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1.   Introdução
 
O objetivo dessa  publicação é
esclarecer alguns conceitos de
marketing digital e auxiliar
pequenas e médias empresas na
estruturação das ações de
marketing digital e também,
auxiliar na orientação de suas
equipes.
 
Com todos alinhados sobre o
papel de cada ferramenta fica
mais fácil administrar os recursos
que o online oferece, assim,
aumentando significativamente os
resultados, sejam eles
de vendas, autoridade ou
visibilidade de suas marcas.
 



 
 
Conceito
 
Trata-se de divulgar produtos
e/ou serviços através das
plataformas digitais. O
marketing digital
permite uma resposta imediata
de seus consumidores,
tornando o marketing muito
mais colaborativo e interativo
do que as ações promovidas
nas mídias convencionais.
 
Philip Kotler — considerado o
pai do Marketing — conceitua
marketing como “o processo
social por meio do qual
pessoas e grupos de pessoas
satisfazem desejos e
necessidades com a criação,
oferta e livre negociação de
produtos e serviços de valor
com outros”.
 
Hoje, o Marketing Digital é o
conjunto de ferramentas que
permite realizar o Marketing no
ambiente online.
 

Além de todos estarem
conectados hoje em dia,
acessando seus dispositivos
móveis a todo momento, o
Marketing Digital oferece as
melhores formas de mensurar o
retorno sobre investimento, o
que o torna ainda mais atrativo
para empresas saberem se
estão investindo da maneira
certa e com resultados
expressivos.
 
Contexto
 
O Marketing Digital nasceu junto
com o Google, e seus
buscadores, assim nasceu a
internet como conhecemos e o
Marketing Digital começou a ser
utilizado.
 
Você sabia? 
 
Em 1993 foi criado o primeiro
anúncio clicável e a internet
possuía 130 sites no ar. Em
meados de 2000, já existiam
17 milhões.
 
 

p

2. O que é Marketing Digital



Muitas vezes pensamos que
precisamos estar presentes nas
mídias sociais ou ter um site
sem saber ao certo como
vamos nos beneficiar com isso. 
 
É algo como, “se todos estão,
eu também preciso estar”. Mas
aí nada acontece, não
aparecem novas
oportunidades, nem clientes e a
sensação que fica é que ‘’isso
tudo não funciona’’ou ‘’precisa
ter muito dinheiro’’.
 
A verdade é que não é
necessário investimentos
milionários e comparado as
mídias tradicionais, as
possibilidades no digital são
extremamente acessíveis.
Inclusive, não recomendamos
iniciar com muito investimento
mesmo já que existe uma fase
de aprendizado muito grande
durante o percurso. 
 

O ideal é começar pequeno,
ajustar campanha, ajustar
segmentação, medir
resultados e a partir disso,
escalar investimento com
retornos sustentáveis.
 
Então, o primeiro passo  é'
definir o seu objetivo.
 
Temos alguns principais que
falaremos em detalhe abaixo.
 

3. A palavra Chave é Planejamento



Geração de Leads: atrair
usuários interessados em seu
produto e/ou serviço e iniciar
um relacionamento através de
pontos de contato como:
anúncios, blogs, e-mails, etc.
 
A ideia aqui é identificar potenciais
compradores, que ainda estão na
fase de consideração e levantamento
de informações, logo, se posicionar
bem nesse momento de decisão
pode ser uma grande vantagem
competitiva.
 
Como se trata de um processo mais
longo, é importante ter uma régua de
comunicação e nutrição desses leads
ao longo do tempo.
 

Venda: Realizar a oferta de
forma clara e objetiva. É
importante atentar-se a
linguagem, se fala de forma
apropriada para seu público,
compartilha dos mesmos valores
e visões e principalmente, se
resolve alguma “dor” desse
potencial cliente.
 
A ideia aqui é realizar anúncios com
“chamadas para ação – o famosos CTA
– em diversos pontos de contato desse
usuário.
 
Autoridade:Mostrar-se
referência no assunto levando
informação de interesse ao
usuário. 
 
A ideia aqui é posicionar-se como um
especialista e ser fonte de informação
sobre determinado assunto. Dessa
forma todos os seus produtos lançados
posteriormente possuirão uma carga
tão forte de credibilidade que o usuário
se tornará mais aberto a oferta
apresentado menos ou nenhuma
objeção sobre o que lhe é ofertado.
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Plano de Marketing
 
É hora de baixar o
planejamento em ações
executáveis ao longo de um
período determinado. 
 
O primeiro passo é fazer o
diagnóstico da situação atual.
Veja o cenário macro e depois
os detalhes.
 
Existem as fases do funil de
vendas a serem analisadas,
são elas:
 
> Visitantes 
> Leads 
> Oportunidades 
> Vendas
 
Calcule o percentual entre
cada uma das fases desse
funil e ative o planejamento
para melhorá-las
constantemente.
 

Algumas perguntas a
fazer para ajudá-lo a entender
o cenário:
 

Minha empresa produz
conteúdo? Se sim, qual a
periodicidade?
Como as pessoas encontram
meus conteúdos?
Qual a principal fonte de
tráfego?
Qual a posição do meu site no
Google frente aos meus
concorrentes?
Faço anúncios? 
Faço promoções
periodicamente?
Nos relacionamos com nossos
seguidores nas mídias sociais?
Qual minha taxa de conversão?
Qual o custo de aquisição de
clientes (CAC)?
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A Persona
 
Muito se fala em persona hoje
em dia. Isso porque sabemos
que oferecer o produto e/ou
serviço na hora certa para a
pessoa certa aumenta muito as
taxas de conversão, nesse
sentido a qualidade importa
mais do que a quantidade.
 
Mas afinal, o que é
persona e como identifica-la?
 
Persona é a criação de um
avatar ou seja, personagem
fictício que contem todas as
características do seu cliente
ideal.
 
Devem ser considerados
aspectos demográficos,
socioeconômicos e
principalmente aspectos
comportamentais. Como por
exemplo: o que as motiva?
 

Quais são seus maiores
desafios? Qual seu estilo de
vida? Onde busca informação?
O que considera no momento de
compra? Etc.
 
Essa definição nos ajuda a
mandar a mensagem certa para
a pessoa certa.
 
E como desenhar esse perfil?
Perguntando. Fazer entrevistas
com seus clientes é uma forma
de fazer. Se já possui uma base,
envie uma pesquisa com
perguntas estratégicas
para traçar esse perfil. Você
pode se surpreender com as
respostas!
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A Oferta
 
Até aqui já entendemos a
situação atual da empresa e
com quem queremos falar.
Agora vamos ao - o que - falar
de acordo com seu objetivo.
 
Leads: Oferta > Landing Page
> Promoção > Nutrição.
 
Exemplo de ações: Conteúdo
(Ebook) > Página de
Conversão > Call to Action
para baixar > Mandar e-mails
regularmente relacionados ao
tema de interesse do lead.
 

Vendas: Processo de Integração
entre Marketing e Vendas >
Envio de Leads para Vendas >
Processo de Vendas > CRM.
 
Exemplo de ações: estabelecer
SLA > Processo de envio
de Leads por pontuação >
Estabelecer Inside Sales >
Relacionamento com clientes.
 
Autoridade: Setup de Mídias
Sociais e Conteúdos
> Definição de Público Alvo >
Conteúdo Regular > SEO.
 
Exemplo de ações: Calendário
de Posts > definição de
Persona > Periodicidade >
Seleção de Palavras Chave.
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Jornada de Compra
 
Já sabemos o que falar e para
quem, certo? Agora vamos ao
quando! Trata-se da jornada
de compra, que insere as
ofertas no momento adequado
para sua persona.
 
Colocando as ações
em prática, demos observar os
seguintes passos:
 

1.  Atração:
Midias Pagas > Facebook e
Google Ads;
2.  Conversão:
Serviços, Landing Pages e Call
to Action (CTA);
3.  Relacionamento:
E-Mail Marketing, Newsletter e
Midias Sociais;
4.  Venda:
Qualificação de Leads,
Integração entre Marketing e
Vendas e CRM
5.  Retenção:
Produção de Conteúdo em Blog,
E- Mail Marketing, Automação e
Midias Sociais;
6.  Análise:
Relatório de Resultados em
Mídias Pagas e no Funil de
Vendas.
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Cronograma
 
Estabeleça prazos para cada uma das atividades, considerando
tempo de criação, produção, execução e avaliação. Ajuste a rota
quando for necessário. Uma das vantagens do marketing digital é
que o tempo de avaliação e correção ocorrem quase
simultaneamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não é necessário esperar terminar uma campanha para depois
avaliar se foi efetiva ou não, você pode ver as métricas e ajustá-las
para otimizar suas campanhas cada dia mais.
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Métricas
 
Esse é um dos muitos
pontos positivos em investir
em marketing digital. Todos os
seus esforços podem
ser avaliados e os números
não mentem!
 
Você pode saber, por
exemplo, quantas pessoas
acessaram seu site através
dos seus anúncios pagos
ou através das suas mídias
sociais. Comparar seu
desempenho e o da sua
concorrência, quais as
páginas mais acessadas e por
aí vai.
 
Para isso, existem muitas
métricas para avaliar e vamos
passar pelas mais relevantes
para que você entenda para
que servem.
 

Custo por Lead
(CPL): Valor investido
dividido pela quantidade de
cliques e depois multiplique pela
quantidade de conversão.
 
Exemplo: Google Ads com valor
de investimento de
R$1.000 que gerou 1.200 cliques
e 2 vendas. Nesse caso, o custo
por lead seria de R$ 1,66.
 
Leads por Venda
(LPV): Usada para
calcular a qualidade dos leads. É
usada para identificar conteúdos
de baixa performance.
 
Em suma, se a
média de leads por venda é de
4, simplesmente definimos
LPV = 4.
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Métricas
 
Custo por Venda
(CPV): Para essa métrica é
necessário calcular: CVP=
CPL x LPV. Ou seja, com
base nos exemplos anteriores
seria algo como: 1,66 x 4 =
R$6,64. Essa métrica é
importante para analisar se
as campanhas estão dentro do
que o produto ou serviço pode
suportar em investimento.
 
Custo por Clique
(CPC): Em uma campanha de
tráfego pago, o custo por
clique é uma métrica muito
importante.
Ela serve para você
analisar quanto é necessário
investir para que cada usuário
chegue até sua
página de conversão. Além
disso, também te dá uma
visão dos melhores anúncios.
 

Exemplo de cálculo: CPC =
Custo da campanha / Número de
cliques obtidos.
 
Taxa de Cliques
(CTR): Essa métrica ajuda
a entender a efetividade de seu
anúncio. A partir dela, você pode
avaliar diferentes aspectos de
um anúncio, como: a
segmentação, as palavras-
chave, as imagens e os textos.
 
Exemplo de cálculo:  CTR
(%) = (Número de cliques no
anúncio / Número de
impressões) x 100
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Métricas
 
Retorno sobre
investimento (ROI): 
Essa métrica é
extremamente
relevante, já
que se trata do lucro
obtido.
O ROI mostra
justamente qual foi o
retorno sobre o valor
investido.
 
Exemplo de cálculo.
 

Visitas ao Site: 
Simples porém não menos importante
essa métrica ajuda a avaliar sua posição
no mercado e quantas pessoas acessam
seu site diariamente.
 
Taxa de abertura de E-mail: 
Além de assinantes, é preciso que essas
pessoas consumam seu conteúdo. Essa
métrica avalia quantas pessoas de sua
base de e-mails abre seu conteúdo. A
partir dessa métrica pode-se identificar
mais são os assuntos que mais
interessam sua audiência.
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Agora que você entendeu os principais passos que antecedem a
utilização das ferramentas podemos entrar no detalhe de cada
uma delas, mas, fizemos questão de passar pelo planejamento
porque caso contrário, sem entender o porque, como e quando
usar cada uma delas, coloca-las em prática sem fundamento seria
altamente ineficaz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queremos que você tire o melhor do que o Marketing Digital tem a
oferecer, então vamos em frente!
 

4. As 5 Ferramentas mais Poderosas
do Marketing Digital



Marketing de Conteúdo
 
Apontado pelos maiores especialistas em publicidade como o
centro das ações, com certeza o marketing de conteúdo segue
como uma atividade fundamental dentro do marketing digital.
 
Quando feita de forma estruturada e planejada, o marketing de
conteúdo torna clientes em fãs da marca, ou seja, verdadeiros
brand lovers que recomendarão seus serviços e estarão sempre
consumindo seu material.
 
O Marketing de Conteúdo educa, informa, engaja e resolve
problemas de seus consumidores. Através dele as outras
ferramentas de marketing digital são ativadas, já que as demais
ferramentas são meios de entrega para o conteúdo.
 
Especialize-se em sua área de atuação, vá além do básico e se
aprofunde nos temas de seu mercado, entenda quais são as
questões que precisam ser resolvidas e entregue esse conteúdo
aos seus seguidores, então se você ainda não tem uma estratégia
definida de conteúdo, dedique um tempo para isso, os resultados
aparecerão, com certeza.
 

4. As 5 Ferramentas mais Poderosas
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SEO
 
Muitas vezes deixado pra depois, o SEO - Search Engine
Optimization - é o conjunto de técnicas para que seu conteúdo
possa ser encontrado pelos buscadores de forma orgânica.
 
Não é uma demanda única quando se faz um site ou loja virtual, é
um trabalho de acompanhamento constante, já que os algoritmos
estão em constante mudança e a publicação de conteúdo
recorrente e de valor também influencia nesse ranking.
 
Existem ferramentas gratuitas na internet para que você possa
começar a identificar os pontos de melhoria em seu site, mas
contar com profissionais experientes que acompanhem a
evolução e façam os ajustes em seu site ao longo do tempo será
valioso para que você não dependa unicamente de anúncios
pagos para ser encontrado na web.
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Mídias Sociais
 
Se hoje formos parar para analisar que +130 milhões  de pessoas
estão no Facebook, +57 milhões de pessoas estão no Instagram
sendo essa a rede social preferida do brasileiro e mais outras
milhares em mídias como Twitter, Pinterest, Youtube, LinkedIn
entre tantas outras, realmente estamos diante de uma grande
oportunidade de nos relacionarmos com marcas e pessoas sem
fronteiras.
 
Outro ponto forte das mídias sociais é seu poder se segmentação.
Não existe nenhuma outra plataforma no mundo que conheça tão
bem seus usuários. Elas sabem se você e casado ou solteiro, se
acabou de se divorciar, se gosta de viajar, de ler, se exercitar, se
gosta de  churrasco ou é vegano, enfim, percebe o poder de envio
de mensagem certa para a pessoa certa através das mídias
sociais? 
 
Mais do que onde você mora e qual seu gênero, elas entendem do
que você gosta e isso é ouro para as marcas que buscam
conhecer cada vez mais seus clientes e se relacionar com eles.
 
Do mesmo modo que as mídias oferecem uma grande
oportunidade é difícil se destacar no meio da multidão,
por isso, novamente voltamos ao conteúdo, que tem o poder de
destacar você dos demais.
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Mídias Pagas
 
São anúncios pagos para aparecer nos buscadores e nas mídias
sociais através de uma segmentação por público de interesse.
Ocorre através de palavras chaves e criativos que irão aparecer no
topo das páginas de pesquisa e no feed dos usuários.
 
E uma ferramenta que possibilita bons resultados já que,
principalmente no caso dos buscadores, o usuário já está
buscando pelo produto e/ou serviço e com isso, suas chances de
conversão aumentam consideravelmente.
 
Funciona por sistema de leilão, então sua verba impacta
diretamente nos resultados, combinado a fatores como, página de
destino, segmentação apropriada, concorrência e qualidade do
criativo.
 
Outra vantagem é que você determina o teto máximo de gasto
diário/mensal e possui diversas métricas de acompanhamento
(que mencionamos acima) para mensurar resultados e
otimizá-las constantemente, além de ser infinitamente mais
acessível do que as mídias tradicionais.
 
Para resultados rápidos e ativação de campanhas pode ser um
excelente aliado dentro de sua estratégia de comunicação e deve
ser encarado como algo complementar ao SEO e não substituto.
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E-Mail Marketing
 
Se você acha que essa ferramenta não performa e só serve para
distribuir spam, te convido a repensar seus conceitos.
 
Hoje, o e-mail é usado para entrega de informações mais
importantes. Para que o e-mail marketing seja efetivo, você deve
iniciar a construção de uma base, ou seja, pessoas que se
interessem pelo seu produto e/ou serviço e se inscrevam em seus
canais de contato para receber novidades.
 
Feito isso, você tem um canal de relacionamento sem
intermediários e pode distribuir a mensagem certa de acordo com
o momento de compra desse usuário.
 
É excelente para fortalecer relações de longo prazo, nutrir seus
leads, e mantê-los sempre informados sobre suas principais
novidades.
 
Outro ponto forte do e-mail marketing é que ele é barato e
mensurável. Através de ferramentas especificas você pode, por
exemplo, mensurar o percentual de e-mails recebidos,
e-mails abertos e finalmente as conversões.
 
Não deixe de trabalhar o e-mail marketing dentro de sua estratégia
de comunicação, ele será um forte aliado para o crescimento de
sua marca.
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Lucrando com o
Marketing Digital
 
Usado pelas empresas
hoje para aumentar
conversões, a prática de
marketing digital
possibilita ampliar o
conhecimento de sua
marca através de
distribuição de conteúdo
de interesse para resolver
a dor dos clientes. 
 
Com a definição de
métricas e
acompanhamento do ROI,
o marketing digital deve
ser visto como uma
plataforma
de negócios lucrativa e
sustentável ao longo do
tempo, com possibilidade
de
escalar o negócio a
patamares antes muito
difíceis de alcançar.
 

Entenda seu publico
 
 
Além de vendas, deve-se aproveitar
o Marketing Digital para entender as
necessidades e anseios de seu
público. O que os motiva, como
enxerga sua marca, e
principalmente, quais são os pontos
de melhoria.
 
Devemos agradecer aos clientes que
chegam até nós e nos dão seu
feedback, incluindo os negativos,
pois assim temos a oportunidade de
melhorar. Pior e o cliente que não
fala nada, esse nunca mais volta e
vai custar muito mais pra sua
empresa.
 
Pesquisas indicam que conquistar
um novo cliente custa pelo menos
cinco vezes mais do que fidelizar seu
cliente atual. 
 
Use o marketing com sabedoria para
atrair novos clientes e manter os
atuais, nutrindo um canal de
comunicação aberto constantemente.
Assim, o resultado vem! 
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A Guia-se Vila Andrade é a unidade localizada na região Sul de
São Paulo e faz parte do Grupo Guia-se Negócios Pela Internet.
 
A Guia-se existe desde 1997 e vem conquistando os empresários
do Brasil, através de suas soluções e oportunidades de negócios
para Internet.
 
Nosso sucesso no ramo de marketing digital foi atingido e é
mantido pela confiança dos clientes em nosso trabalho, adquirida
por meio dos resultados e dos esforços da nossa equipe que atua
em sintonia com a filosofia da empresa: sempre dar um passo a
mais em busca de superar a expectativa do cliente.
 
Prestamos diversos serviços na área de Marketing Digital, sendo
os mais buscados por nossos clientes: Criação de Sites, Lojas
Virtuais, Links Patrocinados, Inbound Marketing, Mídias Sociais,
E-mails Marketing e muitos outros.
 
Fale Conosco!
Envie Dúvidas ou Sugestões.
 
Entre em contato através do nosso site:
 www.vilaandradeguiase.com.br – e entraremos em contato 
o mais breve possível!
 
Obrigada, 
Equipe Guia-se Vila Andrade.
 

6. A Guia-se Vila Andrade
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