MARKETING DIGITAL
PARA EMPREENDEDORES

A

internet é hoje um dos meios de comunicação mais importante, e ainda não
explorada totalmente. Por isso, poucas pessoas sabem dos benefícios que ela pode
trazer de fato para os negócios e profissionais. Saiba que o Marketing Digital pode te
ajudar a construir uma empresa de ALTO IMPACTO.
Este e-Book é indicado para empreendedores, diretores, gerentes e pessoas interessadas
em obter resultados significativos em seu negócio, seja em uma prestação de serviços ou
comércio de produtos.
A sua presença online pode ajudar sua marca a DECOLAR.
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MARKETING DIGITAL
DEFINIÇÃO

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. Na gestão de marketing, o
administrador é responsável por definir metas e estratégias de atuação de uma
empresa. Ele avalia e estuda as necessidades, hábitos e desejos do público-alvo; além
de desenvolver serviços e produtos, e planejar as vendas, do cronograma ao
monitoramento dos resultados.
Marketing Digital pode ser realizado por pessoas, empresas, universidades, ONGs,
associações, igrejas, etc. Assim, também há fatores culturais, psicológicos, geográficos,
jurídicos que influenciam as pessoas na hora de comprar ou vender um produto ou
serviço. E cada um deve fazer o que pode, com os meios que tem, para encontrar as
oportunidades certas nesse meio!

AS VANTAGENS
DO MARKETING DIGITAL

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.
INTERATIVIDADE
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, bem como as exigências do público.
ANÁLISE E MENSURAÇÃO

No mundo do marketing online, a obtenção e análise de dados é uma etapa
fundamental para a melhoria contínua da sua estratégia. Felizmente, hoje,
absolutamente tudo deve ter o seu retorno comprovado. Métricas como o Retorno
Sobre Investimento (ROI) podem e devem ser analisadas.
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MAIS OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS
Além de tudo isso, a diminuição das distâncias literalmente entre empresas e clientes
ajudou e 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 online, aumentando as suas oportunidades de venda por diversos
canais!
DIRECIONAMENTO
Mas um dos grandes diferenciais do Marketing Digital é que as empresas conseguem
agora fazer ações para atrair e conquistar as pessoas certas! Ou seja, aquelas que
realmente têm o perfil ideal para consumir da sua empresa. Isso é um grande benefício
porque, além de economizar dinheiro, você passa a conhecer melhor o seu público, se
tornando cada vez mais especialista em conquistá-lo.

FERRAMENTAS ESSENCIAIS
DE MARKETING DIGITAL

Outro

aspecto que diferencia positivamente o Marketing Digital das opções
tradicionais sãos as diversas ferramentas que podem ajudar na administração e
mensuração dos seus resultados em todos os canais.
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.
Porém isso só será possível se você entender exatamente quais são os seus objetivos
com cada estratégia de Marketing e tiver foco nos números que realmente importam.
A seguir, algumas ferramentas e seus diferentes
usos para que você saiba exatamente o que e como
escolher as melhores opções para o seu time.
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FERRAMENTAS DE SEO
O SEO envolve uma série de estratégias e, portanto, existem ferramentas com
finalidades diferentes para conseguir executar um bom plano de otimizações para
alcançar boas posições nos motores de busca.
Essas ferramentas permitem que o usuário encontre oportunidades de termos
fundamentais para sua estratégia, além de identificar a competitividade e o volume de
buscas dessas palavras.
Dica: Ubersuggest
SEO TÉCNICO
As ferramentas de SEO técnico também possuem funções variadas como checar a
autoridade de domínio (seu e do seu concorrente), averiguar e corrigir erros de SEO e
encontrar conteúdos duplicados, entre outras funções.
Dica: Yoast
FERRAMENTAS DE ANÁLISE
As ferramentas de análise são fundamentais para a compreensão do sucesso da
estratégia e dos resultados obtidos. Elas permitem um acompanhamento de fatores
como tráfego, origem do tráfego, caminho dos usuários pelo site, entre outros.
Dica: Google Analytics
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.
Dicas: Photoshop, Adobe Premiere e After Effects
FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO
Ferramentas de automação são usadas para integrar sua estratégia, gerenciar seus
leads e facilitar o contato entre marketing e vendas.
Dica: HubSpot
FERRAMENTAS DE RELACIONAMENTO INTERNO
As ferramentas de relacionamento interno são muito importantes para facilitar a
comunicação entre diferentes setores da empresa.
Dicas: Slack e Zendesk
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FERRAMENTAS DE REDES SOCIAIS
As 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.
Dica: Hootsuite
FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS
Esse tópico é especialmente importante para grandes times, mas é importante para
todas as empresas. Integrar diferentes setores e coordenar as tarefas que são
necessárias para atingir um objetivo torna-se mais fácil quando há um cronograma e
um bom planejamento.
Dica: Trello

TÉCNICAS
POTENCIALIZE SUAS ESTRATÉGIAS

As possibilidades de aplicações do Marketing Digital são múltiplas. No entanto, existem
técnicas que se destacam por serem muito usadas e quase sempre trazerem resultados
positivos.
MARKETINGDECONTEÚDO
Estratégia focada na criação e distribuição de conteúdo relevante, sem promover
explicitamente a marca. Com ele, a empresa ajuda seu público-alvo a resolver seus
problemas e vira uma autoridade no assunto. Essa estratégia de marketing informa as
pessoas para fazer com que elas não só respeitem a sua marca e a vejam como referência,
mas também se tornem seus clientes. Quem sabe até fãs! Uma boa estratégia de
Marketing de Conteúdo pede formatos variados, dentro do que fizer sentido para o seu
negócio. Alguns dos mais populares são: Blog; e-Books; Vídeos; Redes Sociais.
INBOUND MARKETING
É o conjunto de estratégias de marketing que visam atrair e converter clientes usando
conteúdo relevante. Com ele, a empresa não vai atrás de clientes, mas explora canais como
mecanismos de busca, blogs e redes sociais para ser encontrada. Essa atração é
conquistada oferecendo conteúdos de qualidade para o seu público. Como a produção de
conteúdos é o principal combustível para o Inbound, é necessário que o público perceba
valor neles e, portanto, que você se comunique com as pessoas certas.
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OUTBOUNDMARKETING
É a estratégia de marketing tradicional. Tem como objetivo trazer clientes oferecendo
serviços ou produtos, indo ativamente atrás dos clientes. Assim, não necessariamente gera
o interesse genuíno desse possível consumidor na sua empresa. O investimento no
Outbound costuma ser bem mais caro. E se, por exemplo, você precisar cortar o
investimento de uma hora para outra, vai sumir da mídia.
MARKETINGDEPRODUTO
O Marketing de Produto é o segmento que divulga e comercializa o produto propriamente
dito para Leads, clientes recorrentes e outros. Essa estratégia de marketing também tem a
fundamental responsabilidade de apresentar um novo produto da empresa ao mercado.
O foco é conectar o produto da empresa com as pessoas, encontrando, dessa forma, o
público ideal deste produto.
MARKETING DE GUERRILHA
É uma estratégia que pode ser adotada quando uma empresa deseja promover produtos
e serviços com uma abordagem pouco convencional. É uma tática alternativa, feita para
impressionar e criar uma experiência memorável no consumidor. Às vezes, até mesmo
provocar uma reação, pois mexe com a emoção.
MARKETING VIRAL
É uma estratégia de marketing que pretende explorar as conexões entre as pessoas,
espalhando-se e viralizando. É considerada uma técnica mais barata que as ações
tradicionais, pois a mídia utilizada é o próprio público-alvo. Na era das redes sociais, com
certeza você já foi impactado por uma campanha de marketing que viralizou. Algo que foi
compartilhado por milhares de pessoas, tomando conta das conversas e das timelines. O
Marketing Viral tem elementos em comum com o Marketing de Guerrilha, porém fica mais
no mundo digital, enquanto o outro tipo tem ações mais físicas, no mundo real.
ENDOMARKETING
O Marketing, como vimos, é a comunicação da empresa com o mercado. Já o
Endomarketing nada mais é do que a estratégia de marketing para os próprios funcionários
da empresa. Esse segmento utiliza estratégias do Marketing tradicional para reforçar a
imagem da empresa e dos produtos para seus próprios colaboradores. O objetivo é engajálos, para que se tornem embaixadores da marca.
Entre os benefícios do Endomarketing estão: motivação, otimização da produtividade,
menor rotatividade de funcionários, colaboradores mais fiéis e comprometidos, clima
organizacional mais agradável e saudável, qualidade de trabalho e bem-estar.
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MARKETINGSOCIAL
O Marketing Social coloca em prática campanhas cujo objetivo é reduzir ou solucionar
problemas sociais. Esses problemas geralmente estão ligados a saúde, educação, trabalho,
moradia, transportes e nutrição.
Assim, as técnicas de marketing promovem o bem-estar social. São definidos objetivos,
metas, avaliações, dentre outros, comuns a campanhas de marketing. A ideia é fazer o
público se sentir parte de uma causa e que seja sensibilizado, contribuindo com ela.
MARKETINGPESSOAL
Marketing Pessoal é o conjunto de ações que buscam aumentar o valor da sua imagem
pessoal. Ou seja, é o marketing da sua marca pessoal, para que as outras pessoas vejam
você de forma positiva.
Não pense que a ideia é fingir ser algo que não é. Na verdade, o foco é ressaltar os aspectos
mais relevantes a respeito da sua personalidade e do seu trabalho. Com as estratégias
certas de promoção pessoal, você conseguirá se sobressair.

DICAS DE MARKETING
PARA EMPREENDEDORES

Algumas dicas que podem otimizar os seus resultados.
WHATSAPP BUSINESS
Tenha um Serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Usuários e consumidores
esperam, cada vez mais, respostas imediatas às suas perguntas.
*Disponível no site, o e-Book WhatsApp Business. Transforme seu WhatsApp em um
canal de vendas e atendimento profissional. DOWNLOAD GRÁTIS.
REDES SOCIAIS
Hoje toda empresa possui pelo menos uma página no Facebook e Instagram. Invista
nisso, aposte em uma linguagem popular, objetiva e de conteúdo relevante.
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E-COMMERCE, SITE INSTITUCIONAL, BLOG
Aumente a credibilidade do seu negócio. Afinal, quando as pessoas procurarem pelo
seu negócio, elas precisam ter a segurança de que a sua empresa é séria e confiável. É
fundamental que as suas ações de Marketing direcionem as pessoas para um canal
onde elas possam adquirir e/ou solicitar os seus produtos e serviços, além de obter
mais informações sobre o seu negócio.
HELP DESK
Ferramenta de apoio, atendimento online. Utilize base de pesquisa e Tickets.
CHAT ONLINE
É a melhor forma de comunicação com o cliente, sugere pesquisa da Zendesk. Apostar
em atendimento via chat online pode ser a melhor forma de se comunicar com os
clientes.
IMPULSIONAMENTOS E LINKS PATROCINADOS
Impulsione no Facebook e Instagram. Invista em links patrocinados, anúncios que vem
direto do Google, assim que você realiza uma pesquisa e os resultados são
relacionados ao tema dessa busca, potencializando com recursos SEO.

DICAS DE MARKETING
PARA PROFISSIONAIS

Algumas dicas que podem otimizar os seus resultados.
CUIDE DE SUA IMAGEM VIRTUAL (IMPORTANTE)
O marketing pessoal hoje está muito ligado à imagem virtual que temos. Os
recrutadores, líderes e colegas de trabalho verificam os perfis dos candidatos e colegas
nas mídias sociais. Tenha cuidado com sua foto de perfil e o tipo de postagem que fará,
evite compartilhar fotos ou informações muito pessoais. Utilize esse espaço para
compartilhar cursos que você tenha feito ou artigos interessantes de sua área de
atuação. Deixe as mídias sociais falarem bem de você.
MELHORE SUAS HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO
Monitore-se para expressar corretamente, por texto e fala. Não use gírias, não cometa
erros de Português, por favor.
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QUALIFIQUE-SE
Invista em cursos específicos da sua área de atuação. Tenha um site ou blog com
conteúdo interessante. Tenha um currículo online e sempre atualizado. Exponha quem
é você e o que você faz. Divulgue suas realizações profissionais. Divulgue sua
participação em congressos e eventos da área de atuação.
FAÇA NETWORKING
Trabalhe e amplie a sua rede de relacionamentos. Ela tem uma grande importância
para a vida profissional e é imprescindível para que seu Marketing Pessoal mostre
resultados. Relacione-se com pessoas de sua área de atuação ou da área na qual você
gostaria de trabalhar. Participe de eventos como palestras, cursos e seminários.
Troque cartão de visitas. Ajude sua rede quando possível e mantenha sempre contato.
Isso fará com que você seja lembrado e indicado para futuras oportunidades.

CONSIDERAÇÕES
IMPORTANTES

Com as dicas acima, você pode dar um UP no seu Marketing Digital e torná-lo muito
mais IMPACTANTE e EFICIENTE. São dicas simples, mas que fazem a diferença se
usadas em conjunto, seja para uso profissional ou empresarial.
Se você precisa de ajuda para IMPACTAR o seu NEGÓCIO, entre em CONTATO.

Elaborado por Adm. Airton Júnior.
Araguaína - TO, 02 de Julho de 2020.
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