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Entrepreneurial activities differ substantially depending on the type of 
organization and creativity involved. Entrepreneurship ranges in scale 
from solo, part-time projects to large-scale undertakings that create

Se é verdade que a qualidade dos produtos teve um salto 
inigualável nos últimos anos, também é possível afirmar que as 
ferramentas de marketing se multiplicaram na mesma proporção.

Se, antigamente, as empresas precisavam anunciar em jornais 
diários, ou mesmo na televisão, a internet trouxe a dinâmica, a 
rapidez e a assertividade das redes sociais e a sua capacidade 
de atingir o cliente naquilo que ele está desejando no momento.

Gostaríamos de nesse e-book, mostrar e levar ao entendimento 
do por que a sua empresa deve investir em um plano de 
marketing estruturado, focado nas ferramentas online disponíveis 
no mercado.

Dado importante…
…das empresas atuais não trabalham com 
especialistas em marketing, causando 
enormes dificuldades de posicionamento da 
marca perante o mercado, uma grande 
oportunidade para se diferenciar.

+69%

Evolução…

FOUR AREAS OF ANALYSIS
WRITE HERE YOUR GREAT SUBTITLE

Introdução
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E sua empresa, já pensou nisso?



Pro plano de marketing pode ser considerado um instrumento de gestão da 
empresa. É nele que estarão reunidos todos os prazos e ações que farão a 
empresa atingir o resultado esperado, estabelecendo prioridades e 
acompanhando tudo o que foi planejado e que deve ser cumprido para o 
alcance da meta.

O segundo passo é o levantamento de informações. É preciso analisar o 
mercado, a concorrência e o perfil do público. Esse conhecimento prévio 
será indispensável para que o planejamento tenha coerência e assertividade 
e para que todas as forças e fraquezas sejam identificadas, para serem 
trabalhadas posteriormente.

A partir de então, o plano será desdobrado nas atividades que levarão a 
empresa a cumprir seus objetivos. Lembrando que o plano de marketing 
deve ser desenvolvido de modo a permitir o monitoramento de cada ação, 
para revisões e atualizações.

"Elaborar um plano de marketing pressupõe saber para onde a empresa 
quer ir e como ela quer ser vista. Por isso, deve-se considerar qual o 
posicionamento da marca — que necessita estar ajustado à missão —, 
visão, valores e objetivos da empresa. Esse alinhamento deve ser o ponto 
de partida que norteará todas as ações do plano."

Importância do plano de marketing.
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Quais ações são mais eficientes?



A internet oferece inúmeras possibilidades. O consumidor é impactado por 
um volume enorme de informações, e a tendência é que ele descarte o que 
não é relevante e ignore o que é lugar comum. Assim, produzir um conteúdo 
relevante para o seu público significa manter-se vivo na internet. Quais 
temas são relacionados com o seu negócio? Quais interessam ao seu 
público? Mapeados os assuntos, o importante na produção dos textos é 
manter a relevância, apostando na diferenciação e na atratividade.

Quais ações são mais eficientes?

Produção de conteúdo…

A geração de leads é o ponto de partida do marketing digital. A partir do 
momento em que um usuário navega no seu site ou rede social e deixa 
algum contato em troca de qualquer tipo de conteúdo, esse usuário se 
transformou em um lead. E o trabalho posterior de nutrir e converter leads é 
o restante do funil da venda.

Exemplo: seu site oferece informações sobre um lançamento imobiliário. Em 
troca de um cadastro no formulário do site, o cliente espera que sua 
empresa entre em contato com ele para falar mais sobre esse lançamento. A 
partir desse momento, ele se transformou em um lead.

Cada lead gerado com eficiência é uma informação valiosa no banco de 
dados da sua empresa.

Geração de leads…



Patrocinar um link significa investir para que seu site apareça entre os 
primeiros nas listas de pesquisa de uma ferramenta de busca. A principal 
delas, o Google, permite que esse trabalho seja realizado por meio do 
Google Adwords. 

Essa publicidade se parece muito com um leilão. Sua empresa deve 
comprar palavras-chave que sejam relevantes para o seu público e seu 
negócio, pois o objetivo é que seu site apareça na lista de busca quando o 
usuário digitar uma palavra-chave que você comprou.

A grande questão é que seus concorrentes também estão realizando esse 
trabalho, e é por isso que o Google trabalha no formato de leilão, pois quem 
investir mais em determinado termo vai ficar na frente de quem investir 
menos.

Na prática, você só conseguirá atingir um resultado com essa mídia depois 
de entender quais termos são mais e cientes para o seu negócio. É muito 
importante que você equilibre o valor da palavra-chave com o quanto pode 
investir. Neste contexto, pode ser mais interessante escolher palavras de 
médio valor, que farão você ficar mais tempo entre os primeiros resultados.

Quais ações são mais eficientes?

Links patrocinados…



As redes sociais fazem parte da rotina de grande parte da população 
mundial. O Facebook, rede social de maior alcance hoje, tem uma 
comunidade de mais de um bilhão de usuários. Em pesquisa recente, 
aponta-se que os brasileiros gastam, em média, 650 horas por mês 
navegando nas redes sociais. Diante disso, estar ativo nelas precisa ser uma 
estratégia das marcas. Para o planejamento de ativação nas redes, objetive 
alcançar e engajar. Mas sempre pensando numa audiência qualificada, que 
espera receber um conteúdo de qualidade e um atendimento rápido e 
diferenciado.

O primeiro passo, então, é definir quais redes sociais são as que mais se 
relacionam com seu público e com seu negócio. Entre as mais populares no 
Brasil, estão: Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube e Instagram. 
Posteriormente, é importante determinar qual será o formato de trabalho em 
cada uma delas. Cada rede tem suas especificidades, e replicar conteúdo de 
uma rede para a outra nem sempre vai funcionar.

Importante entenderem que o alcance orgânico passou a representar um 
percentual pequeno da base de fãs de uma marca, menos de 3%, e, sem 
um investimento maior em publicidade, tornou-se difícil multiplicar os 
resultados deste trabalho.

Quais ações são mais eficientes?

Redes Sociais…



Realizar inbound é tratar o consumidor como igual, é parar de querer 
empurrar produtos e serviços a qualquer preço. É direcionar para ele o que 
ele quer receber. Ou seja, é ganhar o interesse do consumidor. E isso, 
basicamente, é feito entregando o conteúdo certo no momento adequado.

Mas qual o papel do e-mail marketing nesse contexto? O de ser um dos 
principais canais para encantar e converter o consumidor. Com ele, é 
possível nutrir leads, que significa manter um relacionamento com usuários 
interessados na sua empresa, que possuem todo o potencial para se 
tornarem clientes no futuro.

O uso correto do e-mail marketing pode auxiliar muito no resultado das 
ações no ambiente online. Isso porque ele é um importante canal de 
relacionamento com o cliente.

Quais ações são mais eficientes?

Inbound Marketing…
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Spam e Título
Utilize uma ferramenta de disparo que 

não gere spam.

Escolha um título atrativo, para que o 
cliente abra seu e-mail;

Call Action
Destaque o call to action, posicionando-

o não necessariamente somente ao  
final do e-mail.

Listas de Email
Não compre lista de e-mails. Ao adquirir 
essas listas, não há segmentação, 
penetração e tampouco resultado;

Disparos e Volume
Crie o layout do seu e-mail já pensando 
que grande parte da população confere 
seus e-mails pelo smartphone;

E-mails enviados com uma alta 
frequência costumam ser evitados pelos 
usuários;

  

Dicas importantes email marketing.
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Você sabe a importância de acompanhar os resultados?



Tudo no marketing digital pode ser medido. Isso, no universo da publicidade, 
é um aspecto muito positivo, já que as ações off-line ainda encontram alguns 
entraves para serem 100% mensuradas. Outra vantagem é que a análise 
pode ser feita em tempo real: correções e testes podem ser realizados de 
imediato para a otimização das campanhas.

"O importante, nesse contexto, é definir quais métricas são mais 
relevantes para o seu negócio e para a avaliação do resultado das suas 
campanhas. Todas elas culminarão no objetivo final de melhorar o ROI 
das suas ações."

O ROI nada mais é do que o resultado sobre o investimento realizado. 
Basicamente, ele é o resultado do ganho obtido depois de subtraída a verba 
total gasta com a ação.

Qual importância de mensurar resultados?

Marketing digital…



visitantes únicos leas gerados investimento visitas Web tempo

Evolução

Regionalização

Gênero

Faixa etária

Device (mobile/desktop)

Conversão

Frequência

Frequência

Métricas mais utilizadas para acompanhamento de ações e melhorias de ROI.

Frequência Frequência Frequência Frequência

Frequência Frequência Frequência Frequência Frequência

ROI Frequência
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Viu só quantas estratégias de marketing digital 
podem ser utilizadas hoje em dia? Agora que 
você já conhece as principais, defina o seu 

público-alvo e conte conosco.
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SCES, Trecho 2, Lt 32 - Shopping Pier 21 
(Eixo Coworking) - Brasília (DF)

Endereço
Email: ox@agenciaox.com.br 
Site: www.agenciaox.com.br 

Contato
+55 (61) 98199-2221
+55 (61) 98402-6135

Telefones

“Otimizar a performance das marcas/empresas com paixão e conhecimento”. 

http://www.agenciaox.com.br
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