuais: principalmente de planejamento e 
roteiro. É neles que nasce a assertividade da 
sua publicidade em vídeo.  

Anúncios Curtos E Diretos Serão O Melhor Caminho 

A maioria dos usuários não gostam e não 
querem que a sua experiência seja 
interrompida com publicidades em excesso.  

Esse tipo de comportamento confirma que os 
anúncios em vídeos curtos serão sempre a 
melhor opção. 

Estudos mais recentes mostram que os vídeos 
entre 15 e 20 segundos, além de possuírem 
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taxas de conversão mais altas, também se fixam melhor na memória 
do usuário, quando comparados aos vídeos de 30 ou 120 segundos. 

O Que É Vídeo Marketing? 

Qualquer uso de vídeo na sua estratégia de atração e retenção de 
clientes pode ser chamado de vídeo marketing. 

Isso inclui: 

 Campanhas publicitárias em vídeo 

 Vídeos institucionais para fortalecer a imagem da marca 

 Vídeos educacionais como parte do seu plano de marketing de 
conteúdo 

 Entre outros. 

Principais Benefícios De Usar Vídeos Na Sua Estratégia De 
Marketing 

Aumento do tráfego orgânico 

O tráfego orgânico, ou seja, os 
acessos que o seu site recebe que não 
acontecem por campanhas pagas de 
anúncios no Google, é fundamental 
para o sucesso no marketing digital. O 
vídeo aumenta as suas chances de 
conseguir visitantes. 

Ótimo retorno sobre investimento 

O que determina se um investimento 
de marketing tem bom  ROI (retorno 
sobre investimento) é sua capacidade 
de gerar resultados concretos de 

negócios, como leads e vendas. E já está provado que o uso de vídeo 
marketing aumenta o resultado do negócio. 

Conteúdo de qualidade e fácil consumo 

O vídeo é um material de fácil consumo, que não exige grande esforço 
do público para ser aproveitado. 

O conteúdo de vídeo tem alto poder de engajamento e persuasão, já 
que é possível explicar até mesmo conceitos complexos de um jeito 
fácil de entender, por meio de vídeos curtos e bem elaborados. 
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Você sabia? 

Uma apresentação comum é feita a 30 
frames (imagens) por segundo. 

Potencial de viralização 

O poder de viralização dos vídeos é 
totalmente diferente do que o conteúdo 
escrito normalmente é capaz de trazer 
para a sua marca. 

Vídeos sociais geram mais 
compartilhamentos que imagens e texto 
combinados. 

Papel na jornada do cliente 

Os vídeos podem ser encaixados em 
qualquer etapa da jornada de compra. Não importa se está no topo, 
meio ou fundo do funil, nem se o canal usado é um blog, página de 
produto, rede social ou e-mail: os vídeos fazem efeito. 

10 Tipos De Vídeo Para Usar Em Sua Estratégia De 
Marketing 

1. Dicas rápidas 

2. Tutoriais 

3. Cursos 

4. Teasers (novidades) 

5. Bastidores 

6. Cobertura de eventos 

7. Institucionais 

8. Estudos de caso 

9. Entrevistas 

10. Demonstrações de produto 
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18 - ÁUDIO MARKETING E PODCAST 
O Áudio Marketing é uma tendência que 
surge para suprir a necessidade de 
consumo rápido e prático das informações 
que interessam ao usuário. Podcasts, posts 
em áudio, audiobooks, rádio tradicional, 
Skype e mensagens de áudio pelo 
WhatsApp são formatos de conteúdo em 
áudio diferentes que se aliaram às outras 
estratégias de Marketing. 

Na produção de conteúdo, muitos usuários 
da internet já não conseguem parar para 
ler postagens escritas ou, simplesmente, 
não se adaptaram a esse formato. Então, 
por que não oferecer conteúdos em áudio 
para satisfazer essa fatia da população? 

É nesse ponto que entra o áudio 
marketing, termo que foi adotado para 
falar das estratégias de conteúdo que são 

baseadas em áudio. É uma maneira de oferecer algo novo e de 
qualidade para o seu público, além de ser uma estratégia que só cresce 
a cada dia. 

Algumas vantagens em adotar o áudio marketing como 
estratégia: 

 Mais conveniência para os usuários 

 Conteúdo mais acessível 

 Facilidade de reutilizar, visto que um conteúdo escrito pode se 
transformar em um podcast, por exemplo. 

 Maior probabilidade de o ouvinte consumir o conteúdo até o 
final. 

É importante entender o que são podcasts, a principal ferramenta 
dessa estratégia de áudio marketing. 

O conteúdo é feito sob demanda, ou seja, um negócio acha 
interessante falar sobre um certo tema, organiza-se para gravar o 
podcast e o deixa disponível nos seus canais de comunicação para que 
qualquer pessoa interessada possa acessá-lo quando quiser.  
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Os podcasts são uma ferramenta de criar conteúdo 
e transmiti-lo para um dado público, sendo que é 
utilizado apenas o áudio para cumprir 
esse objetivo.  

É como se fosse um programa de rádio, mas sem 
fazer transmissões ao vivo. 

Há podcasts em diversos formatos, para ouvir no 
computador, no tablet ou no celular. Os arquivos 
são como pílulas de informação, que podem ser 
baixados da internet ou ouvidos via streaming. O 
que é uma facilidade, já que as pessoas podem 
escutar onde estiverem, ainda que estejam 
envolvidos em uma segunda atividade. 

Muitas pessoas preferem ouvir podcasts enquanto 
estão fazendo atividades físicas, no caminho para 
o trabalho, para distrair a cabeça e até enquanto 
estão trabalhando.  

Os podcasts oferecem um ótimo custo-benefício 
para qualquer negócio. Primeiramente porque tem uma certa facilidade 
em alcançar um público muito variado, além de ser algo muito 
econômico. Ou seja, não é necessário investir em muitos recursos 
de custos elevados para colocá-lo no ar. 

As chances de conquistar mais o consumidor são cada vez maiores. 
Basta gravar um bate-papo sobre um conteúdo que o seu negócio é 
especialista e pronto: você tem um material muito valioso em mãos, 
que pode ser utilizado estrategicamente. 

Três Sugestões De Uso Dos Podcasts 

Crie séries de conteúdos 

Os episódios podem ser sobre 
palestras, até conversas com 
convidados e especialistas na área, 
por exemplo. 

A ideia é que essa série consiga 
mostrar qual é a mensagem que a 
empresa quer passar, falando sobre 
temas em que ela é referência. 
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Disponibilize a versão em áudio dos posts do blog 

Um jeito muito inteligente de aproveitar o áudio marketing e os 
conteúdo que já estão prontos é gravar os posts do blog em áudio e 
inserir a opção de o leitor poder escolher como pretende consumi-lo. 

Utilize depoimentos de clientes 

Depoimentos em áudio ajudam a transmitir melhor a sensação do 
cliente, trazendo mais sinceridade e segurança. Dessa forma, quem 
consumir esses casos de sucesso terá uma experiência diferenciada. 

É bem provável que os seus concorrentes já trabalhem com conteúdos 
mais visuais, então, é preciso se diferenciar de alguma forma — e 
o áudio marketing é perfeito para isso!  

 

19 - WEB ANALYTICS 
Web Analytics é a análise de dados 
quantitativos e qualitativos sobre a 
experiência dos usuários no 
site. São dados analisados para 
uma melhora constante do site a 
fim de atingir resultados. 

Web Analytics é a análise de dados 
digitais para a tomada de decisões 
mais assertivas, objetivando 
otimizar os resultados do negócio. 

A importância do uso de dados para tomadas de decisão é cada dia 
mais presente nas empresas que conquistam os melhores resultados 
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do seu mercado. É importante usar as informações processadas no 
universo digital para direcionar as ações. 

Medir o trabalho e o comportamento do consumidor com cada vez mais 
precisão afasta o uso do achismo no dia a dia dos analistas de dados. 

Isso torna a estratégia de Web Analytics essencial para uma empresa 
que quer atingir crescimentos consideráveis. 

Todo dia uma quantidade enorme de dados são gerados pelos 
consumidores e suas ações. Ter uma análise bem feita ajuda a 
compreender o comportamento da sua audiência e tomar ações mais 
concretas e certeiras. Essa análise é feita pelo Web Analytics.  

Objetivos Do Web Analytics 

Estruturar e coletar dados do universo 
digital, seja no seu site, na sua 
plataforma ou por ferramentas externas, 
para analisar e tomar decisões com mais 
certeza e menos risco. 

Otimizar seu negócio baseado em 
resultados anteriores. 

Melhorar seu produto e melhorar seu 
time. 

Web Analytics ajuda os profissionais de 
Marketing a tomarem melhores decisões. 

Ele analisa dados do passado e ajuda a criar uma orientação 
preditiva para as ações implementadas pelo time de Marketing. 

Três Principais Ferramentas E Uma Descrição Sobre Seu 
Funcionamento. 

Google Analytics 

Essa plataforma é completa e uma das mais usadas para se obter os 
dados dos usuários. Um dos principais motivos do seu sucesso é por 
manter uma logística simples e prática, além de obter dados 
organizados e completos sobre seu site. 

Dentre suas funções estão: 

 Acompanhamento em tempo real dos dados acessados no site; 

 Características dos visitantes do site; 
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 Origem do tráfego; 

 Comportamento dos usuários; 

 Dados sobre as conversões. 

Adobe Analytics 

Essa plataforma, embora muito parecida com 
o Google Analytics, tem a vantagem de 
também atender aos varejistas que necessitam 
intercruzar os dados de suas lojas com os 

negócios digitais. Essa plataforma é um pouco mais complexa, mas seu 
serviço é bastante útil às empresas. 

Ela pode fornecer dados mais completos sobre seu público-alvo e 
permitir uma análise real sobre a segmentação de clientes em vários 
canais digitais.  

Tableau (Tablô) 

Com seu design extremamente 
atrativo, por apresentar tabelas e 
gráficos coloridos, essa ferramenta 

é essencial para aquelas empresas que geram inúmeros dados em 
pouco espaço de tempo. Ela permite a interação com outros tipos de 
programas.  

Como O Web Analytics Interage Com O Marketing? 

A base do Marketing é o conhecimento acerca do usuário e o Web 
Analytics fornece essa sabedoria, por meio de dados, de forma objetiva 
e correta. 

Mas não basta obter dados, é preciso aprender a usufruir deles o 
máximo possível. E saber fazer as perguntas certas é o segredo da 
análise de dados.  

Análise Descritiva 

A análise descritiva tem como foco 
as informações do presente. 
Fornece dados seguros que 
permitem uma tomada de decisão 
no presente momento ou servem 
de insights para as análises 
preditivas e prescritivas que estão 
relacionadas com ações futuras. 
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A análise descritiva permite o cruzamento de informações que podem 
auxiliar a empresa em um determinado momento. 

“O que?” e “Qual?” são os dois questionamentos da análise descritiva. 

Análise Descritiva – Exemplo 

Se quer descobrir o que houve para receber um número menor 
de visitantes no seu site, deve se perguntar primeiramente “O que 
aconteceu?”. 

Em seguida, “Quantos visitantes recebi no período analisado?”, “Quais 
páginas mais geraram tráfego?” e “Quais atitudes tomar para melhorar 
o número de visitantes?”. 

Análise Preditiva E Prescritiva 

Consiste em uma apuração que antecipa algumas ações dos usuários 
em relação a um determinado produto ou serviço. Só é possível a partir 
de uma análise de dados que permitiu o mapeamento dos principais 
interesses dos clientes. Esses dois tipos de análises permitem que você 
preveja informações do futuro e perceba as consequências de cada 
ação. 

Análise Preditiva E Prescritiva – Exemplo 

É hora de questionar: 

 Por que isso aconteceu? 

 E se eu voltar a incluir tais itens? 

 O que vai acontecer? 

 O que de melhor pode ocorrer?  
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20 - MÉTRICAS DO MARKETING DIGITAL 
Uma das grandes vantagens do 
marketing digital é a sua 
capacidade de ser mensurável. Isso 
significa que você pode avaliar de 
forma clara todas as ações, 
campanhas, investimentos e 
esforços e verificar se elas foram ou 
não efetivas. E para isso é 
interessante conhecer as principais 
métricas do marketing digital. 

Uma das principais vantagens que 
o Marketing digital tem em relação 

à publicidade tradicional é o fato de possibilitar análises de dados mais 
precisos, ou seja, métricas que demonstram com clareza o sucesso ou 
o insucesso de uma estratégia desenvolvida na web. 

Sem dados não há como saber sobre o funcionamento de uma 
estratégia, tampouco ter previsibilidade sobre as ações a serem 
desenvolvidas. 

Cinco Principais Métricas 

Leads gerados 

No marketing digital, são 
chamados de leads os 
consumidores em potencial 
de uma marca, ou seja, 
pessoas que, em algum 
momento, demonstraram 
interesse em consumir um 
produto ou contratar um 
serviço de uma determinada 
empresa. 

Esses leads podem ser 
gerados de várias formas, 
como: landing pages, 
inscrição em newsletter, 
cadastro em promoções etc. 
Após esses registros, é possível quantificar o número de pessoas que 
demonstraram interesse no conteúdo oferecido pela sua marca.  
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Taxas de conversão no funil de vendas 

Para isso, é importante que sejam 
delimitadas as três fases do funil (topo, meio 
e fundo) e determinados os fatores que 
motivam um lead a migrar de uma fase para 
a outra. 

No momento em que um lead que está no 
topo do funil faz o download de um e-book 
em uma landing page, por exemplo, ele 
avança no processo de qualificação. Essa 
taxa de conversão de um nível do funil para 

outro é relevante para que a empresa saiba quando pode mudar a 
abordagem com o lead. 

Oportunidades de vendas 

A oportunidade de vendas demonstra o exato momento em que um 
lead já foi suficientemente qualificado, podendo ser abordado pela 
equipe de vendas da empresa, pois ele tem altas possibilidades de se 
tornar um cliente da marca. 

Após passar por todas as etapas do funil de vendas de uma estratégia 
de marketing digital, uma pessoa pode ser abordada por um vendedor, 
que pode entrar em contato via e-mail, redes sociais, chamada 
telefônica, entre outros canais. Essa abordagem poderá resultar em 
uma venda efetiva ou não. 

É esse o número que deve ser analisado, ou seja, a quantidade de 
leads encaminhados ao setor de vendas que finalizaram uma compra 
com a marca.  

Custo de Aquisição de 
Clientes (CAC) 

É o valor que uma empresa 
investe para conquistar um 
novo cliente. Trata-se do valor 
monetário aplicado em ações de 
marketing digital para que uma 
pessoa com um problema que a 
empresa pode resolver seja 
convertida em lead e, 
posteriormente, em uma 
compradora da marca. 
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Para que o CAC seja calculado, é preciso que sejam somados todos os 
custos diretamente envolvidos na aquisição de clientes. Tais custos 
abrangem salários, ferramentas, investimentos em mídia paga 
(compra de anúncios), eventos, relações públicas, telefonia, comissões 
de vendas, viagens etc. 

Essa soma deve ser dividida pelo número de clientes novos 
conquistados em um determinado período. 

Sendo assim, se o seu investimento em marketing e vendas é de R$ 
10.000 e a empresa conquistou 100 novos clientes, o custo de 
aquisição de clientes é de R$100. 

Retorno sobre o investimento (ROI) 

O ROI possibilita que sejam identificados os resultados positivos que 
os investimentos feitos por uma organização trouxeram. Dessa forma, 
o resultado que ele representa pode denotar se a adoção de uma 
estratégia está sendo ou não eficaz. 

Para calcular o ROI, basta que seja realizada uma expressão 
matemática simples, em que a receita total de vendas é dividida pelo 
valor total investido em um determinado período. 

 



Marketing Digital para Iniciantes V5 65 

Exemplo 

Imagine que o ganho da sua empresa tenha sido de 10 mil reais e o 
investimento inicial tenha sido de 1 mil. Utilizando a fórmula, temos:  

 

Resultado: Campanha teve um retorno sobre o investimento positivo, 
de 9 vezes o valor do investimento inicial.  

Se o resultado alcançado no cálculo do ROI for menor que 1, isso 
significa que a empresa teve prejuízo e que é necessário 
imediatamente rever as ações que estão sendo praticadas. 

Você sabia que o marketing digital também possui uma tabela 
periódica? 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) O que é Marketing? 

 

 

 

 

 

 

2) Quais são alguns objetivos do Marketing? 

 

 

 

 

 

 

 

3) O que é promoção no Marketing? 
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4) O que é Marketing Digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Quem pode realizar Marketing Digital? 

 

 

 

 

6) Como funciona o marketing Digital? 

 

 

 

 

 

 

7) Defina persona em Marketing Digtal. 
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8) O que são LEADS? 

 

 

 

 

 

 

 

9) O que é funil de vendas? 

 

 

 

 

 

 

10) O que é Landing Page? 
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 Retorne para a sequência do curso  

 

 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) O que são mídias pagas? 

 

 

 

 

 

2) O que são mídias adquiridas? 

 

 

 

 

3) O que são mídias pertinentes? 

 

 

 

 

4) O que é pay-per-click? 
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5) O que é planejamento de marketing digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) O que são Backlinks? 

 

 

 

 

 

7) Qual é a função das ferramentas de análise? 

 

 

 

 

 

8) Qual é a principal diferença de Inbound e Outbound Marketing? 
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9) Dê exemplos de ações de Outbound Marketing. 

 

 

 

 

 

10) Dê exemplos de ações de Inbound Marketing. 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

 

Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) O que é Website? 
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2) Qual a finalidade de um website? 

 

 

 

 

3) O que significa a sigla HTTP? 

 

 

 

 

4) O que é marketing de conteúdo? 

 

 

 

 

 

5) O que significa SEO em marketing? 

 

 

 

 

 

6) O que é e-mail marketing? 
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7) Explique o motivo do e-mail marketing ter um formato flexível. 

 

 

 

 

 

8) Cite três tipos de e-maill marketing. 

 

 

 

 

 

9) O que é uma persona? 
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10) Cite cinco canais utilizados para o marketing em redes sociais. 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso 

 

 

Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

1) O que é marketing de busca? 

 

 

 

 

 

2) Qual é o objetivo do marketing de busca? 

 

 

 

 

 

3) O que são links patrocinados? 
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4) O que é busca orgânica? 

 

 

 

 

 

5) O que é publicidade em vídeo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) O que é video marketing? 
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7) Cite cinco exemplos de vídeo marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

8) Cite quatro vantagens em adotar o áudio marketing como 
estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) O que é web analytics?  
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10) Fale sobre as funões do Google Analytics. 
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