


Ao contrário do que muitos acreditam, há muito tempo o
Marketing deixou de ser um luxo e se tornou uma peça
fundamental para conseguir alavancar um negócio.
Especialmente o Marketing Digital.

A cada dia mais pessoas passaram a utilizar os meios digitais
para fazer pesquisas em busca das melhores soluções para os
seus problemas e dúvidas.

Por isso, o posicionamento online é fundamental para crescer e
se tornar referência no mercado.

Se você não está presente, possivelmente está perdendo lugar
para um concorrente e ainda deixando de adquirir um novo
cliente.

Além disso, seja pelas infinitas possibilidades ou mesmo pelos
menores custos em relação ao Marketing tradicional, o Digital se
tornou uma das soluções mais práticas e rentáveis para os
negócios de todos os portes e segmentos.

Fora a sua grande capacidade de captação de informações a
respeito dos seus clientes e potenciais clientes,
te ajudando a entender o mercado, conhecer o seu público e
conseguir planejar ações mais estratégias e direcionadas.

Por isso, se você está considerando começar a investir no mundo
digital, esse ebook é pra você!

INTRODUÇÃO



POR QUE VOCÊ DEVE INVESTIR 
EM MARKETING DIGITAL?

O Marketing Digital foi bem recebido justamente pelos seus
inúmeros benefícios para empresas e clientes. Ele se difere
consideravelmente do marketing tradicional e, por isso, merece
um lugar nas estratégias de promoção dentro das empresas.



O Marketing Digital é uma excelente ferramenta para atrair novos
clientes, seja por meio do conteúdo ou de anúncios pagos em
mecanismos de busca. Ele consegue ter um custo de aquisição de
clientes cada vez menor em relação às alternativas tradicionais.

Com estratégias bem realizadas de Marketing de Conteúdo e de
SEO, você conseguirá conquistar a atenção de cada vez mais
pessoas de acordo com as principais dúvidas e dificuldades que
elas possuem.

Por exemplo, se a sua empresa trabalha com acessórios
esportivos, é interessante produzir conteúdos sobre como
escolher os melhores tênis para cada esporte ou sobre quais as
melhores opções de alimentação pré e pós treino para atrair essas
pessoas.

Eles se educarão com base nos conteúdos disponibilizados pela
sua empresa e criarão uma imagem positiva a seu respeito,
aumentando as chances de que se tornem clientes!

Já os anúncios pagos poderão ser voltados diretamente para quem
já está decidido e quer comprar algum produto, como um tênis
específico ou outros tipos de acessórios comercializados na sua
loja.

Tudo isso depende diretamente do trabalho de SEO realizado por
vocês. Para colocar as melhores práticas na sua empresa, continue
lendo o ebook — em breve, ensinaremos como fazer um
planejamento de SEO realmente eficaz.

ATRAÇÃO DE CLIENTES



Apesar das mídias tradicionais oferecerem segmentação, o
Marketing Digital permite que essa separação do público seja feita
de forma muito mais precisa.

Por exemplo: anteriormente, selecionava-se o público com base
no horário do programa que passaria na TV.

No Marketing Digital, conseguimos segmentar por idade, cidade
onde mora, hábitos (grávidas, estudantes etc.) de forma mais
efetiva, produzindo campanhas e anúncios exclusivamente para
essas pessoas.

Isso é possível porque as estratégias permitem que você colete
uma enorme quantidade de informações sobre as pessoas pela
internet, seja por meio da criação de formulários, seja por meio
das redes sociais.

Se um cliente potencial entra em contato com a sua empresa e
você tem o endereço de email dele, basta fazer uma pesquisa para
encontrar outras informações sobre essa pessoa e, a partir daí,
descobrir padrões de comportamento entre os clientes mais
interessantes para o seu negócio.

Com tantos dados em mãos, é hora de colocar em prática ações
cada vez mais direcionadas: defina qual perfil de pessoa realmente
é seu público-alvo nesse momento e transforme essas
informações em um mapeamento de onde estar, como agir e o
que fazer para atrair a atenção dessas pessoas.

SEGUIMENTAÇÃO



O Marketing Digital é a forma mais fácil de se conectar com os
seus clientes e prospects, principalmente porque uma das
características mais marcantes de comercializar na internet é a
possibilidade de se comunicar de forma bilateral.

Assim, a empresa lança suas campanhas conversando com os
clientes e os clientes respondem diretamente para a empresa, sem
burocracias.

É aqui que mora uma das maiores oportunidades para empresas
que querem melhorar o seu negócio.

Ao se comunicar de forma mais simples com os seus clientes, você
conquista a chance de se relacionar melhor, formando verdadeiros
defensores da marca.

Pense no relacionamento com os clientes como um
relacionamento amoroso: é preciso ir nutrindo essa relação para
garantir que ela seja duradoura.

Além disso, o investimento no pós-venda pode ajudar nessa
aproximação. Como já foi dito, agora que você tem muitas
informações a respeito do que o seu cliente precisa ou comprou, é
possível criar ações para auxiliar a usar melhor o seu produto,
perguntar como foi o processo de utilização, se precisa de ajuda...

Todas essas ações são responsáveis por aproximar a sua empresa
cada vez mais do seu cliente e garantir prospects, pois clientes
satisfeitos e com boas experiências tendem a ser promotores da
marca.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES



Ao contrário do marketing tradicional, as estratégias de Marketing
Digital possuem custos muito mais baixos. Isso acontece porque,
principalmente, é um tipo de ação mais focado no público que
queremos atingir.

Quando pensamos nas campanhas grandiosas em TV ou nos
jornais, sabemos que apenas uma parcela dos que realmente
estão sendo expostos àquilo serão realmente o público-alvo da
empresa.

No caso do Marketing Digital, com a segmentação mais precisa, é
possível colocar ações bem específicas no ar, fazendo com que
apenas o público interessante para a sua empresa seja atingido e,
a partir daí, gerar mais resultados.

Além disso, os canais do Marketing Digital são mais acessíveis,
permitindo que empresas de todos os portes e segmentos
consigam realizar boas campanhas e investimentos, mesmo com
recursos mais limitados

ESTRATÉGIAS COM CUSTOS MAIS BAIXOS



O QUE VOCÊ PRECISA SABER
ANTES DE COMEÇAR.

Existem dois conceitos fundamentais que, independente de quais
sejam os canais e os meios escolhidos por você para ingressar no
Marketing Digital. Eles, inclusive, ajudarão você a definir quais as
melhores opções, baseadas no seu público e no comportamento
dele.



Buyer personas são representações fictícias do seus clientes ideais.

Elas são baseadas em dados reais sobre as características
demográficas e comportamento dos seus clientes, assim como uma
criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e
preocupações.

Se um negócio não possui uma Persona bem definida, é bem provável
que sua estratégia de Marketing Digital acabe se tornando
irrelevantes, desinteressantes ou até completamente fora de lugar.

DIFERENÇA: PERSONA X PÚBLICO-ALVO
É comum que a primeira dúvida que surja ao se falar em Personas
seja: mas qual é a diferença entre Persona e público-alvo?
Ao tratar um determinado segmento de pessoas como uma grande
massa, seus hábitos, anseios, desejos e problemas acabam sendo
ignorados. Tratar potenciais clientes como apenas um alvo a ser
atingido é um conceito que já está ultrapassado, e que faz parte do
modelo de publicidade antigo.

O conceito de Persona se destaca por ser completo e retratar o
consumidor ideal do seu produto. Nesse caso, como já contamos, o
conteúdo que será criado para seu potencial cliente será muito mais
efetivo.

EXEMPLO DE PÚBLICO-ALVO
A definição de um público-alvo costuma ser feita da seguinte maneira:
“Analistas de marketing entre 20 e 30 anos. Trabalham em PMEs,
passam muito tempo na internet e possuem uma renda mensal de
aproximadamente R$3.000.”

PERSONA



Já a definição de Persona é feita da seguinte forma:

“José Carlos, 24 anos, analista de marketing em uma PME.

Gosta de passar tempo livre se divertindo com os amigos. Em
outros momentos, também gosta de cozinhar e fazer exercícios.
Utiliza bastante redes sociais como o Instagram e o Twitter.

Recém-graduado em Publicidade, ainda sente que precisa
melhorar sua qualificação para se estabelecer melhor no mercado
de trabalho. Seus chefes possuem um pensamento limitado sobre
Marketing Digital. Seu grande desafio é se qualificar nessa área e
conseguir a confiança de seus superiores para melhorar seu
trabalho.”

EXEMPLO DE PERSONA

Como você deve ter notado, ao definir uma persona você dá uma
atenção especial às suas dificuldades e, principalmente, como o seu
negócio pode ajudá-la, focando suas estratégias na geração de valor
para essa pessoa.

Outro quesito fundamental é entender o processo pelo qual a sua
persona passa desde o problema que tem até que momento em que
encontra a solução. O que é conhecido como a Jornada do Cliente.

O processo de compra de um produto ou contratação de um serviço
normalmente é mais complexo do que ver algo na prateleira de uma
loja, levá-lo até o caixa e passar o cartão de crédito.

Muito pelo contrário! Na grande maioria das vezes, os prospectos
sequer sabem que precisam de um determinado produto ou serviço.

JORNADA DO CLIENTE



Eles irão descobrir suas necessidades ao longo de pesquisas e
buscas por informações e demorarão algum tempo antes de
decidir de qual marca comprar.

A importância de entender essa jornada é simples: para ser a
marca escolhida ao final do processo de decisão de um cliente,
você precisa acompanhá-lo por cada fase que ele passar.

Da descoberta do problema até o momento da escolha, você
precisa fornecer conteúdo de qualidade e relevante para ele! E
mais do que isso: os tipos de conteúdo devem condizer com a fase
em que ele se encontra!

# Aprendizado e descoberta: Nesta primeira fase, o potencial
cliente tem uma dúvida ou uma curiosidade que foi despertada
por um potencial problema. Ele geralmente fará uma busca por
palavras-chaves relacionadas ao seu problema em um mecanismo
de busca como o Google. Com isso, ele espera encontrar
conteúdos gerais e educativos, e informações que o orientem
sobre como buscar uma solução.

# Consideração da solução: Agora, o potencial cliente começa a
identificar qual é, na realidade, o seu problema. E para isso, ele
pesquisa quais são as melhores soluções.

# Decisão de compra: Aqui o potencial cliente já sabe exatamente
o que precisa para solucionar o problema. Por isso agora ele
considera as opções que tem, fazendo pesquisas com palavras
chave mais direcionadas e específicas.



O importante de conhecer cada uma dessas etapas é saber como a
sua estratégia de Marketing poderá alcançar o seu potencial
cliente em cada fase, atraindo a atenção e conquistando a
confiança desse!



OS PRINCIPAIS CANAIS DO 
MARKETING DIGITAL

Agora que você já sabe mesmo o que é e quais as principais
vantagens de investir em Marketing Digital, precisa conhecer os
canais de maior eficácia para conseguir elaborar a sua estratégia.

Lembre-se que o principal norteador dessa escolha será o seu
público: quem são, quais os seus hábitos, preferências, dúvidas e
tudo mais que interferir no consumo de informações e produtos
por ele.



Assim você garante que sua empresa comece — ou se já começou,
aperfeiçoe — a estratégia e os investimentos para que estejam
realmente voltados para a direção certa: aumentar suas vendas

PRINCIPAIS REDES SOCIAIS

São várias as redes sociais existentes atualmente. Para entender em
qual você precisa estar, é fundamental que você conheça o seu
público.

Pelo perfil do nicho que você gostaria de atingir, conseguirá descobrir
em qual rede social essa pessoa se encontra e qual a melhor forma de
abordá-la.

Cada rede possui especificidades e é preciso conhecer cada uma delas
para entender qual é a melhor forma de trabalhar nesse universo. O
seu público gosta de vídeos? Prefere imagens ou está disposto a ler
um grande volume de informações?

Para cada uma dessas características, temos uma rede social específica
que pode auxiliar na sua estratégia. Vamos lá:

FACEBOOK
O Facebook se tornou uma das redes mais populares dentre todas as
outras opções.
Segundo dados da própria rede, 102 milhões de brasileiros possuem
um perfil na plataforma, o que representa 90% das pessoas que têm
acesso à internet.
Devido à quantidade de usuários, ela tem sido a mais querida das
empresas para atuar na web.
Uma das principais características dessa rede social é sua
dinamicidade. Cada usuário visualiza em sua timeline conteúdos
diferenciados, com base em seus interesses e preferências.



Dessa forma, a plataforma julga o que acredita ser mais relevante para
cada usuário, por meio de um algoritmo responsável por absorver
informações sobre cada pessoa.

Além disso, ela também é reconhecida pela diversidade da audiência:
diversas perfis com faixa etária, preferências, comportamentos e
hábitos totalmente diferentes se encontram no mesmo canal, então é
muito provável que o seu público faça parte dela.

Esse é o principal canal para conversar com o seu público, já que ele
deixa os comentários — positivos ou negativos — cada vez mais
expostos.

Se você tiver identificado o Facebook como uma boa oportunidade
para o seu negócio, nós podemos ajudar. Para saber todos os detalhes
a respeito dessa rede social, desde a criação de um perfil até a análise
de resultados e campanhas. É só entrar em contato com a gente ;)

LINKEDIN

O LinkedIn é a maior rede social de cunho corporativo no mercado. Ela
lembra bastante as outras redes sociais cujo foco é relacionamento, no
entanto, trabalha principalmente com o networking profissional dos
usuários.

Por isso, na rede, em vez de fazer amigos, é possível criar conexões
com pessoas de empresas de seu interesse/profissionais que você
acredita serem interessantes. Por isso ela geralmente é ideal para
negócios B2B.

Normalmente, é usada pelas empresas como forma de recrutar novos
profissionais para fazerem parte do grupo de colaboradores do seu
negócio.



Além de permitir a troca experiências profissionais em comunidades
criadas dentro da rede, além de outras atividades relacionadas de
cunho corporativo.

Se sua empresa é B2B e o seu objetivo e alcançar profissionais que
possam adquirir os seus produtos ou serviços, o LinkedIn pode ser a
principal rede da sua campanha digital. Por isso, se você deseja
descobrir como extrair o máximo desta plataforma de negócios. É só
entrar em contato com a gente ;)

YOUTUBE

O YouTube é uma rede social com foco em streaming de vídeos. Com
mais de um bilhão de usuários — o que representa cerca de um terço
de todos os usuários da web, a rede é responsável pelo consumo de
bilhões de horas de vídeos todos os dias.

Além disso, estima-se que em 2020, 80% do tráfego na internet no
mundo será destinado ao consumo de conteúdos em vídeo. Por isso
você deve pelo menos levar em consideração começar uma estratégia
assim.

As empresas tendem a utilizar a rede para fazer vídeos institucionais,
campanhas ou a respeito do uso de produtos ou serviços que estão
comercializando, como tutoriais.

Porém, os vídeos também podem ser um canal de conteúdo muito
relevante, ajudando a educar o seu mercado, tirando dúvidas de
potenciais clientes e facilitando o consumo de informações.



E, ao contrário do que muitos imaginam, criar vídeos pode ser bem
mais simples do que parece: com um bom smartphone e boa
iluminação você já consegue criar vídeos de qualidade, conquistando a
sua audiência e aumentando o engajamento com a sua marca.

Você quer começar uma estratégia de vídeos e criar um canal no
Youtube, é muito simples. E nós podemos te ajudar.. É só entrar em
contato com a gente ;)

INSTAGRAM

É a rede social que mais cresceu nos últimos anos.
Para se ter uma ideia, em 4 meses a plataforma passou de 600 para
700 milhões de usuários em 2017, o maior desenvolvimento de uma
rede social em toda a história.

Com foco em imagens e pequenos vídeos, normalmente, as empresas
utilizam o Instagram como uma forma de fortalecer a identidade da
marca.

Por isso, além de produtos e promoções é comum a postagem de
conteúdos relacionados ao dia a dia da equipe e dos bastidores da
empresa.

Além disso, com os últimos recursos implementados, é possível
direcionar os usuários da rede para outros canais, contribuindo para a
geração de tráfego em sites e blogs, leads — oportunidades de
negócio — e também de vendas.

E apesar de ser uma rede com foco em imagens e vídeos, ela também
permite uma comunicação direta entre público e marca por meio de
comentários nas postagens e a atualização em tempo real sobre
novidades através do stories.



Lembre-se sempre do apelo visual e do quanto ele pode impactar os
seus potenciais consumidores e clientes.
Por isso, se for investir nessa rede, pensa na qualidade de seus
conteúdos e como criar uma estratégia que realmente atraia a atenção
e se destaque no feed dos usuários.

Optou por investir na rede que mais cresce em todo mundo? Que
ótimo! Por isso é fundamental que você saiba exatamente o que cada
recursos dela pode te oferecer. É só entrar em contato com a gente ;)

BOAS PRÁTICAS PARA REDES SOCIAIS

Assim como todas as estratégias de marketing, as redes sociais
também possuem um manual de boas práticas.
Aprender com os erros e com os acertos dos outros é fundamental
para crescer.

Por isso, vale a pena acompanhar as páginas que mais têm tido
resultado nas redes sociais, seja ganhando a simpatia do público
quanto tendo grandes números de conversão. Pesquise e acompanhe
tendências.

DESCUBRA O SEU PÚBLICO — E INVISTA NELE

Entender qual é o seu público é o primeiro passo para ter uma
excelente estratégia de redes sociais. Faça uma pesquisa de mercado,
defina suas personas e descubra em qual rede social essas pessoas
estão.

Esqueça a ideia de que é necessário ter uma página em cada rede
social.



Cada público tende a ir para um canal específico e você precisa estar
apenas onde o seu público se encontra para garantir que os esforços
estão indo para o lugar certo. Afinal, uma das grandes vantagens do
Marketing Digital e, principalmente, das redes sociais, é a
segmentação, lembra?

CRIE CONTEÚDO RELEVANTE E DE QUALIDADE

Outro fator muito importante para manter as boas práticas nas redes
sociais é a criação de conteúdo de qualidade e relevante para o seu
público.

Descubra quais são os maiores interesses das pessoas que você
gostaria de atrair e conquistar na sua página e produza conteúdo
relevante para eles.

Uma boa saída é investir em conteúdos que representam as dúvidas
mais comuns desse público. Esses conteúdos tendem a resultar em
maior engajamento, com grande número de compartilhamentos e
alcance de pessoas cada vez maior.

EDUQUE SEUS CLIENTES E PROSPECTS

Aproveite esse espaço para educar seus clientes e prospects a respeito
de todos os benefícios do seu produto ou serviço, sem
necessariamente falar diretamente deles.

Invista, por exemplo, em conteúdos que abrangem as maiores
dificuldades do seu público e aproveite o espaço das redes sociais para
passar essas informações para frente.



NÃO SE ESQUEÇA DA REGRA 80/20

Existe uma regra interessante nas redes sociais chamada 80/20.
Nesse modelo, você deve redirecionar a comunicação que está
trabalhando para a seguinte realidade:

# 80% do conteúdo postado deve ser falando sobre assuntos de
interesse do seu público, dúvidas que eles possuem ou formas
alternativas de ajudá-los — sempre focando na educação e no
entretenimento.
# Os outros 20% devem ser voltados para falar da sua empresa e do
seu negócio, com foco em vendas.

Isso porque, como já dissemos e reforçamos, as pessoas acessam
esses canais para relacionamento e consumo de informações.

Por isso você não deve fazer deles a sua vitrine pessoal, mas uma
oportunidade de construir uma relação forte e duradoura com os seus
prospects, aumentando as chances de que eles se tornem clientes
fidelizados e apaixonados pela sua marca.

RESPONDA RECLAMAÇÕES E NÃO DELETE COMENTÁRIOS NEGATIVOS

Um outro passo fundamental para fazer bom uso das redes sociais é
saber lidar com os comentários negativos.

Apagar os comentários não é a atitude mais correta nesses casos —
normalmente, ao apagá-los, você não está passando uma mensagem
de empresa preocupada em resolver os problemas dos clientes.
Parece que a empresa não se importa com o que o público tem a dizer
e opta por ignorá-lo.



A melhor maneira de lidar com esse tipo de situação é contornando a
crise. Alguns clientes aparecerão com comentários ofensivos e muito
exaltados.

É preciso respirar fundo, pedir desculpas e se dispor inteiramente a
ajudá-los a resolver o problema.

Nunca deixe um comentário negativo sem resposta. Responda a todos,
e avise o autor: “Pedimos desculpas pelo inconveniente. Estamos
enviando uma mensagem no privado para resolvermos a situação” e, a
partir daí, realmente resolva!

Dar esse feedback não é apenas uma forma de acalmar os ânimos do
autor do comentário.

Ela mostra para outras pessoas que estão acompanhando a sua página
que você realmente se preocupa e se empenha em transformar a
experiência dos clientes em algo positivo.



FERRAMENTAS DE MARKETING 
DIGITAL

Assim como o marketing tradicional, o Marketing Digital possui
centenas de ferramentas que podem facilitar o seu dia a dia e da sua
equipe!

Por isso nós listamos as principais para que você identifique como e
quando será necessário adquirir ou implementar em sua rotina
plataformas que melhorem os seus resultados e tornem a sua
estratégia ainda mais profissional.



SEMRUSH

O SEMRush é uma das ferramentas mais completas para o
monitoramento do desempenho de palavras chaves orgânicas.

Seja para realizar uma pesquisa completa de SEO em seu blog ou para
obter alguns resultados de campanhas de PPC, o SEMRush é uma
ferramenta essencial para qualquer time de marketing.

RD STATION

A RD Station é a plataforma de automação de marketing da Resultados
Digitais. É uma solução bem completa para a sua automação de
marketing que pode ser facilmente adequada ao seu orçamento.

Dentro dela, é possível criar fluxos de nutrição de e-mails, campanhas
de e-mail marketing, landing pages, testes A/B e todas as ações
necessárias para uma estratégia de Inbound Marketing de sucesso!

MAILCHIMP

Se você está em busca de uma ferramenta de Marketing Digital que te
auxiliará na delicada tarefa do Email Marketing, o MailChimp é uma
ótima solução.

Nesta ferramenta, você tem a oportunidade de enviar emails,
automação de envio, campanhas com envios estratégicos além de
contar com uma detalhada gama de relatórios sobre seus envios. Não
deixe de conferir esta ferramenta.



HOOTSUITE

A Hootsuite é um dos softwares mais famosos de gerenciamento. Ele
permite controlar diversos feeds ao mesmo tempo, agendar
publicações e emitir relatórios. A versão grátis permite que você
cadastre até 3 perfis sociais.

GOOGLE ANALYTICS

O Google Analytics é a plataforma de monitoramento do Google. Ele é
usado tanto para sites e blogs, quanto para redes sociais e campanhas
de mídia paga. Com ele, é possível identificar a origem do tráfego dos
seus canais, encontrar conteúdos que geram mais visitas e trackear
campanhas de Adwords e redes sociais.



CONCLUSÃO

O segredo de investir em Marketing Digital é o conhecimento:

# Do seu público;
# Das estratégias disponíveis no mercado de atuação;

É preciso entender e analisar cada ação realizada pelo seu time de
marketing para saber se o investimento ali colocado realmente vale a
pena para o seu negócio.

O acompanhamento de métricas também é obrigatoriedade para
quem quer ter sucesso no investimento em Marketing Digital.

Afinal, a possibilidade de mensurar os resultados em tempo real são a
chave para as boas estratégias de marketing, além de ser a
característica mais importante do Marketing Digital para as empresas
que querem sempre otimizar seus investimentos.

Coloque-se no lugar o seu possível cliente:

# Sua empresa consegue fornecer todas as informações que ele
precisa?
# Está sabendo se comunicar diretamente com o cliente e tirar todas
as dúvidas?
# Como a sua empresa tem se comportado ao receber críticas nas
redes sociais?

Todos esses fatores serão considerados pelos seus possíveis clientes
no momento da decisão de compra. Por isso, faça com que a
experiência dele seja a melhor possível.

Agora, com todas as informações sobre estratégias em mãos, é hora
de colocar em prática! Conte pra gente, ao final da sua campanha,
como foi o resultado. Boa sorte e bons resultados!



VOCÊ GOSTOU DO
CONTEÚDO MAS
AINDA QUER IR MAIS
LONGE?

Entre contato com a gente que teremos o prazer
em ajuda-lo a criar e executar estratégias de Marketing

Digital para o seu negócio.

Site: www.limemarketing.com.br
E-mail: contato@limemarketing.com.br

Whatsapp: (11) 95176-6186

http://www.limemarketing.com.br/
mailto:contato@limemarketing.com.br

