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OBJETIVO

O objetivo deste documento não é ser um guia técnico para a
implementação de todas as variáveis envolvidas no marketing
digital para a sua empresa. Para tanto, seria necessário um e-book
muito, mas muito maior. A ideia aqui é servir de guia básico e
informal para que você consiga enxergar, de maneira geral, como a
Internet pode ser útil para o seu negócio. Trata-se, portanto, de
um instrumento de divulgação dessa atividade que tanto tem
crescido, mas ao mesmo tempo, ainda é tão desconhecida pelos
empreendedores e dirigentes de pequenas e médias empresas no
Brasil.
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INTRODUÇÃO – OS
NÚMEROS DA
INTERNET
Marketing Digital nada mais é do que o bom e velho marketing
utilizando a Internet como ferramenta de pesquisa, produção,
promoção e monitoramento de uma série de ações com o
objetivo de conquistar clientes e aumentar as vendas.
Por questões de tecnologia, alcance e baixo custo, a Internet
constitui hoje a melhor ferramenta de marketing disponível no
mercado, atingindo a casa dos 79,9 milhões de usuários no Brasil,
sendo o 5° país mais conectado do mundo. A Internet se tornou o
terceiro veículo de maior alcance no país, atrás apenas do rádio e
da televisão. Desses internautas, 87% utilizam a rede para
pesquisar produtos e serviços. E antes de comprar, 90% dos
consumidores ouvem sugestões de pessoas conhecidas, ao passo
que 70% confiam em opiniões expressas online (dados do Ibope
NetRatings). Com o consumo de 13 bilhões de dólares online ao
ano, sendo que apenas 40% da população possui acesso regular à
Internet (dados da CNN International), o Brasil tem atraído muitos
investidores internacionais do setor de tecnologia da informação,
os quais estão de olho nesse mercado que ainda tem muito
espaço para crescer.
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Uma prova concreta desse crescimento é que um grupo de
investidores da Internet vindo diretamente do Vale do Silício
esteve na cidade de São Paulo em Maio de 2012 para conferir de
perto o boom da economia brasileira. O objetivo da visita foi
entender como as inovações estão ocorrendo por aqui além de
tecer parcerias estratégicas e estudar de que forma os
investimentos podem render boas somas em dinheiro na Internet
(veja a reportagem completa em Inglês).
Por mais que sejamos usuários assíduos da tecnologia através de
e-mails, sites de busca, pesquisas diversas, compras em lojas
virtuais, educação à distância e acesso às mídias sociais por meio
de PCs, notebooks, tablets ou smartphones, é estranho notar
como às vezes esquecemos que a Internet é usada também por
nossos clientes, sendo completamente inegável o crescimento
estrondoso da Internet no mundo dos negócios.
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01 PESQUISA

DE MERCADO
Depois dos números, vamos ao poder das palavras na Internet. Em
marketing, tudo começa com a pesquisa de mercado. Dentro de
uma mente leiga, a sequência mais provável seria ter um produto
ou serviço e depois adaptar a comunicação para aquilo que o leigo
julga que irá vender. Mas a grande sacada é inverter essa lógica e
partir do seu público-alvo, sabendo exatamente aquilo que um
nicho de mercado precisa ou deseja para depois vender o que
esse nicho quer. E o lugar dentro da Internet onde você fica
sabendo aquilo que as pessoas querem é necessariamente o
Google. Por que eu escrevi “necessariamente” o Google? Porque o
Google é a marca que revolucionou a Internet (veja esta
reportagem do Jornal da Globo sobre o Google), sendo de longe a
tecnologia mais completa e por deter simplesmente 89,5% do
mercado nacional de mecanismos de busca (em Março de 2011, o
Google registrou 5,4 bilhões de buscas!). O Google mantém em
sua colossal base de dados um registro de tudo aquilo que é
digitado e, hoje em dia, 92% das pessoas pesquisam na Internet
antes de efetuar a compra de um produto (dados do TNS Research
International).

Então, temos aqui um cenário interessante: pessoas procurando
por produtos e serviços na Internet, sendo que tudo que é
procurado é registrado pelo Google. E adivinha só? É possível ter
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acesso gratuito a todos esses dados!
Até pouco tempo atrás, o Google disponibilizava um aplicativo
chamado Ferramenta de Palavras-Chave. Nele você conseguia
verificar o que os seus clientes estavam procurando na Internet de
forma gratuita e muito simples. A ferramenta ainda existe mas,
infelizmente, o pessoal do Google resolveu incorporar essa
ferramenta dentro do Google Adwords, que é a plataforma para
fazer anúncios pagos, sendo justamente essa tecnologia a
responsável por manter muito bem financeiramente o grande rei
da Internet. É bem provável que tal decisão tenha sido uma forma
de forçar a barra para que as pessoas fossem obrigadas a abrir
uma conta no Adwords e, com isso, fossem tivessem maiores
chances de usar o recurso pago. Como usuários, não achamos isso
uma boa decisão, mas estamos sempre à mercê das diretrizes das
empresas ao resolverem mudar suas estratégias e, muito
infelizmente, não podemos fazer nada a respeito.
De qualquer maneira, a ferramenta passou a chamar-se
Planejador de Palavras-Chave e pode ser usada gratuitamente
desde que você abra uma conta no Google Adwords (também
gratuita, podendo ser encontrada para cadastro neste link). Para
encontrá-la dentro do Adwords, seguem alguns print screens que
mostram a sequência de telas nas próximas páginas:
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Aumente o zoom para melhorar a resolução da imagem.

Aumente o zoom para melhorar a resolução da imagem.
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Aumente o zoom para melhorar a resolução da imagem.

Aumente o zoom para melhorar a resolução da imagem.
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Você pode começar a pesquisa digitando o nome da sua empresa.
A não ser que ela seja bem conhecida, você notará que
pouquíssimas pessoas digitam o nome dela no campo de busca do
Google. É claro: a esmagadora maioria das pessoas digita seus
anseios, seus problemas, enfim, digita aquilo que tem a ver com
elas e não com a sua empresa. E aqui está o grande pulo do gato
que a maioria das pequenas empresas no Brasil ainda ignora: há
poucas conexões entre o que as pessoas procuram e o que as
empresas oferecem dentro da Internet.
Pense bem: quando você busca por um serviço de infraestrutura
de rede, por exemplo, você não digita "empresa XYZ". Você digita
"infraestrutura de rede" ou "serviço de infraestrutura de rede em
São Paulo" e expressões similares. No Brasil, ainda são poucas as
empresas que otimizam seus sites para que eles contenham
palavras ou expressões condizentes com o que seus públicos-alvo
digitam no Google. Consequência: essas empresas permanecem
muito longe das primeiras posições da página de resultados da
busca do Google. Da mesma maneira, seu público-alvo fica
impossibilitado de encontrar a sua empresa dentro da grande
rede, uma vez que a tendência da maioria das pessoas é ater-se à
primeira página de resultados do Google e ignorar as demais.

Mas por que isso acontece? Falando das pequenas empresas no
Brasil, essa dicotomia entre o que as empresas vendem e o que as
pessoas procuram ocorre justamente pela falta de marketing, o
qual torna imprescindível o conhecimento exato sobre quem é, o
que faz e onde está o famigerado público-alvo. Ou seja, é muito
comum a gente se deparar com todo tipo de generalização ao
perguntar para o pequeno empresário qual é o perfil do cliente
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dele: “Meus clientes são todas as empresas do Brasil que precisam
de um sistema de gestão de estoque”, diz o pequeno
desenvolvedor de softwares para o setor de logística. “Meus
clientes são todas as pessoas na minha cidade que precisam
comprar coisas para os seus lares”, diz o dono de um
supermercado em uma cidade do interior de São Paulo.
“Meus clientes são todas as empresas que precisam embalar os
seus produtos”, diz o dono da empresa produtora de
embalagens plásticas. E isso está completamente errado.
É literalmente impossível a gente atender o tal do “todo mundo”.
Esqueça isso! Generalizando, sua empresa não chegará a lugar
nenhum. É como atirar para tudo quanto é lado e depois torcer
para que algum tiro tenha atingido um alvo qualquer (qualquer
cliente). É preciso fazer aula de tiro, ir para o lugar certo, na hora
certa e ainda utilizar a técnica adequada se quisermos ser eficazes.
E isso significa segmentar o seu público-alvo. Em outras palavras:
escolher os melhores clientes para a sua empresa.
Existe tudo quanto é tipo de ser humano. Por que você acha que
com clientes isso seria diferente? No desespero para capturar
clientes logo no início do empreendimento, muitos
empreendedores ficam satisfeitos em simplesmente conseguir
clientes, não importa como, onde, de que tamanho, de que faixa
etária e de que segmento de mercado. Cuidado! Aquele cliente
que te salvou logo no começo do empreendimento pode ser a sua
grande pedra no sapato com o passar do tempo. Além disso, e
talvez o mais grave, da mesma forma que você vê os seus clientes
(pessoas genéricas) seus clientes acabam vendo você também
(empresa genérica). E do ponto de vista do cliente, a única coisa
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que diferencia uma empresa genérica da outra é o preço.
Sendo o seu negócio offline ou envolvendo vendas na Internet, a
mecânica é a mesma, com a única diferença de que na web a
estratégia da escolha do cliente certo e da diferenciação é ainda
mais acentuada. Como na metáfora do “tiro para tudo quanto é
lado”, colocar um “catálogo online” na Internet e esperar pelo
aparecimento de tudo quanto é tipo de cliente é uma atitude
ainda mais furada para o seu negócio. Isso é realmente muito
pouco em termos de comunicação corporativa e considere-se
muito satisfeito se, com esse “marketing digital”, você ainda
conseguir atrair um cliente qualquer.

Se você está começando a empreender agora e ainda não
segmentou o seu público-alvo, não deixe de saber em minúcias de
detalhes as necessidades do tipo de gente que você irá atender,
mesmo se o seu setor for B2B. Afinal, ainda que muito óbvio, a
gente sempre esquece que empresas são feitas de pessoas. Agora,
se você já atua no mercado mas identifica-se com os problemas
aqui descritos, reaja! Faça um estudo hoje mesmo dos clientes
que você possui, livre-se dos clientes inadequados e vire um
especialista nas necessidades daquele segmento de mercado mais
adequado ao seu modelo de negócio! Resumo da história: seja
seletivo e pare com essa coisa de querer “atender todo mundo”.
Mas vamos voltar para dentro da Ferramenta de Palavras-Chave.
Do lado esquerdo da tela, você notará que aparecerão 3 caixas de
seleção dentro do campo "Tipos de Correspondência". Se a caixa
de seleção "Ampla" estiver selecionada, o Google sugerirá outras
expressões logo abaixo (Ideias de palavras-chave) que estarão
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relacionadas ao termo digitado. É o que chamamos de "campo
semântico", constituído por palavras e expressões que foram
encontradas em outros sites ao redor da expressão que você está
pesquisando e que o Google considera que possuem
correspondência com o seu termo de pesquisa. Desta maneira,
outras palavras ou expressões podem ser incorporadas ao texto
do seu site, dando mais munição para uma boa indexação no
mecanismo de busca.
Outra ferramenta importante para pesquisa é o Google Insights
Para Pesquisa. Nela você consegue trabalhar com as palavras ou

Aumente o zoom para melhorar a resolução da imagem. Clique na imagem para ser levado ao Google Insights Para Pesquisa.

COMO O MARKETING DIGITAL PODE AJUDAR A MINHA EMPRESA A VENDER MAIS E CRESCER? – CAPÍTULO 1, PG 13/53.

expressões digitadas pelo seu público-alvo e fazer projeções no
tempo para descobrir sazonalidades e picos disparados por
reportagens na TV, por exemplo, estimulando a busca fora do
normal por determinado assunto na Internet.
Com o Google Insights Para Pesquisa, é possível tirar proveito de
notícias e picos de busca por assuntos específicos para que a sua
empresa possa escrever artigos ou postagens sobre o tema e, com
isso, atrair mais tráfego para o seu território dentro da Internet.
Através da ferramenta, é possível avaliar não somente a
sazonalidade como também a regionalidade das buscas, fatores
que permitem elaborar estratégias de segmentação do seu
mercado e subsequentes táticas de ataque.
Essas ferramentas representam o sonho de todo o profissional de
marketing pois, uma pesquisa do Serasa-ExperianHitwise demonstrou que a busca no Google tem íntima relação
com a intenção de compra dos internautas. E a maior prova disso
é que as pessoas digitam qualquer palavra no campo de busca, até
as coisas mais impublicáveis como termos de conotação moral
e/ou sexual que a esmagadora maioria nunca confessaria buscar
na vida real. Todavia, pelo fato de estarem protegidas atrás da tela
de um PC, notebook ou tablet, sentem-se à vontade para externar
seus interesses por tabus diversos ou pelos mais repreensíveis
segredos de foro íntimo pelo ponto de vista da “sociedade offline”.
Se essa externalização na busca do Google ocorre com as
informações mais secretas, imagine a busca por coisas mais triviais
como “TV de LCD” ou “contratar serviço de transporte de carga”.
Esse fenômeno revela uma “sinceridade de intenções”, de forma
que aquela pessoa que chega até o seu site (desde que ele tenha
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sido corretamente otimizado para a indexação do Google), está
realmente precisando daquilo que você vende.
Outra prova irrefutável de como a busca no Google possui íntima
relação com o mundo real (e, consequentemente, íntima relação
com as intenções de compra) é que o Google constitui hoje uma
importante fonte de informação para os hospitais e centros
médicos que desejam obter dados atualizados sobre o alcance da
dengue e do vírus da gripe. O mapeamento é feito através dos
portais Google Tendências da Dengue e Google Tendências da
Gripe por intermédio das estatísticas de pesquisas feitas ao redor
do mundo com as palavras-chave que remetam às doenças. A
dinâmica é simples: quanto maior o número de usuários que
procuram informações sobre determinado vírus na Internet em
certo local, maior é a possibilidade de que um surto de dengue ou
gripe esteja acontecendo naquela região. Segundo o Google, é
claro que nem toda pessoa que procura por “gripe” está doente.
Porém comparações feitas com dados reais de agências de
saúde afirmaram que a porcentagem de acerto é grande.
Um estudo publicado na revista Clinical Infectious
Diseases comprovou a eficiência da ferramenta ao comparar os
números do portal com dados do departamento de saúde da
cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. O estudo mostrou que o
número de pesquisas relacionadas à gripe na Internet aumentou
na mesma proporção que o número de atendimentos das pessoas
com gripe no hospital local Johns Hopkins.
De uma certa forma, esses exemplos de relação entre o virtual e o
real são revelações revolucionárias, pois a pesquisa no Google
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gera um resultado muito mais real e preciso que qualquer
pesquisa de rua tradicional. Isso porque as pesquisas presenciais
são afetadas pelo mascaramento dos resultados ao estarmos
frente a frente com um entrevistador de carne e osso como a
gente. Questões psicológicas, morais e até culturais interferem
diretamente no resultado da pesquisa, tornando-a muito
imprecisa. Assim, as antes dispendiosas pesquisas de mercado,
apenas acessíveis para grandes empresas, hoje tornam-se muito
mais abrangentes, precisas e acessíveis via Internet para o
empreendedor comum, dono de uma loja de bairro, pequena
confecção ou startup de tecnologia.
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02 GOOGLE

MARKETING
O Google possui uma série de critérios para indexar os sites na
Internet e classificá-los por ordem de importância na página de
resultados, sistema que ele mesmo batizou com o nome de
PageRank™. E os sites que aparecem nas primeiras posições não
estão ali à toa. Existe todo um trabalho de engenharia de
otimização de sites (SEO – Search Engine Optimization) que
considera a relevância em relação à palavra ou expressão digitada.
Ou seja, segundo o próprio Google, existem por volta de 200
critérios que seus complexos algoritmos consideram na hora de
classificar um site como mais ou menos relevante em seus
resultados e, acredite, a maioria desses critérios a gente sequer
parou um minuto para pensar a respeito. Mas em resumo,
poderíamos dizer que relevância para o Google significa maior
quantidade associada à melhor qualidade das informações em
relação a um determinado assunto buscado. Quanto mais
palavras, fotos e vídeos com as palavras-chave buscadas por um
público específico um site possuir, mais relevante ele será para o
Google.
Outros critérios para indexação são a contínua atualização do site,
títulos com as palavras-chave, links relevantes apontando para o
seu site e até o tempo de existência do mesmo (sites mais antigos
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levam vantagem sobre os mais novos).
Dos critérios anteriormente citados, vale a pena detalhar um
pouco mais os links de relevância apontando para o seu site. O
Google considera como links relevantes os links de sites que
tenham relação com os assuntos que você aborda. Por exemplo:
se a sua empresa desenvolve softwares sob encomenda, um link
em um portal de animais de estimação apontando para o site da
sua empresa terá pouca relevância para o Google. Todavia, se em
um blog que fala sobre linguagens de programação também há
um link apontando para o site da sua empresa, o Google consegue
reconhecer as similaridades entre os assuntos e considera isso
como um link de relevância. Se este blog sobre linguagem de
programação tiver muitos acessos, o Google somará mais pontos
ainda e subirá um pouco mais o seu site dentro da classificação do
PageRank™. Daí a importância de haver engajamento da sua parte
em blogs ou portais que tenham ligação com o que a sua empresa
faz com o objetivo de gerar links relevantes, deixando comentários
interessantes com a sua assinatura e endereço do seu site nesses
espaços para fomentar a curiosidade das pessoas sobre o que
você faz.
O quadro ao lado exemplifica como funciona a lógica do
PageRank™ através do link building, que é a técnica de
construção de links de relevância. Cada esfera colorida
representa um site e o tamanho delas indica seus níveis de
relevância para o Google. A esfera amarela é a maior por receber
7 links de sites com diferentes graus de relevância. Mas aqui não é
só a quantidade o que conta. Se o site da sua empresa tiver
poucos links apontando para ele mas, por outro lado, esses links
vierem de sites relevantes, isso contará mais pontos para o Google
(como no caso da esfera vermelha no topo do quadro, a qual
recebe apenas um link mas ele provem da maior esfera
disponível).
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Mas lembre-se que estar entre as primeiras posições do resultado
de buscas resolve apenas parte do problema. Seu cliente em
potencial ainda precisa ser estimulado a clicar no link que leva à
sua página e depois permanecer tempo suficiente nela para
pesquisar o que precisa, se informar sobre todos os detalhes e
depois ser convencido de que vale a pena comprar aquilo que
você vende diretamente na página ou entrar em contato com a
sua empresa para solicitar um orçamento.
Produzir conteúdo relevante para o seu público-alvo é uma das
formas de você conseguir o mínimo de engajamento. Além disso,
a contínua produção de conteúdo faz com que o Google seja
obrigado a atualizar mais vezes a sua página, sendo esse outro
critério que o Google considera como relevante na hora de
indexar o site da sua empresa. Seus algoritmos consideram que
um site em constante mudança é um site sempre atualizado, fator
que também tem peso na classificação dentro do PageRank™.
Neste quesito, o blog corporativo tem se mostrado como uma
ótima ferramenta de indexação para o Google, assim como ele
também engaja o seu público-alvo a estar sempre voltando ao seu
território dentro da Internet. Quanto mais conteúdo útil para o
seu público é postado, mais o Google considera o seu site como
relevante para a busca de uma determinada palavra ou expressão.
Lembre-se: cliente bem informado é cliente preparado para a
compra. E informação aqui é bem diferente de venda. Não é mais
publicidade e sim conteúdo relevante para o tipo de cliente que
você atende. Você informa seu cliente da maneira correta?
Ao longo do processo de compra, também conhecido como
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“pipeline” no jargão de marketing e vendas, você interage com
seu cliente fornecendo todas as informações que o deixarão
seguro o suficiente para efetuar a compra? Agora, imagine que
esse cliente em potencial não está na sua frente, no seu escritório
mas sim à quilômetros de distância, clicando em um mouse, na
frente da tela de um computador. Como você espera que ele fique
seguro ao ponto de comprar algo de você se o seu site não
fornece informações úteis? E aqui informações úteis são muito
mais do que os textos padronizados do tradicional menu “Home, A
Empresa, Produtos e Contato”. São textos que tenham relação
com aquilo que o seu cliente está procurando dentro da Internet.
Você pode até falar sobre sua empresa, sobre as certificações que
ela recebeu, sobre os prêmios que ela ganhou mas, tudo isso deve
permanecer em um plano secundário. Se o site da sua empresa
não fornece de forma clara e rápida o conteúdo que o seu cliente
espera encontrar após digitar certas expressões no campo de
busca do Google (lembre-se que, hoje em dia, todo mundo tem
muita pressa), qual é a reação esperada de um cliente em
potencial ao se deparar com uma página falando sobre a Missão e
Visão da sua empresa?
Existem outras formas do Google indexar seu conteúdo e com
isso você conseguir mais pontos no PageRank™. O Youtube, o
Slideshare, e ferramentas para a produção de blogs como o
Wordpress, por exemplo, são plenamente compatíveis com o
Googlebot (também chamado de indexador, é software do Google
responsável pelo rastreamento de páginas na web).
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03 LINKS

PATROCINADOS OU
BUSCA NATURAL?
Você já reparou que a famosa página de resultados do Google
apresenta um conjunto de links em destaque sobre um tom
amarelado no topo e outro conjunto na lateral direita, certo?
Muito provavelmente também já sabe que o que diferencia esses
links daqueles que aparecem no meio da página é o fato dos
primeiros serem resultados pagos (chamados oficialmente de
Links Patrocinados ou anúncios) e os do meio da página serem os
resultados gratuitos (chamados de Busca Orgânica ou Busca
Natural).

LINKS PATROCINADOS

BUSCA ORGÂNICA
OU NATURAL
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Os defensores das práticas de SEO (Search Engine Optimization),
as quais nada mais são do que técnicas que objetivam deixar uma
página na Internet otimizada para a indexação do Google,
defendem a Busca Natural como a melhor forma de divulgar uma
empresa. Já aquelas agências que trabalham com Links
Patrocinados defendem, obviamente, o uso da propaganda como
a melhor forma de divulgação de empresas ou qualquer outro tipo
de negócio com disponibilidade de dinheiro para investir.
A lógica nos diz que a divulgação gratuita seria a melhor maneira
de promover uma empresa, mesmo porque, estatisticamente, a
maioria das pessoas clica na Busca Orgânica justamente por saber
que os Links Patrocinados são propaganda e não representam,
necessariamente, algo relevante para a nossa busca, correto?
Hum… depende. As coisas não são tão simples assim. A
engenharia por trás das páginas minimalistas do Google é de uma
complexidade surpreendente e admirável e, conhecer um pouco
sobre o funcionamento desse fascinante mecanismo de busca,
ajuda-nos a tomar uma decisão mais inteligente. As melhores
práticas do Marketing Digital orientam o uso das duas formas
como a divulgação mais acertada para um negócio na Internet e já
vou explicar o motivo.

Aparecer nos primeiros resultados da Busca Natural é de fato a
melhor opção para todo mundo mas essa é uma proeza só
alcançada a longo prazo. Existe uma complexa série de fatores que
contribuem para essa demora e nem vou entrar nesse mérito
agora porque isso exigiria, no mínimo, um outro e-book. Mas um
fator que podemos mencionar por enquanto é a alta disputa pelos
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primeiros resultados, fazendo dessa pesada concorrência um
problema para quem quer estar no topo da Busca Natural. Muito
resumidamente, eu diria que o aparecimento na Busca Orgânica
está relacionado com o conteúdo de relevância, produzido em
abundância e apresentando resultados ao longo do tempo. É sem
sombra de dúvida a estratégia mais trabalhosa mas também a
mais segura, consistente e sustentável. É por isso que a existência
de um blog corporativo facilita muito na criação de conteúdo
baseado nas palavras-chave previamente pesquisadas, fazendo
com que postagens periódicas mantenham o Google em
constante visitação em nosso território e, com isso, possamos
estar melhor posicionados dentro da Busca Orgânica. Em relação
ao número de vezes que devemos inserir conteúdo em um blog ou
site para que o Google faça um melhor posicionamento, não há
uma estimativa precisa mas, o ideal seria todo dia e, o mínimo
aceitável, duas vezes por semana.
Mas os Links Patrocinados também possuem o seu lado de Busca
Natural. O posicionamento dos anúncios na página de resultados
do Google (estar nas posições acima ou abaixo dentro dos campos
dos anúncios) possui estreita relação com os critérios de
relevância também considerados na Busca Orgânica. Quem estiver
no topo dos Links Patrocinados, seja na parte de cima ou na lateral
da página, além do óbvio investimento em publicidade, também
estará ali por ter um bom conteúdo, dentre outros critérios como
a correta elaboração de anúncios e o CPC (Custo Por Clique) que
envolve a concorrência dentro da plataforma do Google Adwords.
Por fim, dá para dizer o seguinte: os anúncios do Google ou Links
Patrocinados são para aqueles que têm pressa, dando resultados
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em um curto prazo de tempo mas cujas repercussões apresentam
caráter passageiro. Ao passo que o Marketing de Conteúdo,
responsável pelo SEO (que deve resultar nos primeiros
posicionamentos da Busca Natural) é uma ação que objetiva ser
mais duradoura e com efeitos apenas mensuráveis a longo prazo.
Uma combinação das duas estratégias é sem sombra de dúvida a
melhor opção para divulgar sua empresa na Internet. Se você quer
realmente otimizar o marketing da sua empresa através da
Internet, trabalhe inteligentemente com as duas estratégias.
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04 GERANDO

CONVERSÕES EM SEU
TERRITÓRIO
Muito bem! Seu cliente em potencial conseguiu achar o seu site
mas agora que ele está em seu território o desafio é outro.
Conteúdo relevante, distribuído de maneira estratégica em seu
site além da forma que isso chama os clientes para a ação é algo
essencial para o seu negócio.
Para começar, vamos analisar a landing page. A landing page ou
página de pouso é a página por onde o internauta entra em seu
site. Imagine a seguinte situação: você digita a expressão "seguros
de automóveis" e acaba caindo na página da Visão e Missão de
uma empresa de seguros. Você está com pressa e quer logo se
informar sobre os detalhes do seguro, mas está ali, diante de uma
página que não está sendo útil para você. O que você faz? Se
estiver com paciência, ainda dá uma procurada no site mas, se
estiver em um dia difícil, vai querer sair fora e procurar outra
empresa. Isso era muito comum antigamente na era pré-Google,
mas agora as empresas que estão bem posicionadas na página de
resultados do Google possuem uma boa engenharia de SEO. Mas
não é difícil ainda encontrar situações como essa em sites mais
distantes das primeiras posições, sendo exatamente essa uma das
razões de sites com essas falhas estarem justamente ali, mais
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distantes do buzz das primeiras posições.
Outras técnicas importantes para deixarem seu site mais eficiente
em termos de conversão incluem calls to action, iscas digitais e, é
claro, um design compatível com as expectativas de seu públicoalvo que, a cada dia, ficam mais exigentes. Para tanto, ferramentas
como a do Wordpress facilitam a constante dicotomia entre o belo
e o funcional (programadores pensam no funcionamento,
designers pensam na beleza e o conflito infelizmente ainda
persiste). Nascida para ser uma plataforma para manufatura de
blogs, hoje o Wordpress encontra-se muito mais desenvolvido,
com templates que nada se parecem com blogs e algumas
empresas já estão até começando a adotar o Wordpress como
território oficial dentro da Internet, aposentando de vez o velho
site institucional. A tendência é dos sites e blogs convergirem de
vez para uma coisa só. E a vantagem do blog sobre o site
convencional é que a estrutura do blog já é plenamente
compatível com o sistema de indexação do Google, além de
facilitar muito a constante postagem de conteúdo.
Explicando agora o que é call to action, trata-se de um banner ou
um botão em destaque que chama o internauta para alguma ação,
seja ela o preenchimento de um formulário, a assinatura de algum
serviço, o download de algum documento ou a ligação para a sua
empresa (veja exemplos de calls to action nas imagens das
próximas páginas).
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Aumente o zoom para melhorar a resolução da imagem. Exemplo 1 de call to action.

No site do Grupo Aba, responsável por uma revenda da Harley
Davidson na cidade de São Paulo, observe que existem 3
chamadas para a ação em destaque no topo da página, estratégia
que facilita a conversão em seu site. Pode parecer um detalhe
inofensivo para o visitante comum, mas a prática já mostrou ser
eficaz na taxa de conversão de inúmeros sites.
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Aumente o zoom para melhorar a resolução da imagem. Exemplo 2 de call to action.

Na imagem acima, observe que mesmo com 6 calls to action
solicitando a assinatura da famosa revista Wired na própria home
da publicação os mesmos não brigam com a livre navegação do
visitante por causa do design limpo que foi elaborado.
Outra maneira de aumentar a conversão dentro do seu site é a
elaboração e disponibilização de iscas digitais. Iscas digitais são
documentos eletrônicos (geralmente em formato PDF) que, nos
Estados Unidos e outros países, são conhecidos como
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white papers mas, no Brasil, ficaram conhecidos como e-books.
Este e-book, por exemplo, constitui uma isca digital e o próprio
fato de você estar lendo agora este documento é um sinal de que
a estratégia funciona. A palavra “isca” pode soar um pouco
ofensiva, ainda mais agora ao saber que você “foi fisgado” mas, na
verdade, trata-se de uma prática legítima de você conseguir leads
(primeiro contato de clientes em potencial) e depois trabalhar em
cima desses contatos para qualificá-los e posteriormente
convertê-los em vendas. Lembre-se que você não vai obrigar
ninguém a baixar a sua isca digital; muito pelo contrário: as
pessoas serão livres para preencher um pequeno formulário e
você será útil ao oferecer conteúdo relevante aos seus clientes.
Lembre-se também que isto é muito diferente de spam, uma vez
que é o visitante quem escolhe deixar seus dados por achar essa
ação uma troca justa, que vale a pena, desde que, obviamente, o
formulário contenha poucos campos de preenchimento. Esse é
outro fator que recebe pouca atenção das empresas em seus
respectivos sites. Formulários grandes, pelo menos no primeiro
contato com o cliente, devem ser completamente descartados. E é
simples saber o porquê disso: é só lembrar das vezes que você
deixou de assinar algum serviço ou fazer algum pedido pela
Internet devido à desagradável obrigatoriedade de preenchimento
de vários campos em um formulário.
Outras questões que influenciam muito na taxa de conversão, são
o design e a própria maneira que as informações estão
distribuídas pelo site. Em relação ao design, não tenha nenhuma
dúvida: procure um profissional para elaborá-lo. A não ser que
você seja um profissional da área de design gráfico, não queira
achar que as suas preferências de gosto duvidoso farão sucesso na
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Internet. Muitas vezes, a teimosia de certos empreendedores em
levar adiante aquela ideia original do nome do seu
empreendimento com aquele logotipo horrível, elaborado pelo
próprio em uma guardanapo de papel, acabam influenciando na
performance da empresa com o tempo. Não se iluda. Marca não é
um item supérfluo em seu negócio. É algo muito importante para
ser defendido até a morte por uma teimosia passional que as
vezes só agrada o próprio empreendedor e talvez uns poucos
familiares.
Falando sobre estrutura, aquela velha e saturada fórmula de menu
de página superior com os itens Empresa, Visão e Missão,
Produtos, Serviços e Contato deve ser revista. Não que tais itens
devam ser descartados mas, como foi mencionado anteriormente,
o mais importante para o internauta que visita pela primeira vez o
seu site é encontrar a resposta para aquilo que ele está
procurando. É por isso que é tão importante o trabalho de SEO,
fazendo com que o cliente em potencial seja direcionado
exatamente para onde você quer dentro do seu território. Depois
disso, tem que ficar claro para o internauta quais são os próximos
passos para que ele não se perca dentro do seu site e finalmente
cumpra a missão crítica que você criou: preencher um formulário,
solicitar um orçamento, efetuar uma compra na sua loja virtual ou
telefonar para a sua empresa.
Questões como provas de autoridade, as quais constituem os
prêmios e qualificações técnicas da sua empresa continuam a ter
sua importância, ainda mais dentro da Internet. Todavia, essa
importância é de caráter secundário.
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Cases constituem outra estratégia pouco explorada por pequenas
e médias empresas no Brasil. Trata-se da técnica de selecionar o
testemunho de um ou mais clientes satisfeitos, elaborar um texto
adequado ou um vídeo e depois disponibilizar o material em seu
site, blog ou canal do YouTube. Isso ajuda muito na consolidação
da prova de autoridade descrita no parágrafo anterior, dando mais
segurança ao visitante para comprar algo de você. Sabemos que
pode ser muito difícil para empresas com pouco tempo de
existência no mercado mas, assim que possível, prepare um case e
divulgue-o dentro de seus territórios na Internet.
Por fim, outra estratégia muito eficaz para aumentar a taxa de
conversão é a produção de newsletters ou o que muitos chamam
de e-mail marketing. Por intermédio do mesmo tipo de formulário
para baixar um e-book, você oferece um serviço gratuito de envio
de boletins periódicos por e-mail aos seus visitantes, assim como
faz a Afronta Marketing. Com isso, você gera relacionamentos, a
palavra da ordem hoje no universo dos negócios. Mas aqui cabem
2 ressalvas: Primeiramente, nunca compre mailing de terceiros
para enviar seus e-mails pois isso será caracterizado como spam e,
confie em mim, essa estratégia não funciona. Tenha paciência e
construa sua lista paulatinamente, gerando interesse em seu
público-alvo e não através da venda de produtos e serviços na
marra. Em segundo lugar, os boletins devem conter teasers, ou
seja, textos curtos e chamativos no corpo do e-mail com um link
“saiba mais” que convidam o cliente em potencial para ler um
artigo na íntegra que sua empresa escreveu sobre assuntos que
tenham relação com o seu negócio e, obviamente, com algum
interesse por parte daquela pessoa que assinou esse serviço em
seu site.
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Existem algumas opções em termos de produção e controle de
listagens de e-mail marketing no mercado, sendo talvez as mais
conhecidas Constant Contact e MailChimp. Use-as de preferência
com alguma integração com ferramenta de CRM (Costumer
Relantionship Manager) para conseguir dar conta do pipeline
(fazer corretamente o follow up em todas as etapas da venda) de
forma automatizada. Dessas ferramentas de CRM, destaco a
famosa empresa de SaaS (Software As A Service) Salesforce
(ferramenta paga) e o Zoho (ferramenta gratuita).
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05 MÍDIAS

SOCIAIS

Antes de começar, um esclarecimento: ambas as expressões
“mídia social” e “rede social” tem sido utilizadas para definir a
mesma coisa. Mas preferimos separar os significados, uma vez
que o conceito de “mídia social” implica a utilização de um meio
(do Inglês media) para distribuição de conteúdo de forma
descentralizada (de muitos para muitos) ao contrário da mídia
tradicional (de um para muitos), ao passo que o termo “rede
social” soa mais um pleonasmo sem sentido, sendo lógico que
uma rede deva ser necessariamente social.
Existem vários tipos de mídias sociais. Tratam-se de “territórios”
dentro dos quais todas as ferramentas envolvem a colaboração de
pessoas para criar e distribuir conteúdo de maneira
descentralizada, seja tal conteúdo no formato de textos, fotos,
audio ou vídeos. As que também são chamadas de redes sociais
são as mídias mais populares, existindo o Facebook, o Orkut, o
MySpace, o LinkedIn, o Tumblr, etc. Os sites de mensagens curtas
mais conhecidos são o Twitter e o Yammer, por exemplo. O Flicker,
o Pinterest e o Instagram são para fotos. O SlideShare para
apresentações. O YouTube e o Vimeo para vídeos e assim por
diante.
Todos nós sabemos que as mídias sociais são a bola da vez no
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mundo do marketing. E não é para menos: números
impressionantes como os do Facebook, por exemplo, deixam
qualquer profissional de marketing sedento para explorar esse
mercado em franco crescimento (o Brasil lidera esse boom com 37
milhões de usuários – veja o infográfico na página seguinte). Em
uma pesquisa recente encomendada pela IBM Share, foi revelado
que apenas 25% das empresas armazenam dados de mídias
sociais com fins corporativos, apesar de muitas planejarem
começar a fazer isso em um futuro próximo. Isso significa que
ainda existe muito para ser explorado, principalmente no setor de
Business Intelligence. Até nos finais de semana, onde há uma clara
tendência de queda do uso da Internet, o Facebook tem subido,
sendo o site com maior participação em visitas de toda a Internet
no Brasil em um fim de semana de Abril de 2012 com 10,86% das
visitas no sábado (14/04) e 10,98% no domingo (15/04), de acordo
com os dados da Experian-Hitwise. O Google Brasil ficou em
segundo lugar neste mesmo período, com 10,85% e 10,55%,
respectivamente.
Mas voltando ao cerne da questão, antes de mergulhar de cabeça
nesse tão falado mas ao mesmo tempo ainda desconhecido
oceano das mídias sociais é importante destacar a importância do
estabelecimento dos objetivos para tal investimento. Sim por que,
apesar desses serviços serem gratuitos ou os anúncios em tais
mídias serem ridículos perto dos montantes envolvidos nas mídias
tradicionais, o seu sucesso nessas mídias depende de inteligência,
trabalho e tempo. E a falta de objetivos associada à empolgação
inicial desmedida,
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Infográfico apresentando os números do Facebook no Brasil.
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falta de conhecimento das ferramentas e o senso do “pra ontem”
podem gerar tempo perdido e frustrações. É fundamental,
portanto, estabelecer objetivos que justifiquem sua presença nas
mídias sociais, os quais poderiam ser:
• Gerar buzz ou provocar conversas a respeito de um
produto ou serviço em particular;
• Melhorar o brand awareness;
• Conseguir gerar mais tráfego para um site ou blog;
• Aglutinar informações sobre seus clientes e sobre como
eles enxergam a sua marca;
• Divulgar promoções e por aí vai...
Na sequência, garanta a sua marca dentro dessas mídias,
verificando se já não tem alguém utilizando o nome da sua
empresa. Além da óbvia consistência da sua marca, garantir um
nome de usuário com o nome da sua empresa dentro
do Twitter ou do Facebook, por exemplo, é muito importante
pelos rumores de que o Google estaria planejando indexar o
conteúdo de dentro do Facebook em suas páginas de busca.
Depois, seria interessante procurar aprender sobre as
particularidades de cada mídia social. Sim! Existem muitas
particularidades, incluindo até um certo “bairrismo”, uma vez que,
de uma forma genérica, quem usa o Facebook não usa
o Twitter ou quem usa o LinkedIn não usa o Google+, etc.

Algumas particularidades são interessantes de serem
consideradas. Por exemplo: o Twitter não é uma mídia social
muito boa para ser palco de conversas (aproximadamente 71%
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dos tweets não são respondidos). Conversas com seu público-alvo
são boas para serem travadas em blogs ou no próprio Facebook.
De qualquer maneira, tanto no Twitter quanto no Facebook, o
importante é a quantidade de amigos ou seguidores,
desenvolvendo relacionamentos pelas próprias mídias sociais.
Para tanto, você deve ter credibilidade e poder de influência para
aglutinar cada vez mais pessoas na rede de contatos da sua
empresa. E lembre-se que, relacionar-se não tem a ver com a
venda propriamente dita. Vendas devem ser o resultado de um
bom trabalho de relacionamento, ou seja, um bom trabalho de
marketing.
Outras particularidades envolvem os melhores dias e horários para
postagens. De acordo com uma pesquisa promovida pela Bitly, o
melhor dia e horário para ter audiência no Twitter é de segunda a
quinta, das 13h às 15h. No Facebook, é de quarta-feira, por volta
das 15h. Já no Tumblr, os dias são segundas e terças, das 19h às
22h. Durante os fins de semana, a audiência tende a cair em todas
elas.
Mas o que devemos postar no perfil da nossa empresa? De
preferência conteúdo próprio, mas é claro que isso nem sempre é
possível. Para tanto, uma reportagem, um vídeo ou até uma foto
que tenham alguma relação com o seu negócio podem ser
publicados. O próprio conceito de mídia social existe para facilitar
o compartilhamento e a replicação de conteúdo de terceiros,
sendo isso muitas vezes uma mão na roda para a edição de
conteúdo que sua empresa precisa fazer. É recomendável que,
mesmo no caso do compartilhamento de conteúdo de terceiros, a
sua empresa faça nem que seja um pequeno comentário ao lado
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do“conteúdo emprestado”. Isso terá por objetivo a construção
paulatina da personalidade da sua empresa dentro do perfil da
mídia social em questão.
Quanto mais as informações sobre o que sua empresa faz
estiverem espalhadas pela Internet, melhor será o resultado.
Todavia, aconselhamos sua empresa a começar a trabalhar com
apenas uma mídia social para iniciar alguns testes, sendo sugerido
para isso o Facebook por ser a bola da vez no Brasil. Se a sua
empresa é pouco conhecida, é bem melhor estar presente onde
há mais movimento.
Veja a seguir algumas dicas do que fazer e do que não fazer no
território de Mark Zuckerberg:
1) Utilize a Fan Page, ou seja, o perfil comercial para adicionar sua
empresa ao Facebook e nunca o perfil de pessoa física. Para tanto,
vá até o rodapé do Facebook e clique no link “Criar uma página”
(ou clique aqui para ir direto). Depois, na próxima janela, clique no
ícone “Empresa, organização ou instituição” e siga os passos do
Facebook para criar uma página corporativa oficial.
2) Tome cuidado com a abordagem dentro do Facebook. Sendo
uma mídia social, as pessoas se comportam mais como se
estivessem em um bar ou em uma balada. Você não gostaria que
no meio da pista de uma balada um homem que você nunca viu
na vida, vestido com terno e gravata chegasse até você e
começasse a tentar vender apólices de seguro, certo? Pois é... No
Facebook, esse papo de querer vender o seu peixe tem que ser
uma coisa natural e não algo forçado. E se ao invés dessa
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abordagem invasiva o mesmo homem chegasse vestido
normalmente, conversando sobre assuntos mais ordinários? Ao
longo da conversa, de repente, o assunto poderia inclinar-se para
questões profissionais, sendo que daí o corretor de seguros
poderia até falar sobre o seu trabalho com você, mas sem querer
enfiar um seguro goela abaixo logo de cara. E dependendo do teor
da conversa, em um determinado momento, você poderia até
aproveitar e dizer: “Falando nisso, me passa o seu telefone pois eu
preciso renovar o seguro do meu carro.” Situação completamente
diferente, concorda?
3) Não crie um perfil muito careta, politicamente correto,
empacotado e engravatado dentro do perfil da sua empresa no
Facebook. O Facebook é, por natureza, uma ambiente mais
descontraído. É interessante sua empresa ter certos
posicionamentos, sair de cima do muro e mostrar que existem
pessoas com opiniões trabalhando dentro dela e não apenas
robôs de terno e gravata.
4) Não fique falando apenas sobre sua empresa. Usando a mesma
analogia, é como se o corretor dentro da balada ainda só ficasse
falando dele, dos prêmios que recebeu, do quanto ele
é bom, de quanto os seguro que ele vende são sensacionais, se
vangloriando o tempo todo. Poxa, isso é um tremendo saco! Ao
invés disso, tente criar engajamento, promovendo debates,
discussões e provocações. Coloque as notícias do dia em pauta,
comente nas postagens, fale moderadamente sobre os problemas
que a sua empresa resolve e não sobre os prêmios que sua
empresa recebeu. Lembre-se que o que vale em mídia social é a
participação e o compartilhamento. Participe mais das conversas,
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ouça os seus “fãs” e somente depois entre na conversa de forma
colaborativa e não tentando vender seus produtos e serviços na
marra.
5) Tenha paciência. As coisas só começam a acontecer depois de
um certo período de tempo. Não adianta querer achar que
vai conseguir 1.000 fãs de uma tacada só. O trabalho tem que ser
diário e gradativo. Se você já possui uma base de clientes, é
interessante pedir para que eles curtam a sua Fan Page. Do
contrário, é bom ter paciência e formar sua lista de fãs de forma
natural (elaborando uma promoção e assim chamando a
atenção das pessoas para que elas curtam a sua página, por
exemplo), sem forçar a amizade, por favor.
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06 COMO

MEDIR O ROI?
Não dá para falar sobre ROI ou retorno sobre o investimento sem
falar sobre planejamento e, nesse quesito, as pequenas empresas
brasileiras ainda deixam muito a desejar. Geralmente guiadas pela
ideia da semana, a qual refere-se à completa falta de
planejamento a médio e longo prazos, as diferentes estratégias
são alteradas a cada momento, sem qualquer preocupação com
objetivos e com as ferramentas para atingi-los ao longo do
período de tempo necessário à maturação de uma campanha.
Obviamente, todo mundo gostaria de maximizar o lucro,
minimizar o tempo e, de preferência, eliminar todo o trabalho. Em
relação a esse último item, no entanto, já adiantamos que a
Internet não elimina o trabalho. Muito pelo contrário: é preciso
trabalhar muito para que a Internet seja uma ferramenta para
gerar demanda, relacionamentos e por fim as tão esperadas
vendas. Mas cabe aqui ressaltar que o ROI desejado nem sempre
é em vendas. Muitas vezes a reputação e o brand awareness
constituem objetivos legítimos e necessários, dependendo da
situação em que a empresa se encontra e a estratégia montada.
Outra coisa que a Internet não faz são milagres. Isto é,
questionamentos do tipo: “se eu investir x qual é o y de retorno
que eu terei?” é o tipo de pergunta inadequada na Internet. A não
ser que estejamos falando da rentabilidade de certos tipos
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de investimentos, é impossível ter esse grau de precisão já que,
em última estância, estamos falando de pessoas que são usuárias
da Internet e não de máquinas. Contudo, é possível estabelecer
métricas reais, acompanhar o desempenho, efetuar ajustes e
garantir um retorno progressivo e ascendente para o seu negócio
através das ferramentas adequadas.
Planejar, desenvolver e executar uma campanha publicitária são
práticas já mais do que consolidadas pelas grandes empresas.
Todavia, saber como os consumidores reagem frente às mais
variadas mensagens não é uma tarefa fácil. Nas mídias
tradicionais, a tiragem dos veículos impressos ajuda a definir a
abrangência das campanhas, mas não viabiliza o reconhecimento
do nível de aceitação ou rejeição que o produto ou serviço
anunciados apresentam. Essa é uma das vantagens da Internet em
relação às mídias tradicionais, onde o acompanhamento das ações
de marketing é sempre muito difícil e subjetivo. E o que é melhor:
você consegue fazer ajustes no meio do caminho de acordo com o
desempenho que está sendo medido, fazendo testes e verificando
o que dá mais retorno. Além disso, é possível segmentar o seu
mercado, direcionando a mensagem com muito mais precisão,
sendo muito mais eficiente e gerando menos perdas para o seu
investimento. Para isso, você deve usar a Ferramenta de PalavrasChave do Google (vide página 06 deste documento), descobrindo
literalmente o que seu cliente está pensando através dos termos
de pesquisa que ele digita e não através daquilo que você acha
que ele digita.
Ainda dentro da Ferramenta de Palavras-Chave, ao digitar uma
expressão que possui relação com o seu negócio, você consegue
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verificar o número aproximado de buscas mensais que a
expressão buscada apresenta.
Existe uma tecnologia chamada eye tracking, a qual objetiva
mensurar para onde seus olhos estão apontando. Através de
óculos especialmente desenvolvidos para isso, é possível verificar,
por exemplo, em que ponto de um monitor de um PC as pessoas
mais olham. Além disso, já vazaram informações confidenciais do
famoso portal norte-americano AOL, as quais mostraram que, em
média, um site na primeira posição da busca natural recebe 20%
dos cliques de uma determinada expressão buscada. Por exemplo:
se você digitar a expressão “seguro de automóveis” no campo de
busca da página minimalista do Google, o primeiro link que
aparecer dentro da busca natural receberá, em média, 20% de
cliques do total de buscas mensais que aparecem na Ferramenta
de Palavras-Chave para a mesma expressão. Ou seja, conforme a
imagem da página seguinte, a pesquisa da expressão “seguro de
automóveis” apresentou 165.000 pesquisas locais mensais
(pesquisas em território nacional). Então, a conta que você deve
fazer é a seguinte: 165.000 x 0,20 (20%) = 33.000 cliques. Este
último número constitui, em média, o tráfego para o seu site se
você estiver na primeira posição da busca natural. Para as outras
posições, o número de cliques decai gradativamente (16,5% na
segunda, 15% na terceira, 13% na quarta e assim por diante). Vale
a pena reforçar que todos esses números constituem médias,
ainda que baseadas em dados reais.
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Obviamente, 33,000 cliques não significam 33,000 vendas, mesmo
porque, as pessoas ainda precisam navegar em seu site e decidir
se devem fazer algo enquanto navegam ou se simplesmente
abandonam a sua página. Isto é, entre a entrada em seu site e
aquilo que chamamos de “taxa de conversão” (cumprimento da
missão crítica do seu site, a qual pode ser o preenchimento de um
formulário, a solicitação de um orçamento, uma ligação para a sua
empresa, etc.) há ainda um longo caminho. Mas existem maneiras
de você saber qual é a taxa de conversão do seu site, sendo a mais
popular e talvez a
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mais completa através do uso do Google Analytics. Inserindo o
código da ferramenta na página do seu site, você pode ter acesso
a uma série de dados de navegação e assim fazer as comparações
entre as visitas recebidas e o número de conversões efetuadas
dentre uma avalanche de outros dados. Por se tratar de uma
ferramenta muito completa e não fazer parte dos objetivos deste
documento adentrar nos detalhes de cada item, sugerimos assistir
o vídeo de apresentação criado pelo próprio Google no link da
imagem seguinte para você ter uma noção do que o Google
Analytics é capaz de fazer:

Aumente o zoom para melhorar a resolução da imagem. Clique na imagem para ver o vídeo de apresentação do Google Analytics.
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Em mídias sociais como o Facebook, por exemplo, há a
disponibilização de ferramentas de análise de tráfego e
performance. Essa é outra razão pela qual você não deve criar o
perfil da sua empresa em um perfil de pessoa física no Facebook,
já que em perfis de pessoas não existe o acesso à essas
ferramentas de estatísticas de tráfego e engajamento. Veja a
seguir como é a página “Informações” da Fan Page da própria
Afronta Marketing:

Aumente o zoom para melhorar a resolução da imagem.

Anúncios dentro do Facebook também apresentam um bom
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retorno, justamente pelos números astronômicos que o Facebook
vem apresentando no Brasil. Tal qual a plataforma do Google
Adwords, você consegue trabalhar com segmentação, escolher o
montante que quer investir, as regiões a serem alcançadas e uma
série de outras ferramentas de monitoramento da campanha,
podendo efetuar ajustes quando necessário. Clique aqui para ser
direcionado à página de anúncios do Facebook.
A mensuração do ROI de um serviço de Marketing Digital deve
considerar todas as ações envolvidas, incluindo Links
Patrocinados, anúncios no Facebook, e-mail marketing, mídias
sociais, e demais estratégias. Todo o valor do lucro da campanha
(investimento – custos) divide-se pelo valor investido. Nos casos
em que o objetivo não for o financeiro, você deverá considerar as
seguintes KPIs (Key Performance Indicators – Indicadores-chave de
desempenho): acessos, comentários, curtidas, amigos, seguidores,
etc.
Cabe ressaltar aqui que não existe uma fórmula única de cálculo
do ROI mas, por definição, ROI é o valor das vendas dividido pelo
custo da campanha. Por exemplo, uma campanha que custou R$
100.000,00 e gerou uma venda adicional de R$ 450.000,00
significa que alcançou um ROI de 3 vezes o valor do investimento.
Ou um investimento mensal de R$2.000,00 em Links Patrocinados
cujo retorno foi de R$2.500,00 no primeiro mês, R$3.200,00 no
segundo e R$4.100,00 no terceiro teriam como resultado
acumulado 4.9 vezes o valor investido nos 3 primeiros meses de
campanha.
Uma fórmula simples para o cálculo do ROI é a seguinte:
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Em um exemplo prático, vamos supor que uma campanha de Links
Patrocinados de uma loja virtual tenha exigido um investimento
total de R$1.000,00. Essa campanha gerou 20 conversões em
compras de produtos no site. Cada compra foi de R$ 150,00. O
valor total de conversões foi, portanto, de 20 x R$ 150,00 = R$
3.000,00. Como o valor investido foi de R$ 1.000,00, temos um
ROI de (R$ 3.000,00 – R$ 1.000,00) / R$1.000,00 = 2 x 100 = 200%.
Infelizmente, ainda persiste no mercado uma concepção
equivocada de que marketing é custo e não investimento. O
Marketing Digital, como extensão do marketing convencional,
sofre ainda mais com esse desconhecimento. Nesse exato
momento, algum cliente em potencial pode estar procurando por
algo que você oferece na Internet. Se a sua empresa não possui
forte presença na grande rede, pode ter certeza que esse cliente
achará o seu concorrente. Assim, não fica muito difícil concluir
que, nesta situação, você deixará de ganhar dinheiro. Então, o que
você acha? Marketing Digital é questão de gasto ou de
investimento?
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07 MARKETING NÃO É

PROJETO. É PROCESSO!
Ao finalizar uma campanha ou o desenvolvimento de um site,
aqueles que não possuem conhecimentos em marketing tendem a
achar que tudo está plenamente resolvido e que, a partir desse
momento, é hora de ocupar a cabeça com outras coisas. Sinto
informar a todos, mas podem esquecer essa ideia!

Se você chegou até aqui, é uma pessoa sensata e tentou outras
vezes ao longo da sua vida profissional flertar com o mundo do
marketing, aqui vai um aviso: ele foi feito para casar e não para ser
um caso seu. Marketing é para a vida inteira, uma vez que sempre
teremos mercado e a palavra marketing, como a própria origem
do termo define, é o estudo do mercado que estará sempre em
eterna mutação. Você precisa implementar uma cultura de
marketing na sua empresa (sim, na empresa como um todo) não
apenas para aumentar as vendas, mas para não ser passado para
trás e, pior ainda, não quebrar nesse mercado que não recebeu
sua devida atenção.
Como eu mencionei na introdução deste e-book, Marketing Digital
é o bom e velho marketing utilizando a Internet como ferramenta
de trabalho. Para atender os consumidores, o comércio, a
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publicidade e a comunicação que migraram para a Internet,
transformando-se de uma forma assombrosa como quase tudo na
grande rede, criou-se a expressão Marketing Digital. E não se trata
aqui de mais uma forma de se fazer marketing e sim da mais
fundamental ferramenta de marketing da atualidade por questões
de tecnologia, alcance e baixo custo.
Agora que você teve a paciência de chegar até aqui, dá para você
informar aos mais desavisados que logo concluem: “ah tá!
Marketing Digital é esse negócio de fazer site!”, que está na hora
deles se informarem melhor sobre o assunto. “Fazer um site” é
apenas a ponta de um gigantesco iceberg como você já deve ter
percebido!
Simplesmente “estar na Internet” não significa absolutamente
nada há muito tempo. Foi-se a época em que as pessoas nem
sabiam porque estavam na web e só comentavam que queriam
fazer um site porque seu concorrente estava lá também. Hoje em
dia, existe toda um tecnologia de grosso calibre à nossa disposição
na Internet cujo conhecimento ainda é pouquíssimo explorado
pelas pequenas e médias empresas no Brasil. Toda essa tecnologia
serve para gerar negócios, de uma forma jamais vista na História.
Porém, para que a Internet seja decentemente aproveitada pela
sua empresa, é preciso ter conhecimento em diferentes áreas e
tecnologias, tais quais muito porcamente eu mencionarei a seguir:

1) Marketing tradicional (sim, ele ainda é muito necessário);
2) Design;
3) Branding;
4) História da tecnologia e da Internet;
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5) Comportamento do consumidor moderno;
6) Psicologia da geração Y (geração que já nasceu em um mundo
com Internet);
7) Ferramentas para construção de sites;
8) E-mail marketing;
9) Ferramenta de Palavras-chave , Google Adwords, Google
Insights Para Pesquisa e técnicas de SEO (Search Engine
Optimization);
10) Links patrocinados do Google;
11) Produção de Conteúdo (artigos, postagens, resenhas, fotos,
vídeos, e-books, etc.);
12) Exploração das Mídias Sociais (Twitter, Facebook,
LinkedIn, Google+, etc.);
13) Ferramentas de monitoramento (Google Analytics);
14) E-commerce e técnicas de vendas;
15) Ferramentas para gestão de banco de dados;
16) Ser apaixonado por tecnologia.
Todos os itens acima fazem parte, de uma forma ou de outra, dos
componentes do Marketing Digital. E acredite: cada item é um
oceano de informações por si só. Ampliou um pouco o conceito
inicial? Pois é…

Voltando ao início deste capítulo, tudo isso está em contínuo
dinamismo, mudando com cada inovação tecnológica ou a cada
novo modelo de negócio que aparece e revoluciona o mercado
em um ritmo cada vez mais acelerado. E a própria necessidade de
mensuração do ROI determina que todo o processo seja revisto,
corrigido e adaptado. Por isso, faz sentido alguém perguntar:
“quanto tempo demora para ficar pronto um trabalho de
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marketing na minha empresa?” Não. Realmente não faz.
Se marketing é um processo e não um projeto, Marketing Digital é
ainda mais acentuado por ser intrinsecamente ligado à tecnologia.
Obviamente, como em todo tipo de trabalho, existem metas e
objetivos a serem atingidos mas o marketing deve ser sempre
encarado como parte estratégica da sua empresa, assim como é o
departamento de vendas, o administrativo, o financeiro e assim
por diante.
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CONCLUSÃO
Esperamos que este e-book tenha atingido os objetivos de servir
de base para que você, proprietário ou dirigente de uma pequena
ou média empresa, perceba o quão importante é uma estratégia
de Marketing Digital para o seu negócio. Longe de ser um guia
definitivo, objetivamos atualizar este documento sempre que
possível, de acordo com característica extraordinariamente
dinâmica da própria Internet.
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